
 

  

 
 
Beste (toekomstige) teams, sponsoren, vrijwilligers en overige geïnteresseerden, 
 
Op de dag dat deze nieuwsbrief wordt uitgewerkt hebben zich inmiddels 41 teams aangemeld. Fantastisch! Een mix van 
oude bekende en nieuw geformeerde teams. Wij zijn alleen heel benieuwd of we nog meer teams mogen begroeten. 
Waar blijven de aanmeldingen van FC Toep (de allereerste winnaar van Kwizzut (2014))? De Oliemennekes (loopt naar 
ons idee altijd gesmeerd) en Dicteek? De Peelrand Posse en vele anderen? 
  

 
Rabobank Clubkas Campagne 
 

Graag willen wij iedereen bedanken die op Kwizzut heeft gestemd tijdens de Rabobank Clubkas Campagne. Op 
maandag 14 november was de ontknoping. Tijdens een grande finale werd bekend gemaakt dat er maar liefst 180 
stemmen voor Kwizzut waren, samen goed voor 937,00 euro! Een mooi bedrag dat direct geïnvesteerd wordt in de 
organisatie van de Kwizzutkwis én een fantastische feestavond. 
 
 
  

   

 

BrinkEvent op zondag 27 november 2016! 
Bekendmaking PRIJSWINNAARS  2x 25 consumptiebonnen en een VIP-tafel! 
 

Ook dit jaar zijn wij aanwezig op het BrinkEvent georganiseerd door de Samenwerkende Ondernemers Gemeente Sint 
Anthonis. Deze middag presenteren zich bedrijven, verenigingen en stichtingen binnen de gemeentegrenzen aan  elkaar 
en aan het publiek. 
 

OPROEP aan de teams van Kwizzut Ledeacker Sint Anthonis die zich vóór 1 november 2016 via de site hebben 
aangemeld om zich om 15.00 UUR te melden bij onze stand op de  Brink. Dus (captains van de) teams: Buurt d’n Doie 
Boel, KwizzKillerzz, de Grijze Massa, ’t Leker Plus, Kwizzutnie, Mama waar is mien pils, Oeh toch!, Exact in de Oude 
Breestraat, Nec scire fas est omnia, De kip of het ei, Ginnerommel, met ’n korreltje zand, Sapsteel, Durff’us, De 
mannen en vrouwen van, Gèn Buurt Wis uit, Gezelligizzut!?, Kwizzutmit, ’t Hoefijzer, Achteraf, Witte gij ‘t? 
Tommenogaantoe, Tweekant, Guzooitjes, Sint Tunnis Around the Globe, H.H.G. en de Dolly’s .... zorg dat je er bent! 
Wij verloten nl. terplekke de 2 x 25 consumptiebonnen en de VIP hangtafel voor de feestavond van Kwizzut op zaterdag 
14 januari 2017! 
 

 
Poster-actie Kwizzut: Doe je mee? 
 

Ook onze posters gezien? Op een doordeweekse herfstavond hebben wij de stoute (Kwizzut)schoenen aangetrokken 
en  in de belangrijkste doorgaande wegen van Ledeacker en Sint Anthonis Kwizzutposters opgehangen. Wie heeft ze 
zien hangen?  
 
 
  

 
   

 

 

 

Nieuwsbrief 3 – 20 november 2016 



 
Kwizzut Westerbeek en Oploo 
 

Onze Kwizzut-collegae in Westerbeek en Oploo timmeren ook hard aan de weg. Zij zijn volop bezig met de organisatie 
en planning van Kwizzut 2016 en de feestavond. Door de inzet van social media en zich te profileren op lokale 
evenementen hebben zij inmiddels 21 teams geworven die deelnemen aan Kwizzut. 

 
  

   

 
 
Vragen en Categorieën 

De vragen voor alle categorieën zijn, op nog wat details na, geheel klaar! Een samenspel van vragen voor jong en oud, 
moeilijke en makkelijke vragen, (inter)actieve vragen met daarbij niet te vergeten de geheime opdracht en doe-
opdrachten. Het bedenken alleen al levert (bij ons) hilarische momenten op; laat staan hoe deze in de praktijk zullen 
verlopen! 
 
  

 

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

 wij op zondag 27 november van 11.00 tot 16.00 uur met een stand op de Brink staan tijdens het BrinkEvent?   
              Iedereen is van harte welkom! 

 je je deze middag ook gewoon nog aan kunt melden voor Kwizzut 2016? 

 dat wij deze middag om 15.00 uur 2 x 25 waardebonnen en 1 x een VIP hangtafel verloten voor de teams van  
              Kwizzut Ledeacker Sint Anthonis die zich vóór 1 november hebben aangemeld. 

 team Nec scire fas est omnia zich deze week gaat voorbereiden op Kwizzut 2016 om zich als winnaar te  
              prolongeren. 

 dat hier heeeeeel veeeeuuuul communicatie aan vooraf gaat? 

 wij het errug leuk vinden om voorbereidingsfoto’s en verhalen te krijgen of te horen??? 

 dat wij in de volgende nieuwsbrief jullie vragen om aan te geven hoeveel kopie kwisboekjes jullie willen  
              ontvangen? 

 en aan te geven op welke locatie jullie op dinsdag 27 december 2016 verblijven om de kwisvragen te  
              beantwoorden? 

 dat de mogelijkheid bestaat dat wij jullie deze avond (met cameraman of fotograaf) bezoeken om zoveel  
              mogelijk sfeer te proeven, beelden vast te leggen en enig feedback te krijgen over de vragen etc.? 

 deze nieuwsbrief gedeeld mag worden (minimaal met je eigen teamgenoten)? 

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

 
Tot ziens! 
 
Kwizzut 2016 
Werkgroep Kwizzut Ledeacker Sint Anthonis 
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