
Uw kennis van vroeger testen? (Gezellige Senioren Quiz) 
 

Dat kan op 27 januari als het inmiddels zeer bekende duo “Bertie en Jeroen” een 

quiz, speciaal  voor de senioren uit onze wijk, gaat verzorgen. Ook leden van SBW 

kunnen hier aanwezig zijn. 

 

In een relaxte sfeer zullen zeer herkenbare vragen uit uw jeugd en de jaren nadien 

worden gesteld en samen met uw tafelgenoten kan er dan gezellig worden 

gediscussieerd om de juiste antwoorden te vinden. En……..natuurlijk hebben we een 

prijs voor de winnaars! 

 

De seniorenquiz zal op vrijdag 27 januari van 19.30u tot ca. 22.00u worden 

gehouden in ons wijkgebouw VTA Blixems aan het Ouvertureplein. De inloop is vanaf 

19.00u. 

 

De eigen bijdrage bedraagt € 2,-, te voldoen bij binnenkomst. 

Het gratis kopje koffie of thee zal uiteraard niet ontbreken. 

 

De Werkgroep Senioren belooft u een super gezellige avond en na afloop van de 

quiz is er natuurlijk gelegenheid om nog tot in de late uurtjes na te praten aan de bar. 

Neem ook gerust uw partner, buurvrouw, buurman, vriend of vriendin mee.  

 

Aanmelden kan op twee manieren door voor 15 januari 2023 het strookje in te 

vullen of een mailtje te sturen.  

Senioren Blixembosch mailen naar: werkgroepsenioren@blixembosch.com.      

Leden SBW/KBO mailen naar:         sbw.activiteiten@gmail.com      beide m.v.v. 

“SENIOREN QUIZ”, naam, aantal personen en telefoonnummer of door onderstaand 

strookje in de brievenbus te stoppen van VTA-Blixems Ouverture 2, Ouverture 30 

(ingang naast Trekpleister), Ouverture 141, Gen van Heutszlaan 14, Hendrik 

Staetslaan 26.  

                                            Tot ziens op 27 januari. 

 

✂…………………………………………………………………………………………… 

Ja, ik meld me aan voor de GEZELLIGE SENIOREN QUIZ.   

Naam: …………………………………………………………………………… 

Aantal personen:……………………… 

Ik ben lid van SBW/KBO        O ja       O nee  (aankruisen wat van toepassing is) 

Lidnummer SBW/KBO:………………… 

Telefoon: …………………..…………………...…    

Email adres:…………………………………………@.......................................... 

 

Strookje uiterlijk 15 januari 2023 in de brievenbus stoppen van VTA-Blixems 

Ouverture 2, Ouverture 30 (ingang naast Trekpleister), Ouverture 141, Gen. van 

Heutszlaan 14, Hendrik Staetslaan 26.                                                                        

€ 2,- bij aanvang contant te voldoen.  
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