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Op vrijdagavond 2 
oktober zal voor de eerste 
keer een heuse Vlijmense 
Pubquiz worden 
gehouden. Deze gezellige 
en sportieve avond zal 
plaatsvinden in Café en 
Feestzaal Den Braai in 
Vlijmen. 

van de redactie

VLIJJMEN - Een Pubquiz is 
een spel waarin diverse 
teams tegen elkaar strijden. 
Een team mag minimaal 
drie en maximaal vijf perso-
nen bevatten. Er worden in 
negen rondes diverse vragen 
gesteld over uiteenlopende 
onderwerpen. Denk hierbij 
aan vragen over films, sport, 
wetenschap en muziek. De 
winnaar is het team wat de 
meeste vragen goed weet te 
beantwoorden. De prijs die 
te winnen is heeft vaak een 
ludiek karakter.

Organisatie
De Vlijmense Pubquiz wordt 
georganiseerd door drie ras-
echte Vlijmenaren. Het zijn 
Wim van Bijnen, Claudia de 
Vaan en Marco Driesprong 
(foto). Alle drie hebben ze 
ervaring in het organiseren 
van een Pubquiz. Wim en 
Claudia organiseerden sa-
men al eerder een Pubquiz 
voor leden van carnavals-
vereniging Knotwilgendam. 
Marco organiseerde een 
Pubquiz om geld in te zame-

len voor het goede doel, na-
melijk de stichting Roparun 
en Roparunteam 4Them. Nu 
hebben ze de krachten ge-
bundeld en organiseren ze 
de eerste editie van de Vlij-
mense Pubquiz. 

Goed doel
De teams die inschrijven 

betalen 4 euro inschrijfgeld 
per persoon. Dit inschrijf-
geld wordt ook aan een 
goed doel geschonken, na-
melijk het jeugdcarnaval in 
Vlijmen. Dit jaar wordt het 
40e KeinderKupkesFestival 
(KKF) in Knotwilgendam 
gehouden. Een carnavalesk 
evenement voor jeugdraden 
van diverse Brabantse dor-
pen die strijden om de felbe-
geerde KeinderKup. Om dit 
KKF te organiseren is een 
financiële ondersteuning 
meer dan welkom. Vandaar 
de keuze om het geld, wat 
met de Pubquiz opgehaald 
wordt, aan dit doel te schen-
ken.

Brabants karakter
Inmiddels zijn de eerste in-
schrijvingen voor deelname 
aan de Vlijmense Pubquiz al 
binnengekomen. Veel teams, 
met vaak een ludieke naam, 
gaan de strijd met elkaar 
aan. De vragen die tijdens 

de Pubquiz gesteld worden 
hebben een Brabants ka-
rakter. Dat betekent dat ook 
mensen die niet uit Vlijmen 
komen gerust deel kunnen 
nemen aan deze bijzondere 
Pubquiz.

Hoofdprijs
Zoals gezegd zal de te win-
nen prijs een ludiek ka-

rakter hebben. Er zijn geen 
reisjes, auto ś of geldprijzen 
te winnen. De prijs voor het 
winnende team is een echte 
‘hoofdprijs’. Deze wordt ge-
sponsord door Rob Gom-
mers Hairstyling en het Ijs 
& Taartmoment. Beiden zijn 
gevestigd in Vlijmen en dra-
gen de Vlijmense Pubquiz 
een warm hart toe. 

Eerste Vlijmense PubQuiz in Den Braai

De organisatie van de Vlijmense Pubquiz met van links naar rechts Wim van Bijnen, Claudia de Vaan en Marco Driesprong; drie 
rasechte Vlijmenaren!

De Pubquiz worDt 
georganiseerD 
Door Drie rasechte 
Vlijmenaren

Inschrijven
Inschrijven voor de Vlijmense Pubquiz kan nog steeds. 
Wil jij met je team geschiedenis schrijven en winnaar 
worden van de eerste Vlijmense Pubquiz? Schrijf je dan 
nu in via vlijmensepubquiz@gmail.com. De Vlijmense 
Pubquiz wordt gehouden op vrijdag 2 oktober en begint 
om 20.00 uur in Café en Feestzaal Den Braai aan de De 
Akker 2 in Vlijmen.

Ruim 50 topartiesten in 
de Ster in Nieuwkuijk
Als je de toppers van 
de Nederlandstalige 
showbizz van heel 
dichtbij wil bewonderen, 
dan moet je zeker op 
zondag 20 september 
tussen 14.00 en 18.30 uur 
in de Ster in Nieuwkuijk 
zijn, waar een keur 
aan artiesten komen 
optreden tijdens de tv 
opnamen van Toppers 
van Oranje.

