
 

Het Slimste Dorp van Friesland 

 

 

Geacht potentieel slimste dorp van Friesland, 

 

In oktober 2016 gaat de grootste quiz van Friesland van start. In het Slimste Dorp van 

Friesland wordt ieder dorp uitgedaagd om de slimste van de provincie te worden. Uw 

dorp is natuurlijk een grote kanshebber, mits u meedoet! Meedoen is ongelooflijk makkelijk. 

Vul het bijgevoegde aanmeldformulier in en het is geregeld.  

Hoe werkt het? 

Het Slimste Dorp van Friesland geeft ieder dorp een quiz. In een locatie bij u in het dorp 

wordt de voorronde gespeeld, waarbij in teams van maximaal vijf personen wordt 

gestreden om het slimste team van het dorp te worden. Daar houdt het niet bij op. Ieder 

slimste team strijdt vervolgens tegen de slimste teams uit Friese dorpen om Het Slimste 

Dorp van Friesland te worden.  

Waarom doet een dorp mee? 

Voor het dorp is het een prachtig initiatief om de mensen uit het dorp bij elkaar te krijgen 

in een avondvullend programma in het dorpshuis, de kroeg of op een andere geschikte 

locatie. Daarnaast krijgt het Slimste Dorp van Friesland een bedrag van minimaal €1000,- 

om te investeren in het dorp! Hoe meer dorpen, hoe hoger de prijs. Daarnaast is er voor 

het team dat wint, natuurlijk ook een individuele prijs!  

Wat moet ik doen om mij aan te melden? 

Zodra u het aanmeldformulier invult en retour stuurt, bevestigt u de deelname van uw 

dorp aan het Slimste Dorp van Friesland. De kosten hiervoor zijn €50,-, waarvoor de gehele 

quiz inclusief benodigde papieren en fragmenten geleverd wordt. Daarnaast mag u uw 

meest enthousiaste inwoner vragen om de quiz te presenteren, waarbij een ander het 

nakijkt. Oftewel, met minimale moeite heeft u een maximaal resultaat. U heeft namelijk de 

kans om met heel veel plezier en een beetje kennis het Slimste Dorp van Friesland te 

worden!  

Mocht u nog vragen hebben, kunt u deze mailen naar vragen@hetslimstedorpvan.frl. 

Bekijkt u eerst de veel gestelde vragen op www.hetslimstedorpvan.frl, om te kijken of uw 

vraag hier al beantwoord wordt. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het Slimste Dorp van Friesland 
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http://www.hetslimstedorpvan.frl/

