
Doe mee met de allereerste wijkkwis 

 

Op zaterdag 20 mei vindt de eerste editie van de wijkkwis plaats in 
onze wijk Armhoefse Akkers. Het is de bedoeling, dat je hiervoor 
een eigen team samenstelt. Met dit team ga je samen de wijkkwis 
spelen, vragen beantwoorden en opdrachten uitvoeren die je van de 
organisatie hebt gekregen. Houd er bij de samenstelling van je team 
rekening mee dat het mogelijk is dat meerdere opdrachten 
gelijktijdig moeten worden uitgevoerd en dat je ook naar bepaalde 
(buiten)locaties zult moeten gaan. 
 

Het team mag uit ± 10 - 15 personen bestaan met een gezonde mix van kennis en kunde. Aan 
leeftijd zijn geen grenzen gesteld en ook mensen van buiten de wijk Armhoefse Akkers mogen 
gewoon meedoen, mits minimaal de helft van het team in onze wijk woont. Als je een team hebt 
samengesteld dan kun je dit team aanmelden. Bij de aanmelding dien je op te geven: de 
teamnaam, de namen van de teamleden, het adres waar de wijkkwis gespeeld wordt, een 
contactpersoon, mailadres en telefoonnummer. Deelname aan de quiz kost  
€ 25,00 per team. Dit bedrag dien je gelijktijdig met het inschrijfformulier te bezorgen in de 
Armhoefstraat op nummer 24. Aanmelden is mogelijk tot en met 30 april.  
Vragen hierover kun je stellen via wijkkwis@armhoefseakkers.nl.  
 
Hoe werkt het? 
Op zaterdag 20 mei kan het kwisboekje met de vragen en opdrachten om 18.30 uur opgehaald 
worden bij de Pelgrimhoeve. Die avond geef je ook de definitieve namen van je teamleden 
door. Het is de bedoeling dat je zelf met je team op zoek gaat naar een locatie om de quiz te 
maken. Dit kan bijvoorbeeld bij iemand thuis zijn, maar het kan natuurlijk ook bij 
sportverenigingen, in cafés, gemeenschappelijke ruimtes, etc. Voorwaarde is wel, dat het adres 
binnen onze wijkgrenzen ligt. Dit mag je dus zelf weten en dien je ook zelf te regelen. Tijdens 
de Wijkkwis mag je gebruik maken van alle soorten hulpmiddelen die je maar kunt bedenken, 
zoals computers, laptops, rekenmachines, telefoons, buren, familie, vrienden, bekenden, goeie 
zin, boeken, tijdschriften etc.  
 
De Wijkkwis 
Deze bestaat uit ongeveer 100 vragen en opdrachten welke zijn verdeeld over 10 categorieën. 
Een aantal van de vragen en opdrachten kunnen gaan over de wijk Armhoefse Akkers. Het 
kwisboekje staat vol met theorievragen, praktijkvragen en doe-opdrachten. Daarnaast bevat de 
Wijkkwis een geheime opdracht. Elk team moet voor de geheime opdracht één teamlid 
afvaardigen. Dit teamlid dient op een bepaald tijdstip naar een bepaalde locatie te komen, om 
daar een opdracht te maken. Meer informatie hierover vind je in het kwisboekje. 
 
Inleveren 
Tot ongeveer 22.30 uur heb je met je team de tijd om de Wijkkwis te maken. Tussen 22.30 en 
23.00 uur dien je het kwisboekje met antwoorden weer in te leveren bij de Pelgrimhoeve. Zorg 
er wel voor dat het kwisboekje in dit half uur wordt ingeleverd. Ben je te vroeg of te laat dan 
wordt je team uitgesloten van verdere deelname!  
En dan…? Dan wordt het wachten geblazen tot zaterdag 10 juni. Op deze avond wordt vanaf  
20. 00 uur op een spannende, maar vooral gezellige manier het slimste team van de Armhoefse 
Akkers bekend gemaakt. Tijdens deze avond onthult de organisatie ook een aantal 
antwoorden. Het gehele kwisboekje met alle antwoorden zal na deze avond op de 
websitewww.armhoefseakkers.nl worden geplaatst tezamen met een impressie van de teams 
en de geleverde inspanningen.  

 
Het winnende team krijgt de eer om zich een jaar lang het slimste team van de Armhoefse 

Akkers te noemen en ontvangt ook een prijzenpakket! 
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