
   
 

   
 

 

 

 

Introductie 
 

Beste quizzers, 

 

Van uitstel komt gelukkig geen afstel! Eindelijk is het dan zover! De 4e editie van 

onze dorpsquiz Deurne Wittut. Om verschillende redenen dit jaar in een 

compleet nieuw jasje.  

 

Deurne Wittut wil met de tijd meegaan. Snellere verwerking van antwoorden 

vraagt andere middelen. Hierdoor ontstond het idee om de quiz zoveel mogelijk 

digitaal vorm te geven. De quiz mocht daarnaast wat kleiner zijn en er mocht 

meer tijd en ruimte zijn voor verbinding. 

Door het Corona virus hebben we de quiz in 2020 moeten annuleren. Allerlei 

evenementen werden afgelast en het samen zijn werd beperkt.  

 

De puzzel viel voor ons in elkaar. Wat een mooie uitdaging om Deurnenaren 

na/in deze gekke tijd een avond vol verantwoord vermaak te bieden.  

Deurne Wittut staat voor ons als organisatie voor gezelligheid en samen zijn. 

Laten we daar met z’n allen juist nu behoefte aan hebben!  

 

Opbouw van de quiz:  

De quiz bestaat uit 3 rondes, afgewisseld met pauzes. De eerste 2 rondes 

bestaan uit verschillende vragen die je in de vorm van een quizboek ontvangt. Je 

kunt de vragen thuis of op je eigen locatie maken. Ronde 3 zal een Kahoot zijn 

die in het Cultuur Centrum plaats zal vinden.  

 

Tijd  Onderdeel  Let op! 

18:45 Introductie   

19:00 – 20:15 Quizronde 1 Antwoordformulier en 

foto’s kunnen tot uiterlijk 

20:15 ingestuurd 

worden 



   
 

   
 

 Pauze   

20:30 – 21:45 Quizronde 2 Antwoordformulier en 

foto’s kunnen tot uiterlijk 

21:45 ingestuurd 

worden 

 Pauze  

22:00 – 22.15 Ontvangst in Cultuur 

Centrum 

Geheime- én hete kolen 

opdracht kunnen tot 

uiterlijk 22:00 

ingestuurd/ingeleverd 

worden  

22.30 Quizronde 3 Kahoot! Ieder in CCD aanwezig 

teamlid mag meespelen 

23:00 Start Afterparty  

00:00  Prijsuitreiking Zo snel het kan! 

01:30 Muziek stopt 2.00 iedereen buiten 

  

Belangrijke mededelingen: 

• De teamcaptains ontvangen aan het begin van ronde 1 en 2 per email het 

quizboek en antwoordformulier. Tussen 22:00 en 22:15 uur worden jullie 

verwacht in de CCD voor ronde 3, de Kahoot.  

• Per email ontvangt de teamcaptain ook een teamkaart, print deze uit en 

voorzie de kaart duidelijk van jullie teamnummer. Gebruik hem wanneer 

er in de quizvraag naar wordt gevraagd. 

• Quizboeken en antwoordformulieren zijn ook te downloaden op de 

website van Deurne Wittut (https://www.deurne-wittut.nl).  

• Antwoordformulieren zijn in pdf-formaat en zijn digitaal in te vullen. 

• Zorg dat 1 antwoordformulier aan het einde van de betreffende ronde, op 

tijd verstuurd wordt naar info@deurne-wittut.nl.  

• Zorg dat foto’s aan het einde van de betreffende ronde, vanuit het door 

jullie opgegeven telefoonnummer, met behulp van WhatsApp verstuurd 

worden naar de Deurne Wittut telefoon: 06-44963394 

• Verstuur het antwoordformulier middels een nieuw emailbericht. Reply 

niet op onze eerdere emailberichten. 

• Antwoordformulieren die te laat zijn verstuurd kunnen helaas niet 

nagekeken worden.  

• Antwoordformulieren met een afwijkende vorm kunnen helaas niet 

nagekeken worden, maak dus uitsluitend gebruik van de aangeleverde 

documenten. 

• Foto’s die vanuit een ander telefoonnummer dan doorgegeven, verstuurd 

worden zullen niet nagekeken worden. 



   
 

   
 

• Deelname aan Deurne Wittut geschiedt op eigen risico en 

verantwoordelijkheid. Deurne Wittut kan nimmer aansprakelijk worden 

gesteld voor enige vorm van schade, letsel en/of diefstal. Over de uitslag 

kan niet worden gecorrespondeerd.  

• Indien het nodig wordt geacht om voor het beantwoorden van vragen 

en/of opdrachten locaties in Deurne te bezoeken, verzoekt de organisatie 

dit zoveel mogelijk op de fiets te doen in verband met de veiligheid. De 

organisatie gaat ervan uit dat tijdens Deurne Wittut iedereen elkaars 

gezondheid, privacy en veiligheid respecteert. 

• Vragen of onduidelijkheden tijdens de quiz kunnen jullie mailen naar 

info@deurne-wittut.nl 

 

Wij wensen jullie heel veel plezier en succes!! 

Organisatie Deurne Wittut  



   
 

   
 

Geheime opdracht 

 

 

Geen Deurne Wittut zonder geheime opdracht. De geheime opdracht is ronde 

overstijgend en moet uiterlijk om 22:00 met behulp van WhatsApp met het door 

jullie doorgegeven telefoonnummer ingeleverd zijn. Met de geheime opdracht is 

een extra prijs te winnen dus doe jullie uiterste best! 

 

Huub huub barbatruc! 

 

Probeer onderstaande foto zo goed en origineel mogelijk na te maken. Stuur 

jullie foto naar de Deurne Wittut telefoon.  

 

 
 



   
 

   
 

 
 
 
 
 


