Sprokkel je punten bij elkaar met de tennis pubquiz!
Jawel, nieuw bij Ad Astra maar gegarandeerd leuk, dus geef je nu op voor deze avond!
Wat gaan we doen:
Allereerst wordt aan iedereen bekend gemaakt in welke groep zij die avond de pubquiz gaan
spelen.
Daarna gaan we tennispotjes spelen op tijd, in dubbel of mixpartijen. Afhankelijk van het
aantal deelnemers zullen die plaatsvinden tussen 19:30 -23:00 uur. Je individuele score telt
mee voor de groepsscore, later in de pubquiz.
Na het tennissen hebben we een break voor een bittergarnituurtje, drankje en eventueel
kun je douchen als je wilt.
Daarna gaan we verder met de pubquiz! In verschillende thema’s worden er (multiple
choice) vragen gesteld, die je als groep moet beantwoorden. Uiteraard mag je je telefoon
niet gebruiken voor het opzoeken van vragen, maar als de techniek ons niet in de steek laat,
wordt je telefoon (smartphone) wel gebruikt voor het geven van de antwoorden, dus neem
die wel mee.
De thema’s houden we nog even geheim, maar er zijn wel een aantal voor de hand liggende
thema’s te verzinnen, voor de nerds onder ons.
Aan het einde van de avond worden de winnaars gekroond en hoeven we echt nog niet
meteen naar huis…
Wanneer:
Zaterdag 3 november, 19:15 aanwezig
Kosten:
Drankjes kun je zelf afnemen bij de bar (bardiensten zullen we onderling voor ons rekening
nemen, of bij veel animo zal een bardienst geregeld worden), we vragen een bijdrage van 5
euro per persoon voor de versnaperingen deze avond en de kroning van de winnaars.
Hoe op te geven:
Mail of app svp uiterlijk zondag 28 oktober naar ilse.wesselo@gmail.com, of 06-44138056
dat je het heel leuk vindt om mee te doen, met je naam en je speelsterkte in de dubbel.
Zie jullie graag zaterdag 3 november bij AA!
Ilse Wesselo

