
 
_________________________________________________________________ 

 

Pubquiz voor senioren 
Wat: Pubquiz, waarbij uitgegaan wordt van parate kennis. Er mag dus niks worden opgezocht, 
niet in boeken en zeker niet op internet. 
Voor wie: alle senioren uit Hoogeloon, leeftijd 50 jaar en ouder, dus ook voor degenen die 
geen lid zijn van Seniorenvereniging Hoogeloon. 
Hoe: Er wordt gespeeld in groepjes van minimaal 3 en maximaal 5 personen. 
Wanneer: vrijdag 10 februari, 19.00 uur 
Waar: in de Podiumzaal van d’n Anloôp in Hoogeloon 
Waarom: om de 50+-ers van Hoogeloon een gezellige avond te bezorgen. 
Hoeveel: deelname kost € 2,50 voor leden en € 5,-- voor niet-leden * 
Wat u krijgt: een gezellige avond met een aantal (zes tot acht) rondes met diverse vragen uit 
verschillende categorieën, sommige makkelijk (als je het weet), andere wat moeilijker (vooral 
als je het niet weet...); twee keer een kopje koffie of thee met een keer iets lekkers. Verdere 
consumpties zijn voor eigen rekening. En voor het groepje dat het er het beste van afbrengt: 
een mooie prijs, bestaande uit gratis deelname (voor de leden van het team, dus 3-5 
personen, aan het seniorendiner, inclusief één consumptie! Het seniorendiner vindt plaats elke 
laatste woensdag van de maand om 17.00 uur in een restaurant in (de buurt van) Hoogeloon. 
Meedoen? Wilt u erbij zijn? Formeer een groepje van 3 tot 5 personen en bedenk een naam 
voor het groepje. Vul dan onderstaand aanmeldstrookje in en doe dit in de bus op Driesboom 
7. Het verschuldigde bedrag graag tegelijkertijd overmaken op rekeningnummer NL49 RABO 
0122 7065 01 ten name van Seniorenvereniging Hoogeloon o.v.v. Pubquiz en de naam van de 
groep. Alleen aanmeldingen waarvan het inschrijfgeld is betaald, worden geregistreerd. 
Aanmelden kan tot en met 3 februari 2023. Vragen? Bel of mail even met Jo Brans, 0638 
920425, jo.bls1@outlook.com. Wilt u meedoen maar heeft u geen groepje van 3 personen? 
Gewoon aanmelden, dan delen wij u in in een groep. 
 
* wie zich vóór 1 februari als lid van Seniorenvereniging Hoogeloon aanmeldt, betaalt dus 
maar € 2,50 in plaats van € 5,00. Een aanmeldformulier kunt u opvragen bij Rianne Beerens, 
telefoon 682247, of vinden op www.seniorenvereniginghoogeloon.com (contact, lid worden).  
 
__________________________________________________________________________ 
Onderstaande groep/persoon meldt zich aan voor de Pubquiz op 10-2-2023. 
 
Naam van de groep: 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam, telefoonnummer en mailadres contactpersoon: 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Namen deelnemers:                           Wel/geen lid  Te betalen  (€2,50 of €5,00 
1. 

2. 

3. 

4. 

5.                                                                                                     __________ 

                                                                         Totaal te betalen: 

mailto:jo.bls1@outlook.com
http://www.seniorenvereniginghoogeloon.com/