van de redactie

NIEUWKUIJK - De line-up van 
dit muziekevenement be-
staat uit: Roy Donders, Henk 
Dissel, René Schuurmans, 
John West, Willem Barth, 
John de Bever, Helemaal 
Hollands, Tino Martin, de 
Gebr. Ko, Boyband Stad en 
Land, Jeronimo, Dries Roel-
vink, Stef Ekkel, de nieuwe 
meiden groep Triple, Co-
linda, Hein Simons, Rene 
Karst, Addie Timmermans, 
Tamara Tol, Henny Tijs-
sen, Sander Kwarten, Gino 
Graus, en vele anderen. Een 
waar muziekspektakel in de 
Ster in Nieuwkuijk. Ga voor 
de volledige line-up naar 
de website www.toppersva-
noranje.tv.
De opnames van elke afleve-

ring duren zo lang als de uit-
zending duurt, wat voor het 
publiek uiterst aangenaam 
is daar het programma niet 
word onderbroken en er een 
constante stroom van arties-
ten voorbij komt. Ook sta je 
als publiek dichtbij de ar-
tiest, omdat de makers van 
Toppers van Oranje ervoor 
hebben gekozen geen ge-
bruik te maken van het vas-
te podium in de Ster, maar 
juist diverse kleine podia in 
het midden van de zaal te 

plaatsen, zodat iedereen er 
om heen staat en jij je favo-
riet zowat kunt aanraken.
Iedereen die vooraf één of 
meerdere tickets online be-
steld, maakt kans op één 
van de Bungalow vakanties 
met de hele familie of vrien-
dengroep in één van de 
Luxe Bungalow Parken van 
Europarcs. Surf hiervoor 
naar de website van Toppers 
van Oranje: www.toppers-
vanoranje.tv.
De opnamen van het tv pro-

gramma starten om 14.00 
uur en duren tot ongeveer 
18.30 uur. Vanaf 13:00 uur 
zijn de deuren geopend. 
Tickets zijn online verkrijg-
baar of op 20 september aan 
de deur. De entree bedraagt 
10 euro in de voorverkoop 
via ticketpoint.nl (hierbij 
maak je kans op het win-
nen van een Luxe Bunga-
low vakantie) en 12,50 euro 
aan de deur. Raadpleeg voor 
meer informatie de website: 
www.toppersvanoranje.tv.

Roy Donders is één van de absolute publiekstrekkers tijdens de tv-opnamen van Toppers van 
Oranje op zondag 20 september in de Ster in Nieuwkuijk.

Viswedstrijd 
HSV Haarsteeg
HAARSTEEG - De uitslag om 
de H. van Helvoort bokaal 
van HSV Haarsteeg is als 
volgt: 1. J. Verreyt: 1180 
gram; 2. J. Vogel: 1060 gram; 
3. C. Klerks: 1040 gram; 4. 
W. de Gouw: 940 gram; 5. 
J. Vennix: 900 gram; 6. H. 
v/d Putten: 860 gram; 7. K. 
v/d Water: 840 gram; 8. B. 
van Helvoort: 780 gram; 9. 
K. van Helvoort: 520 gram; 
10. H. van Ravenstein: 460 
gram. 
De volgende viswedstrijd 
is op zondag 20 september 
aan het Oude Maasje van 
08.30 tot 12.30 uur. Num-
mers afhalen om 07.30 uur 
aan de waterkant. Opgeven 
voor deze wedstrijd kan tot 
donderdag 17 september bij 
J. v.d. Wens op telefoonnum-
mer 073-5117897.

Nieuws van HSV 
Vissersgeduld
NIEUWKUIJK - De uitslag van 
de wedstrijd van HSV Vis-
sersgeduld tegen Boxmeer 
is als volgt. Nieuwkuijk 
ving in totaal 5.592 gram 
en Boxmeer 7.657 gram. 
1 G.Kuijs: 3.613 gram; 2 
E.Schuurmans: 1.106 gram; 
3 G ten Westenend: 1.020 
gram; 4 W.Lamers: 808 
gram; 5 J de Laat: 749 gram. 
De volgende viswedstrijd is 
de vierde competitiewed-
strijd aan de Maas op zater-
dag 19 september van 09.00 
uur tot 13.00 uur. Opgeven 
voor deze wedstrijd kan bij 
de bekende adressen.

Kranten-
bezorgers 
gezocht
DRUNEN - Voor de kern Dru-
nen, omgeving Laan van 
Samoa, zoeken we voor de 
Heusdense Courant vaste 
bezorgers. Je kunt je aan-
melden via www.krantje-
contantje.nl, of stuur een 
mailtje met je naam, adres 
en telefoonnummer naar 
bezorging@bosscheomroep-
waalwijker.nl of bel met te-
lefoonnummer 073-5130565 
van maandag tot en met 
vrijdag tussen 08.30 en 17.00 
uur voor meer informatie.

Informatiedag 
missiewerk
REGIO - Missieorganisatie Fi-
desco Nederland houdt op 
zaterdag 3 oktober een in-
formatiedag in Den Bosch. 
Mensen die overwegen om 
hun talenten in te zetten in 
ontwikkelingslanden zijn 
daar welkom voor meer in-
formatie. Fidesco Nederland 
zendt mensen voor twee jaar 
uit naar het buitenland om 
daar hun kennis en kunde 
te delen met de plaatselijke 
bevolking. Daar tegenover 
staat dat Fidesco voor hem/
haar het vliegticket, verze-
keringen en een maandelijk-
se bijdrage betaalt. Daarmee 
kan de persoon een beschei-
den bestaan hebben. De dag 
vindt plaats vanaf 09.30 uur 
aan de Zuiderparklaan 303 
(parochie Sint-Lucas kerk). 
Kijk voor meer informatie 
op www.fidesco.nl.


