AGENDA
Waanzinnige Wèttegij’t?! Quiz 2018
Op 6 en 14 april zagen we de bewoners van Nederwettense straten druk
bezig zijn met het oplossen van raadsels en uitvoeren van opdrachten.
Uiteindelijk wist team Heuhj de meeste punten te behalen en is de
winnaar van de Wèttegij’t?! Quiz 2018!
Het begon op vrijdag 6 april met het ophalen van het quizboek. In het
dorp was het gezellig druk. Je zag overal mensen op zoek gaan naar
vlinders op huizen, het beeldenpark op Hooidonk, een geparkeerde auto
van een sponsor en de posters waarop vragen stonden waarmee je naar
een volgende locatie moest gaan. Na veel speurwerk zou je dan een code
weten te achterhalen.
Op het handbalveld verschenen mooie kunstwerkjes van stoepkrijt die een
sponsorlogo uitbeeldden. Bij de brasserie die in mei 20 jaar bestaat, mocht
in de keuken rond gekeken worden om op zoek te gaan naar een speciaal
kruid. Maar ook op internet moest er gezocht worden naar namen van
heerlijke gerechten, de upgrades van een sportcentrum, de diensten van
een grondverzetbedrijf, mochten Eindhovense appartementen bewonderd
worden, moest een gerecht van een schaatser opgezocht worden en de
nieuwe internet site van het grillrestaurant bestudeerd worden. Sommige
vragen waren niet te moeilijk, sommige waren erg lastig en andere weer
heel erg leuk of grappig.

15 mei 2018
Kienen, de Koppelaar
19 augustus 2018
Touwtrekken over water
20 november 2018
Kienen, de Koppelaar
14, 15, 16 juni 2019
DOEN! KPJ 90 jaar
feestweekend

Een week later vond de laatste opdracht plaats. Alle teams kregen 10
kleine bakjes met daarin etenswaren. De vraag was om zo precies mogelijk
aan te geven om welke etenswaren het gaat. Op allerlei moeilijke vragen
uit het quizboek kwam op deze avond ook het verlossende antwoord.
Uiteindelijk werd dus team Heuhj de winnaar!
Wij vonden het erg leuk om de bewoners van de Nederwettense straten
samen aan het werk te zien. We zagen veel gezellige en enthousiaste
teams. Nog lang werd er nagepraat over deze quiz.
In 2019 zal er geen Wèttegij’t?! quiz plaatsvinden. We vieren dan het
90 jarig bestaan van onze vereniging. We horen graag of Nederwetten het
leuk vindt als er in 2020 een nieuwe Wèttegij’t?! Quiz komt!
Als laatste willen we alle teamcaptains, straatcontactpersonen, deelnemers,
sponsoren en alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor 2 waanzinnige
raadselachtige en gezellige avonden! Bedankt!
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