AGENDA 2015/2016
Geniet je ook van quiz-vragen oplossen? Weet je veel over Nederwetten?
Vind je het leuk om gezellig samen moeilijke raadsels te ontcijferen en
opdrachten uit te voeren? Dan hebben we iets leuks voor je!

de Wèttegij’t?! QUIZ met DOEN!
Een nieuw vervolg op de geslaagde stratenspelshow van 2013.
Zin om mee te doen? Vorm samen met je straat 1 (of meerdere) teams.
DOEN! leden die niet in Nederwetten wonen, zijn ook uitgenodigd om een
team te vormen! Tip: zorg voor voldoende diversiteit in je team qua
kennis, leeftijd en interesses.
Op vrijdagavond 4 maart kan de teamcaptain van je stratenteam vanaf
19.00 uur in de Koppelaar het Quizboek op komen halen, dit dient
dezelfde avond ook weer te worden ingeleverd.
Dit Quizboek neem je mee naar een eigen uitgekozen locatie en daar ga
je samen aan de slag: met je team probeer je alle vragen te
beantwoorden. Hierbij mogen allerlei mogelijke hulplijnen worden
ingeschakeld, maar wij verklappen alvast dat je niet alles op internet kan
vinden! Brainstormen, antwoorden zoeken in het dorp, samen lachen en
stressen. Verder is er nog een geheime opdracht! Deze zal op locatie
uitgevoerd moeten worden door 1 lid van het team.

1 sept. – 19 okt.
Stemmen Peeltrofee
tot 11 okt.
Jan Linders Clubactie
26 sept. 10.00-16.00 u
Spelletjes bij Jan Linders
4 november 20.00 u
Herfstbloemstuk maken
10 november 20.00 u
Kienen, de Koppelaar
9 januari
Dagje Wintersport
4 maart 19.00 uur
De Wèttegij’t?! Quiz
12 maart 20.00 uur
De Wèttegij’t?! Quiz
Feestavond

Op zaterdagavond 12 maart om 20.00 uur kunnen de teams de laatste
punten verdienen tijdens een gezellig feestavond met als spetterend slot
natuurlijk de prijsuitreiking! Welke straat zal dit jaar winnen?
Motiveer je straatgenoten zodat we er samen 2 gezellige dorpsavonden
van kunnen maken!
Uitgebreide uitleg, tips en de regels volgen: dus houd onze website en
facebook in de gaten.
Voor vragen kun je terecht bij: bij Wendy Renders of Dorine Renders of
via: quiz@doennederwetten.nl.
www.doennederwetten.nl

info@doennederwetten.nl

