
 

 

 

 

NIEUW: DORPSKWIS ‘K WÈT’T OP 15 SEPTEMBER 

 

Op 15 september strijden teams tijdens de eerste 

Vierlingsbeekse /Groeningse Dorpskwis ‘k Wèt’t voor de 

eeuwige roem in Vierlingsbeek en Groeningen en een 

leuk geldbedrag voor een goed lokaal doel naar keuze.  

 

De kwis op 15-9-2018 

De kwis bestaat uit kennisvragen, maar ook uit doe-

opdrachten en zelfs een geheime opdracht. 

Bijvoorbeeld zoekopdrachten in het dorp en vragen met 

weetjes over Vierlingsbeek of Groeningen. Tijdens de 

kwis mag gebruik worden gemaakt van alle vormen van 

media en naslagwerken. Het wordt ook een strijd tegen 

de klok! Op een vooraf vastgesteld tijdstip moet de 

teamcaptain de opdrachten ophalen en weer inleveren 

bij de organisatie. 

 

Teamcaptain en Team 

Een team kan bestaan uit vrienden, familie, collega’s, 

sportverenigingen, buurtverenigingen en clubs. Wij 

adviseren een team van 8 tot 20 personen, waarvan één 

persoon de teamcaptain is. Het team kiest zelf een 

locatie van waaruit gespeeld gaat worden. Dit kan zijn… 

bij iemand thuis, in een café, bij een vereniging of 

clubhuis. Het maakt niet uit, als het maar in 

Vierlingsbeek of Groeningen is. 

 

Finale-avond ‘k Wèt’t op 6-10-2018! 

Tijdens een spetterende finale-avond op 6 oktober zal 

de winnaar van de Vierlingsbeek/Groeningse dorpskwis 

‘k Wèt’t bekend worden gemaakt. 

 

Meer info volgt spoedig 

Op dit moment is de organisatie nog volop bezig met 

de opzet en organisatie van de kwis. In maart ontvang je 

meer informatie en zijn ook de regels en afspraken voor 

het aanmelden bekend. 

 

Ga alvast op zoek naar teamgenoten en reserveer de 

volgende data: 

11 februari: Preview-kwis bij Vrêmde Vogelfestival 

15 september: Kwis-avond ‘k Wèt’t  

6 oktober: Finale-avond ‘k Wèt’t   

 

Groet namens 

Werkgroep Dorpskwis ‘k Wèt’t  

Vierlingsbeek/Groeningen 

BEEK AN TÔFFEL 2018 

 

Diverse hobbykoks uit Vierlingsbeek en Groeningen 

bereiden en serveren enkele keren per jaar een maaltijd 

in hun eigen huis. De ene kok heeft ruimte voor 10 

gasten en de andere kok wil maximaal 4 gasten 

ontvangen. Iedere kok heeft een eigen talent, maakt een 

eigen dinersamenstelling en creëert zijn/haar eigen 

sfeer. 

Met wie zit je aan tafel? 

Wanneer je bent aangemeld, krijg je enkele dagen 

vooraf te horen bij welke kok je bent ingedeeld. Tot op 

het laatste moment blijft het een verrassing met welke 

gasten je nog meer aan tafel zit.  

 

Aanmelden met een groep is ook mogelijk! 

Wanneer je met een groep(je) bij elkaar aan dezelfde 

tafel wilt zitten, dan kan dit ook als je dit bij je 

aanmelding kenbaar maakt. Zo kun je met je 

vriendengroep, team, familie ook deelnemen aan dit 

concept. 

 

Koningsmaal 

Het jaarlijkse koningsmaal is inmiddels een traditie 

geworden. Op of rond Koningsdag bereiden diverse 

koks samen een uniek koningsmaal. Dit koningsmaal 

wordt voor ongeveer 30 gasten op een unieke locatie 

geserveerd. 

  

Hoe is Beek an Tôffel ontstaan? 

Toen in 2011 een doorstart werd gemaakt met 

Bibliobeek zijn er diverse ideeën uitgewerkt om de 

leefbaarheid in het dorp en de exploitatie van de bieb te 

versterken. Beek an Tôffel is een blijvend succes 

gebleken en het concept groeit nog steeds. 

 

Wie zijn onze koks? 

Onze koks zijn: Stephan Winkelmolen, Jacq Bus, Riet 

Verstegen-Verbeeten, Sven Daniëls, Han en Dineke 

Morsink, Maarten Berbers, Esther Buunen, Maike 

Ebben/Tonny Thijssen en Jan van Bergen. 

 

Data Beek an Tôffel 2018  

- 24 februari 2018 

- 27 april 2018 (de koks koken gezamenlijk 

   een koningsmaal) 

- 15 juni 2018 

- 3 november 2018 

Aanmelden: http://www.vierlingsbeek-groeningen.nl/verkoop-

verhuur/  

http://www.vierlingsbeek-groeningen.nl/verkoop-verhuur/
http://www.vierlingsbeek-groeningen.nl/verkoop-verhuur/

