
   

 
 
Beste (toekomstige) teams, sponsoren, vrijwilligers en overige geïnteresseerden, 
 

Wegens succes geprolongeerd! 
 

Deze conclusie mogen we zeer zeker trekken na de kwisavond op 27 december 2015. In totaal 65 teams hebben deze 
avond gestreden om de Kwizzutbokaal 2015. Van jong tot oud, van de Zandkant tot de Vlagberg, van de 
Ledeackersestraat tot de Vrijstraat, vol overgave per team aan het werk om alle vragen binnen de tijdsklok van Kwizzut 
op te lossen. Tijdens de gezellige en drukbezochte feestavond op zaterdag 16 januari 2016 werd de bokaal overhandigd 

aan het team 'Nec scire fas est omnia' (ook zij wisten uiteindelijk niet alles ☺). 

 
  

   

 

Kwizzut wordt (in organisatie) grensoverschrijdend! 
 

Kort na de feestavond werd de organisatie van Kwizzut Ledeacker Sint Anthonis benaderd door een groep enthousiaste 
vrijwilligers uit Westerbeek en Oploo. Zij hadden het idee om in Westerbeek en Oploo ook een dorpskwis te gaan 
organiseren en vroegen ons om advies. Na een informeel gesprek werd besloten Kwizzut grensoverschrijdend te maken. 
De samenwerking is inmiddels een feit. Op dinsdag 27 december 2016 wordt er nu een aparte dorpskwis gehouden voor 
zowel Westerbeek en Oploo als voor Ledeacker en Sint Anthonis. In de praktijk betekent dit dat er gezamenlijk 
uniforme algemene vragen gemaakt zullen worden, maar ook dorpsgerichte lokale vragen en opdrachten komen 
aanbod. Iedereen blijft wel gewoon in zijn/haar eigen dorp kwissen (Ledeacker en Sint Anthonis; Westerbeek en 
Oploo). 

  

 

Sponsormiddag 26 juni 2016 
 

Wat zou Kwizzut zijn zonder de (meerjarige) financiële ondersteuning van onze sponsoren? Om het evenement te 
organiseren en te bekostigen zijn we erg verheugd dat we jaarlijks mogen rekenen op de steun van vele sponsoren. Als 
dank werden zij op zondag 26 juni uitgenodigd om onder het genot van meerdere Spaanse hapjes en drankjes na te 
praten over Kwizzut, inzicht te krijgen in het financiële plaatje van Kwizzut en vooral samen een gezellige middag te 
hebben.  

  

   

  

Nieuwsbrief 1 – 17 juli 2016 



 

Categorieën 2016 
 

Deze willen wij jullie niet langer onthouden. De zomervakantie leent zich er tenslotte perfect voor om al wat 
voorbereidingen te treffen. Wij behouden ons wel het recht om eventuele (naams)wijzigingen van categorieën 
gedurende het jaar door te voeren. Natuurlijk brengen wij jullie dan op de hoogte. 

 Best wel ingewikkeld 

 Wat de boer niet kent 

 Muziek 

 Sport 

 Jeugd enzo! 

 Dierenrijk 

 Kunst en Cultuur 

 Voor de werk-lui 

 Schuupe 

 Sinttunnisse en Lekerse plètjes of Plètjes uut d'n Twist en Ploo 

 Locaal nieuws 

 Geheime opdracht 
  

 

 
Voorbereidingen 2016... 
 

... die zijn in volle gang zowel vanuit de teams (evaluatie bijeenkomsten, opsparen van de Omstreeks en het besef dat 
er achter elke gebeurtenis een potentiële Kwizzutvraag schuilt) als vanuit de organisatie zelf. Van de vorderingen 
houden wij jullie regelmatig middels een nieuwsbrief op de hoogte. Heb je leuke, interessante gebeurtenissen die 
hierin meegenomen kunnen worden, horen (lezen) we het graag van jullie. 

  

   

 

 
We(e)t(en) je/jullie dat... 
 

 27 december dit jaar op een dinsdag valt en het erg verstandig is om de dag erna vrij te nemen? 

 De winnaar van Kwizzut 2016 op zaterdag 14 januari 2017 bekend wordt gemaakt, en dat we er die avond dus 
ook weer een mooi feest van gaan maken! 

 Het inschrijfgeld (net als vorige jaar) € 25 bedraagt. 

 Wij adviseren om een team van plm. 15 personen te formeren. De ervaring leert dat je dit aantal nodig hebt 
om de vragen binnen de tijd te beantwoorden en de opdrachten uit te voeren. 

 De site binnenkort weer geheel up-to-date is zodat je via de homepage van www.kwizzut.nu door kunt klikken 
naar Kwizzut Westerbeek Oploo of Kwizzut Ledeacker Sint Anthonis. 

 Het eerste team van Kwizzut 2015 zich op de feestavond van 16 januari 2016 om exact 23.06.58 uur heeft 
aangemeld? Super! Helemaal "gèn doie boel" dus die buurt! 

  

 

 
Fijne vakantie! 
 

Wij houden jullie regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen en nieuwtjes over en rondom Kwizzut 2016. Jullie 
inbreng is van harte welkom! 
 
Voor nu wensen wij jullie een lange, zonnige zomervakantie toe.  

  

 

http://rwtekst.emlnk.com/lt.php?s=b761ba6d45d9ae87a8d1a34891155ae4&i=1A3A1A4

