
 

Beste leden van Judoclub Made, 

 

Was jij vroeger de beste van je klas? Haalde je goede cijfers? Of wil je gewoon graag laten zien wat je 

weet? Doe dan mee aan de pubquiz! Dit jaar met thema: Back To School!

 

Zaterdag 14 maart opent de dojo zijn deuren voor de jaarlijkse pubquiz. De A

graag iedereen boven de 16 jaar uit om 

rest van jullie kunde te delen. Dit doen we uiteraard onder het genot van een

  

Je kunt alvast met een team inschrijven (max 5 personen per team), of

jou aan een gezellig team. Introducés zijn welkom. 

het briefje onder aan de lijst in te vullen en in de brievenbus te doen in de kantine

van een e-mail naar activiteiten@judoclubmade.nl

 

De inschrijfkosten per deelnemer zijn 

Betalen kan door geld in de envelop met de inschrijving te doen of door het geld over te maken naar 

NL24 RABO 0156 0000 67 van Stg. Judo Made

 

Wij kijken ernaar uit jullie 14 maart op de dojo te zien,

De Activiteiten Commissie 

 

De volgende mensen melden zich aan voor de 

 

Naam 

 

 

 

 

 

 

 

Was jij vroeger de beste van je klas? Haalde je goede cijfers? Of wil je gewoon graag laten zien wat je 

weet? Doe dan mee aan de pubquiz! Dit jaar met thema: Back To School! 

aart opent de dojo zijn deuren voor de jaarlijkse pubquiz. De Activiteiten

uit om zijn kennis over judo, Made, de club, muziek, film en natuurlijk de 

rest van jullie kunde te delen. Dit doen we uiteraard onder het genot van een hapje en een drankje.

Je kunt alvast met een team inschrijven (max 5 personen per team), of schrijf je alleen in

Introducés zijn welkom. Je kan je inschrijven tot 12 maart. Inschrijven kan door 

aan de lijst in te vullen en in de brievenbus te doen in de kantine

activiteiten@judoclubmade.nl. 

De inschrijfkosten per deelnemer zijn €5,-. Hiervoor krijg je de hele avond hapjes en 3 consumpties.

Betalen kan door geld in de envelop met de inschrijving te doen of door het geld over te maken naar 

67 van Stg. Judo Made. 

jullie 14 maart op de dojo te zien, 

De volgende mensen melden zich aan voor de pubquiz 

Teamnaam Emailadres (1 per 

team is voldoende)

  

  

  

  

  

  

 
 

Was jij vroeger de beste van je klas? Haalde je goede cijfers? Of wil je gewoon graag laten zien wat je 

viteiten Commissie nodigt 

kennis over judo, Made, de club, muziek, film en natuurlijk de 

hapje en een drankje. 

schrijf je alleen in en wij helpen 

Je kan je inschrijven tot 12 maart. Inschrijven kan door 

aan de lijst in te vullen en in de brievenbus te doen in de kantine. Of door het versturen 

de hele avond hapjes en 3 consumpties. 

Betalen kan door geld in de envelop met de inschrijving te doen of door het geld over te maken naar 

Emailadres (1 per 

team is voldoende) 


