1.

SOB seniorenpas 2017 | Senioren 55+ Bewaargids 2017

Vrijdag 13 januari was het weer zover. Een groep van 14 vrijwilligers ging enthousiast aan de
slag met boekjes, pasjes en meer dan 5000 brieven. Halverwege de middag waren de postpakketten gereed en kon de bezorging starten door onze vaste groep van 25 vrijwilligers.
De bewaargids is deze keer voor een belangrijk deel vormgegeven door ons nieuwe bestuurslid
voor Public Relations (PR) Ank van der Horst. Zij is voortaan ook verantwoordelijk voor de acquisitie. Het resultaat mag er zijn, overtuig uzelf.
Het nieuwe pasje geeft u weer recht op toegang tot onze evenementen en aanbiedingen bij onze
adverteerders.
ERRATA:
In de Bewaargids van 2017 staan helaas enkele foutjes. Pas dit aub zelf aan in uw gids.
•
De Vastelaovesmis van V.V. de Wien (pagina 19) vindt plaats op 5 febr. in de Familiekerk.
•
Op agenda pagina 20 ontbreekt: Seniorendag Venloop 23 maart, Julianapark.
•
Op pagina 28-29 ontbreekt: Stinissen SOB seniorenpas voordeel (zie ook pagina 35).
•
Telefoonnummer van Tuincentrum Leurs (pagina 33) moet zijn 077-3216000.
En dan nog dit:
•
De advertentie van Jumbo Blerick op pagina 29 is geen onderdeel van het voordeeloverzicht.
2.

SOB Venlo dag Limburgs Museum

Zaterdag 14 januari hebben 80 aangesloten senioren een interessante middag in het Limburgs
Museum beleefd met hoofdthema ‘Steyl’. De films gingen vooral over de missie activiteiten.
Daarnaast was er veel informatie over wat er NU allemaal te doen en te beleven is in Steyl.
Primeur was de aankondiging van de rondleiding door de ‘oorlog kloosterkelders’. Informatie en
boeking via www.forgivenessmuseum.com. In het museum zelf was vooral de tentoonstelling
over Toos & Henk in trek. Ongeveer de helft van de aanwezigen heeft daarna genoten van een
bijzonder smakelijk diner in het Museumcafé.
3.

Berichten van partners, relaties of aangesloten verenigingen

• B.O.S.
Onze aangesloten organisatie B.O.S. (Belangen Organisatie Senioren) is op zoek naar nieuwe
bestuursleden voor de afdelingen Blerick en Venlo-Noord. Heeft u zin om hun te steunen in het
plannen van informatieve themamiddagen of het organiseren van leuke activiteiten voor senioren? Neem dan contact op met B. Lomans 077-3820900 of K. Muckenhaupt 077-3828729.
Ook zullen ze graag nieuwe leden begroeten. Ze vragen alleen een kleine bijdrage per jaar.
• VKC mannen Kegelclub
Onze aangesloten kegelclub VKC zoekt nog nieuwe leden (55+). Zij kegelen 1 keer per 14 dagen
op woensdagavond (oneven weken) bij American Hotel in Venlo van 20.00 tot 23.30 uur.
Nog nooit gekegeld is geen probleem, zij leren je het wel. Je kunt eerst 2 avonden gratis meespelen zonder verplichtingen, hierna neem je pas een beslissing. Aanmelden via:
Loek Haenen 077-4773298, mail: lamhaenen@home.nl of
Paul Cabooter 077-3512102, mail: p.cabooter@kpnplanet.nl
• Veldeke
Veldeke Venlo geniet nog na van de geslaagde voorstellingen van de ‘Ode aan Sef Cornet’. Op
12 maart wordt deze voorstelling in zijn geheel getoond in Theater De Nieuwe Scene. Inschrijven
vanaf 1 maart bij SOB Venlo. Meer informatie in onze nieuwsbrief van maart.
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• Anytime Fitness | zie ook hun advertentie op pagina 4
Vrijblijvend kennismakingsmoment met Anytime Fitness Blerick op donderdag 16 maart. Van
10:00u tot 12:00u kunt u op een gezellige manier kennismaken met fitness, onder het genot
van koffie en vlaai! Wij zullen u rondleiden door ons centrum en in kleine groepjes laten proeven
van de mogelijkheden die we u kunnen bieden.
Bij Anytime Fitness vinden wij het belangrijk dat iedere doelgroep op zijn of haar manier aan het
bewegen gaat en blijft doen.
Wij bieden sporten en bewegen in een aangename en gezellige omgeving in het centrum van
Blerick, onder persoonlijke begeleiding en met groepslessen voor jong en oud!
4.

Agenda en Programma

In de laatste kolom staat aangegeven bij wie of waar u nadere informatie kunt krijgen.
datum

locatie

onderwerp

begin

informatie bij

do 02 feb.

CityCinema

Senioren: Patriots Day

15:00u CityCinema

do 02 feb.

Luxor

Senioren: Demain tout Commence

15:00u Luxor

vr 03 feb.

De Nieuwe Scene

Senioren: De kinderen van juf Kiet 14:30u De Nieuwe Scene
Senioren: Nocturnal Animal
14:50u

wo 06 feb. CityCinema

ROH: Woolf Works

20:15u CityCinema

di 7 feb.

Beesel

Wandeltocht (12 km)

10:00u Los Vast Verb.

wo 8 feb.

