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Wèttegij’t?! Quiz 
Op zoek naar het zebrapad in Nederwetten, speurtocht door de Sint 
Jozefschool, zoeken naar jokers of dames in bikini’s herkennen? Wat zou 
er dit jaar in het Wèttegij’t Quizboek staan? Voor jullie is het nog een 

raadsel tot vrijdag 6 april 2018. Maar wij zijn al begonnen! De eerste vragen 
en opdrachten zijn gemaakt. We gaan ons best doen om er minstens net 

zo’n leuk quizboek als de vorige keer van te maken! 
 

Op vrijdagavond 6 april kan het quizboek opgehaald worden en op een 
eigen locatie gemaakt worden. Eén week later, op zaterdag 14 april 2018, 
volgt de laatste spannende opdracht en de gezellige prijsuitreiking. We 

maken er een gezellig feestje van! 
 

Natuurlijk zijn we ook nu weer op zoek naar enthousiaste teams! Het is de 
bedoeling dat je uit naam van een Nederwettense straat op geeft. De 
straat-contactpersonen van vorig jaar zullen hiervoor worden benaderd. 

Mochten er wijzigingen zijn in straat-contactpersonen, dan horen we dat 
graag. Je kunt hiervoor een mailtje sturen naar: quiz@doennederwetten.nl. 

Ook voor andere vragen, of meer informatie kunt u via bovenstaand e-
mailadres bij ons terecht.  

Nog een tip: houd onze website en onze Facebook pagina goed in de gaten. 
 
Wilt u, als bedrijf, een leuke sponsorvraag in het Wèttegij`t Quizboek 

hebben staan? Of wilt u op een andere manier de Wèttegij’t Quiz of onze 
vereniging sponsoren? Neem dan contact op met het bestuur. We 

bespreken graag samen de mogelijkheden! 
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AGENDA 

14 november 2017 
Kienen, de Koppelaar 
 
2018 
6 april 2018 
De Wèttegij’t?! Quiz: 
ophalen van het boek 
 
14 april 2018 
De Wèttegij’t?! Quiz: 
feestavond, prijsuitreiking 
en laatste opdracht 
 

 

 

 


