
Tekst: Joost van den Ouweland 

 

N a de aanstaande jaarwisse-

ling heb je amper de tijd om 

alle oliebollen te verteren, laat 

staan de kruitdampen van het 

vuurwerk uit je longen op te hoes-

ten, voordat op 5 januari 2018 om 

20.00 uur in Bellevue, quizmaster 

Victor Hendriks de eerste vragen 

van de ” M&L kennisbattle” op je 

af gaat vuren.  

 

Deze meest interactieve Nieuw-

jaarsborrel van het zuiden is al jaren 

zo gezellig, dat je alleen al daarom 

vrijdagavond 5 januari 2018 in je 

agenda zou moeten blokken. Daar-

naast wordt, als kers op de taart, die 

avond om 19.00 uur de fototentoon-

stelling “insecten“ van de M&L 

fotoclub geopend. Als je rond die 

tijd Bellevue binnenloopt, kun je 

tijdens het bewonderen van de 

prachtige foto’s ook aangeven wel-

ke naar jouw smaak de mooisten 

zijn. Kom je tijd te kort, geen nood, 

zaterdag 6 en zondag 7 januari zijn 

de foto’s ook nog te bewonderen. 

 

Natuurvereniging Mark & Leij 

Fototentoonstelling en quizzz 

 
Mark & Leij 

Fototentoonstelling 

“Insecten” 

5, 6 en 7 januari 
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Vrijdag 5 januari 

19.00 uur 

 

Bellevue 

Chaam 

 

Mark & Leij 

nieuwjaarsquiz 

2018 

 

Vrijdag 5 januari 

20.00 uur 

 

Bellevue 

Chaam 

Om mee te doen met de quiz stel je 

een team samen van zes personen en 

kom je 5 januari naar Bellevue in 

Chaam. Is je team niet compleet? 

Niet erg, gewoon komen, want er 

lopen altijd wel slimme, gezellige 

en aardige lui zonder team binnen. 

Ben je alleen? Ook geen probleem. 

Dan zoek je in de zaal een onvolle-

dig team waar de slimheid vanaf 

straalt en dat een kenner zoals jij in 

hun team mist. 

 

En eh… 

De samenstellers van de quiz laten 

weten dat je met een iets meer dan 

gemiddelde kennis van bomen pun-

ten kunt scoren !? 

 

Deze sluipwesp scoort dus alvast 

een punt! 

 

Sluipwesp op bijenhotel cq hout-

blok, foto Joost van den Ouweland 




