
 
 

  
 

  
 

   

 

  

 
 
Beste (toekomstige) teams, sponsoren, vrijwilligers en overige geïnteresseerden, 
 
Terwijl iedereen op dit moment nog volop geniet van  een heerlijke, zonnige nazomer heeft de werkgroep Kwizzut 
direct na de vakantie de draad weer opgepakt met het organiseren van Kwizzut 2016. Zo is de site weer geheel up-to-
date en kun je via de homepage van www.kwizzut.nu doorklikken naar Kwizzut Westerbeek Oploo óf Kwizzut Ledeacker 
Sint Anthonis. 
 
 
  

 

  

 
 Teams Kwizzut Ledeacker en Sint Anthonis: meld je snel aan!

 

Onder de teams die zich aanmelden vóór 1 november 2016, verloten wij 2 x 25 consumptiebonnen en 1 x een KWIZZUT-
VIP hangtafel  voor de feestavond op zaterdag 14 januari 2017. Reden temeer om je snel aan te melden via 
www.kwizzut.nu  
  

 

 Social Media

 

Naast de nieuwsbrief en de site houden wij jullie ook via Facebook en Twitter op de hoogte van de ontwikkelingen van 

Kwizzut 2016 in Ledeacker en Sint Anthonis maar natuurlijk ook (grensoverschrijdend) in Westerbeek en Oploo. Klik 

bovenaan deze Nieuwsbrief op de icoontjes.  

  

 

 Kwizzut Westerbeek en Oploo

 

Inmiddels heeft het eerste team van Kwizzut Westerbeek Oploo zich ook aangemeld ... De Beekkant. Dit vraagt 

onherroepelijk om vervolg. De meldingen en reacties via Facebook (Kwizzut Westerbeek Oploo) geven aan dat er nog 

meer teams geformeerd gaan worden.  

  

 

  

Nieuwsbrief 2 – 2 oktober 2016 

http://rwtekst.mark-i.nl/lt.php?notrack=1&s=ddfb8b0fe7cef7c26948afac7035a6a7&i=9A21A0A48
http://rwtekst.mark-i.nl/lt.php?notrack=1&s=ddfb8b0fe7cef7c26948afac7035a6a7&i=9A21A0A48


 

Herbenoeming categorieën 

 

In nieuwsbrief 1 communiceerden wij de twaalf rubrieken van Kwizzut 2016. De inhoud van de categorieën blijft 

overeind staan maar de namen hebben wij voor enkele rubrieken enigszins, na 'streng beraad' met de werkgroep 

Kwizzut Westerbeek Oploo, aangepast. 

 Best wel ingewikkeld 

 Wat de boer niet kent 

 Muziek wordt 'Van Haydn tot Hardwell' 

 Sport wordt 'In de spo(r)tlight' 

 Jeugd enzo! wordt: Jong en Lui 

 Dierenrijk 

 Kunst en Cultuur 

 Voor de werk-lui wordt 'Handige Harry's' 

 Schuupe 

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

 Lokaal nieuws 

 Geheime opdracht wordt 'Top Secret!' 

  

 

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

De feestavond gepland staat op zaterdag 14 januari 2017! 

 Er zich naast 'Buurt dèn doie boel' zich opnieuw een team heeft aangemeld ... De KwizzKillerzz! Dit team 

ongetwijfeld, zoals de naam doet vermoeden, strijdvaardig en grondig te werk zal gaan om andere teams te 

verslaan!  

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

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

 De sponsorcommissie volop aan de slag is gegaan om nieuwe maar ook bekende sponsoren (wederom) warm te 

maken voor Kwizzut 2016. Dat wij dankzij de financiële ondersteuning van deze sponsoren dit evenement weer 

kunnen organiseren en dat wij hen daar zeer erkentelijk voor zijn? 

 De spandoeken van Kwizzut Ledeacker Sint Anthonis op korte termijn weer op de bekende locaties (ingang Sint 

Anthonis nabij rotonde en direct naast Stippentse Hoeve in Ledeacker) worden geplaatst? 

 Wij jullie regelmatig middels een nieuwsbrief op de hoogte brengen van de ontwikkelingen en nieuwtjes over 

en rondom Kwizzut 2016? 

 Jullie inbreng ook van harte welkom is (via info@kwizzut.nu) 

 

  

 

Tot ziens! 

 

Kwizzut 2016 

Werkgroep Kwizzut Ledeacker Sint Anthonis 
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