
Goede doel:
De Sprinkhaan

Vakantiehuis de Sprinkhaan is 

een stichting, opgericht in 1967 

met als doel: “Mensen met een 

lichamelijke en/of verstandelijke 

handicap een leuke vakantie te 

bieden in een fijne omgeving.”

www.desprinkhaan.nl
Club Best-Oirschot

“Pubquiz uit liefde
 voor   het goede doel!”

VALENTIJNSQUIZ
14-02-2014 | Algemene kennis | 5 Personen per team | 50 Teams
Quatre Bras, Best | €125,- per team | Goede doel: De Sprinkhaan

 
Deze gezellige avond zal plaatsvinden in de sfeervolle zaal 

van Qutre Bras te Best. Om 19:00 uur worden de deuren 

voor u geopend waarna om 20:00 uur de strijd los barst!

Teams kunnen zich aanmelden bij Guus van Dorsser 

(avandorsser@hotmail.com). De betaling à €125,- kunt u 

per bank overmaken naar: NL03 ABNA 0495 3182 99 

t.n.v. Stichting Gemeenschapsfond RC Best. O.v.v. 

Valentijnsquiz en de naam van de teamcaptain.

Let op: Betaling en aanmelding geschiedt alleen per tafel 

(team) à €125,- Deelname met meer dan 5 personen in 1 

team is niet mogelijk, met minder is wel toegestaan. 

Inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling. 

Toewijzing geschiedt op volgorde van binnenkomst 

betaling.

Vier Valentijnsdag anders in 2014!
Trakteer jezelf, je relaties, vrienden of familie op een 

avond pubquizzen in stijl en maak in één klap ook nog een 

goed doel gelukkig. Op 14 Februari a.s. presenteert Rotary 

Best-Oirschot met trots haar eerste "Valentijnsquiz": een 

gezellige avond vol vermaak rondom een pubquiz 

waarmee ook nog eens prachtige prijzen te verdienen 

zijn! Je kunt je aanmelden met een team tot 5 personen. 

Deelname kost €125,- per team en verzekert je van een 

tafel bij Quatre Bras, een heerlijk welkomstdrankje en een 

topavond! Uiteraard draag je er aan bij dat ons goede doel 

“De Sprinkhaan” de grote winnaar van de avond wordt! 

Maar ook voor het winnende team van de quiz is er een 

wel heel bijzondere prijs: zij gaan naar huis met een 

hoofdprijs van €1.000,-! Na het uitreiken van deze prijs is 

er uiteraard muziek en alle gelegenheid om na te praten 

of een dansje te wagen.


