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NEEM DEZE BRIEF ZATERDAG MEE…… 
 

Noteer hieronder de teamnaam, het teamnummer en nogmaals de contactpersoon/captain van je team. 
Print vervolgens deze pagina uit en neem deze mee naar MFC Oelbroeck op zaterdag 27 december 
2014. Dit is het bewijs van deelname en aan de hand van deze informatie zal het kwisboekje uitgereikt 
worden. (Geen geprint inschrijfformulier meegenomen, betekent helaas geen kwisboekje). 
 

 
TEAMNAAM:  ................................................................................................................................... 
 
TEAMNUMMER: ................................................................................................................................... 
 
Contactpersoon: ................................................................................................................................... 
 
Het uur van de (Kwizzut)waarheid is nabij! De tijdsklok op de site liegt er ook niet om! 
Nog drie dagen ( ... uren, .... minuten, .... seconden) en dan is de start van de dorpskwis Kwizzut een feit! 
Wij vinden het erg spannend. Zijn de vragen niet te moeilijk, te gemakkelijk; kunnen alle vragen binnen 
de gestelde tijdslimiet beantwoord worden? Bijzonder vinden wij het om te ervaren dat het nu al écht 
reuring en verbondenheid in de dorpen brengt. Teams die bijeen(ge)komen (zijn) om strategie en 
uitvoering te bepalen. Wees eerlijk ... tenslotte is een goede voorbereiding het halve werk!  
 
Nog even de belangrijkste zaken op een rij: 

 de deuren van MFC Oelbroeck zijn op 27-12-2014 om 18.00 uur geopend. 
 om 18.30 uur volgt er een eenmalige instructie over Kwizzut dus kom vooral op tijd! 
 vervolgens worden de originele kwisboekjes uitgereikt (inschrijfgeld € 15 gepast contant). Op 

een andere plek in de zaal worden de bestelde (kopie)kwisboekjes uitgereikt (à € 7,50 gepast 
contant) 

 uiterlijk dezelfde avond om 23.30 uur moeten de originele kwisboekjes met antwoorden in de 
correcte volgorde van paginanummering ingeleverd worden (kopieën worden niet ingenomen). 

 voor reglementen en overige info kun je de site raadplegen: www.kwizzut.nu 
 tijdsklok van Kwizzut (www.kwizzut.nu) is leidend, 
 elk team kan deze avond bezoek en/of een telefoontje verwachten van diverse media. Het 

beeld- en geluidsmateriaal wordt gebruikt voor een compilatie van deze kwisavond. Een 
gedeelte hiervan wordt uitgezonden op de feestavond van Kwizzut, zaterdag 17 januari 2015. 

 stem op 27-12 vooral af op radio Peelstar FM waar je live interviews kunt volgen van teams die 
deelnemen aan Kwizzut. 

 
Het team van Kwizzut wenst iedereen gezellige Kerstdagen toe! 
 

Tot zaterdag de 27e! 
 

Leo, Wilfred, Hans, Roelien, Werner, Mieke, Thomas en Yvonne.                                                                                      

 


