
 

 

 

 

 

 

‘K WÈT’T: DIT KEER SAMEN QUIZZEN VOOR EEN 
GOED DOEL! 
 

De 3e editie van Dorpsquiz ‘k Wèt’t zal plaatsvinden op 
zaterdag 26 september 2020. 
 

NIEUW DIT JAAR:  
Quizzen voor een goed doel! 
Bij de inschrijving geef je je 
teamnaam door èn een goed 
doel waarvoor je team wil 
gaan spelen. Er wordt 
gespeeld voor een goed doel 
uit Vierlingsbeek of Groe-
ningen. Dit mag van alles 

zijn: jouw buurtvereniging, je sport- of hobbyclub, een 
activiteit, enz. Het goede doel moet duidelijk aan 
Vierlingsbeek of Groeningen verbonden zijn, zodat het 
gewonnen geld in onze gemeenschap terechtkomt.  
 

Finale-avond ‘k Wèt’t op zaterdag 10 oktober 2020 
Tijdens de spetterende finale-avond op zaterdag 10 
oktober 2020 bij de Zandpoort in Groeningen volgen 
nog enkele groepsopdrachten, waarna de uitslag 
bekend wordt gemaakt. 
 

Volg dorpsquiz ‘k Wèt’t op Facebook en/of Instagram 
Tot 26 september zal er nog veel gezegd en geschreven 
worden over de dorpsquiz. Houd naast deze 
nieuwsflitsen ook onze Facebookpagina 
(www.facebook.com/‘k Wèt’t) en ons Instagram-
account (www.instragram.com/‘k Wèt’t) nauwlettend 
in de gaten. 
 

Info en aanmelden  
Je team mag uit een onbeperkt aantal mensen 
bestaan, maar wij raden een teamgrootte aan van 15 
tot 20 personen. Met minder dan 10 wordt het lastig 
om alle vragen op tijd ingevuld te krijgen. Je hoeft bij 
de inschrijving niet aan te geven uit hoeveel personen 
je team bestaat, dus je kunt nog tot op het laatste 
moment mensen werven. 
 

Aanmelden kan via: vierlingsbeek-groeningen.nl / 
evenementen / dorpsquiz-k-wett 
 

SAVE THE DATES: 
 

• Dorpsquiz ‘k Wèt’t : zaterdag 26 september 

• Finale-avond ‘k Wèt’t: zaterdag 10 oktober 
 

 

KONINGSDAG IN VIERLINGSBEEK & GROENINGEN 
AFGELAST. 
 

 
 
Helaas gaat de viering van Koningsdag op 27 april 2020, 
waar we met jong en oud feest zouden gaan vieren niet 
i.v.m het Corona-virus! 
We gaan ervan uit dat we in 2021 weer een mooi 
programma neer kunnen zetten waar jong en oud van 
kan genieten. 

 Koningsmaal gaat niet door ! 
Ook gaat ons traditionele 
Koningsmaal op zondag 26 april niet 
door i.v.m. het Corona-virus. 
In 2021 is iedereen weer van harte 
welkom op ons Koningsmaal. 
 
Wij vinden het erg jammer, het is altijd een bijzondere 
avond op een mooie locatie met een diversiteit aan 
gasten en heerlijk eten van enthousiaste hobbykoks, 
maar dit is ondergeschikt aan ieders gezondheid. 
 

Je kunt je voor de overige Beek an Toffel data opgeven 
via vierlingsbeek-groeningen.nl / verkoop-verhuur. Het 
Koningsmaal kost, net als de reguliere Beek an Tôffel, 
€20,- p.p.. Dit is inclusief een welkomstdrankje. De 
overige consumpties, kosten € 1,- per glas en kunnen 
bij de kok afgerekend worden.  
 

DATA BEEK AN TÔFFEL 2020 

• 20 juni 2020 | aanvang 19.00u  

• 7 november 2020 | aanvang 19.00u 

Voor info en aanmelden zie: 
www.vierlingsbeek-groeningen.nl/verkoop-verhuur/ 

 

GROEVIE wenst iedereen heel veel sterkte toe in 
de Corona-crisis. Laten we vooral goed voor 
elkaar zorgen! 

 

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

