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Hallo! 
 
Nog 11 dagen en dan is het weer zover….de kwisavond van De Skèndelse Kwis. 
Met deze nieuwsbrief willen wij alle teams informeren over enkele belangrijke 
zaken. Vriendelijk verzoek aan de captains deze nieuwsbrief door te sturen naar 
alle teamleden. We adviseren je deze nieuwsbrief goed te lezen.  
 
Kwisavond 
 
De Skèndelse Kwis wordt gehouden op zaterdag 29 december 2018. De kwistas 
moet tussen 18.00 en 18.30 uur afgehaald worden in Cultureel Centrum ’t 
Spectrum, Steeg 9. In de tas zit het vragenboek, benodigdheden en enkele 
aanwijzingen voor bijzondere opdrachten. Het kwispakket dient uiterlijk 23:00 
uur ingeleverd te worden in ’t Spectrum. Lees voor meer informatie het 
reglement op de website www.deskendelsekwis.nl.  
 
Nog een kleine tip voor het ophalen van de kwistas……Haastige spoed is….. 
 
Foto-opdracht  
 
Ook dit jaar is er weer een foto-opdracht. De opdracht luidt dit jaar als volgt:  
  

‘Maak een foto waarop je team een bekende lp- of cd-hoes uitbeeldt.’ 
  
De foto (in jpeg) dient op zaterdag 29 december 2018 voor 22.00 uur in ons 
bezit te zijn. De foto mail je naar deskendelsekwis@outlook.com. Onder de 
inzenders van de foto-opdracht wordt aan de top 3 een prijs van 100 euro 
uitgereikt. De uiteindelijke winnaar van de foto-opdracht mag de nieuwe ‘Maria 
van Hemmen-wisselbokaal’ in ontvangst nemen.  
 
Goede doel al doorgegeven?  
 
Hebben jullie nog geen goed doel aan ons doorgegeven? Doe dat dan snel. Mail 
dit naar deskendelsekwis@outlook.com. Op onze website 
www.deskendelsekwis.nl vind je de goede doelen waar de andere teams voor 
strijden. Misschien brengt dit je op een idee. Als je geen goed doel hebt 
doorgegeven, koppelen wij via loting een goed doel aan je team.   



 Zwart-wit vragenboekjes  
 
Ook dit jaar is het mogelijk om zwart-wit vragenboekjes bij te bestellen. Ieder 
team ontvangt op 29 december één officieel kleurenboekje dat ook weer 
ingeleverd moet worden. Daarnaast ontvangt elk team één gratis zwart-wit 
vragenboekje. Extra zwartwit boekjes bijbestellen kan voor € 1,00 per stuk. 
Bijbestellen is vanaf nu mogelijk. Mail het aantal boekjes dat je nodig hebt naar 
deskendelsekwis@outlook.com. De boekjes betaal je bij het ophalen van de 
kwistas (contant en gepast) op zaterdag 29 december 2018 (18:00 uur).  
 
Ophalen kwistas, bevestigingsmail meenemen!!  
 
Op zaterdag 29 december 2018 staat het dus weer te gebeuren. Als bewijs van 
deelname dien je de bevestigingsmail met daarin je teamnummer geprint mee te 
nemen. Onthoud dit goed! 
 
Centraal Examen 
 
Het Centraal Examen vindt dit jaar niet plaats in het Elde College, maar in de 
podiumzaal van Cultureel Centrum ’t Spectrum. Het is maar dat jullie het alvast weten. 
 
Wat heb je nodig voor de buitenopdrachten? 
 
Een beetje geoefend team weet dat natuurlijk wel. Maar hier alvast een paar 
suggesties: goed humeur, warme jas, pen en papier, rekenmachine, vervoer, 
deodorant, zaklamp, dat ene ding wat je zeker moet meenemen, etc.. 
 
Vragen en opmerkingen  
 
Voor vragen en opmerkingen mail je naar deskendelsekwis@outlook.com. 
 
Tenslotte 
 
Kunnen we tenslotte nog een tipje van de sluier oplichten over de kwis van dit 
jaar? Jazeker…. De kwis van dit jaar is zeker ook voor de doeners. Kun je 
natuurlijk niets mee…. Daarom nog een tip. Kijk donderdag 27 december 
aanstaande om 20:30 uur naar TV Bingo op de lokale omroep, Omroep Meierij. 
 
Wij wensen alle teams heel veel succes! 
 
De organisatie van De Skèndelse Kwis 
Leonie, Ton, Frans, Carli, Pieter en Arno 