Groote Heide

Van landweer tot startbaan

13:30u Limb. Landsch.

do 09 feb.

Luxor

Senioren: Toni Erdmann

15:00u Luxor

vr 10 feb.

De Nieuwe Scene

Senioren: Perfetti Sconosciutti
Senioren: Nocturnal Animal

14:30u De Nieuwe Scene
14:50u

vr 10 feb.

‘t Peske

Films en muziek van vroeger en nu 14:00u TZBO

zo 12 feb.

De Maasduinen

Rondje Ravenvennen

10:00u Limb. Landsch.

ma 13 feb. Raodhoès

Seniorenzitting Wortelepin

19:30u zie hieronder

wo 15 feb. Maaspoort

Seniorenzitting Jocus

19:30u zie hieronder

do 16 feb.

Maaspoort

Seniorenzitting Jocus

19:30u zie hieronder

do 16 feb.

Luxor

Senioren: Jackie

15:00u Luxor

vr 17 feb.

De Nieuwe Scene

Senioren: I, Daniel Blake
Senioren: Brimstone

14:30u De Nieuwe Scene
14:50u

vr 17 feb.

Raodhoès

Galdere

20:11u Zie hieronder

za 18 feb.

Limianz

OKV: Café Chantant Classique

16:00u OKV

ma 20 feb. Maaspoort

Fortissimo Vastelaoveskonzert

19:49u zie bijlage

di 21 feb.

Zwart Water

Wandeltocht (10, 15 of 20 km)

10:00u Los Vast Verb.

vr 24 feb.

De Nieuwe Scene

Senioren: La Danseuse
Senioren: Brimstone

14:30u De Nieuwe Scene
14:50u
20:00u CityCinema

di 28 feb.

CityCinema

ROH: Sleeping Beauty

do 2 mrt.

Luxor

Senioren: A Street Cat named Bob 15:00u Luxor

zo 5 mrt.

De Maaspoort

Aanbod tbv SOB: De Gouden jaren 15:00u nieuwsbrief sept

di 7 mrt.

Herungerberg

Wandeltocht (10, 15, 20 km)

10:00u Los Vast Verb.

do 9 mrt.

CityCinema

Senioren: Kong: Skull Island 3D

15:00u CityCinema

Pagina 2 van 4
Groenstraat 69, 5913 CB Venlo
www.sobvenlo.nl / info@sobvenlo.nl

datum

locatie

onderwerp

begin

informatie bij

do 9 mrt.

Luxor

Senioren: Juste la Fin du Monde

15:00u Luxor

do 16 mrt. Luxor

Senioren: Moonlight

15:00u Luxor

di 21 mrt.

Maas bij Venlo

Maaswandeling (10, 15, 20 km)

10.00u Los Vast Verb.

di 21 mrt.

De Maaspoort

Aanbod tbv SOB: Helmert Wouden- 20:15u Nieuwsbrief sept
berg | Het vierde gezicht

do 23 mrt. Luxor

Senioren: Manchester by the Sea

do 23 mrt. Julianapark

Seniorendag Venloop

Zie bijlage

za 25 mrt.

Venlo e.o.

Venloop Wandeltocht

Venloop/L.V.V.

za 25 mrt.

Limianz

OKV: Café Chantant Classique

16:00u OKV

ROH: Madame Butterfly

20:15u CityCinema

do 30 mrt. CityCinema
5.

15:00u Luxor

Toelichtingen onderwerpen ‘Agenda en Programma’

13 februari 2017 | Seniorenzitting Wortelepin | 19:30u ‘t Raodhoès
In de bijlage bij de nieuwsbrief van december hebben we u uitgebreid geïnformeerd.
De hoogtepunten uit het programma zijn: Buut Frank Schrijen | Grosse Tanzgarde Kaldenkirchen
| De winnende liedjes van 2017, ook van de jeugd | Slotact: Thei en Marij.
Entreeprijs voor onze achterban (senioren met SOB seniorenpas 2016 of 2017): € 18,00.
Deze € 18,00 bestaat uit: € 14,00 entree (inclusief garderobe, koffie of thee en vlaai) en € 4,00
voor twee consumptiebonnen. Inschrijven via website, e-mail of formulier. Er zijn nog kaarten!
De bestelde en betaalde kaarten worden in de week van 8 februari thuisbezorgd.
15 en 16 februari 2017 | Seniorenzittingen Jocus | 19:30u Maaspoort
In de bijlage bij de nieuwsbrief van december hebben we u uitgebreid geïnformeerd.
De hoogtepunten uit het programma zijn: De Herfshane | Spectaculaire dansgarde uit Duitsland
| 2 Buuts van Peter Vaassen en/of Huub Stassen en/of Ger Frenken | De winnende leedjes van
2017 | Boerebroélofsgezelschap van den Hulster | Eige Leweit | Slotact: Beppie Kraft.
Entreeprijs voor onze achterban (senioren met SOB seniorenpas 2016 of 2017): € 17,50.
Dit is inclusief garderobe, koffie of thee en wat lekkers.
Inschrijven via website, e-mail of formulier. Er zijn nog enkele kaarten!
De bestelde en betaalde kaarten worden in de week van 8 februari thuisbezorgd.
17 februari 2017 | Galdere | 20:11u ‘t Raodhoès
Galdere is ‘luid en vrijuit zingen zoals je dat onder de douche doet’. We gaan die avond met z’n
allen vastelaoves-liedjes galdere. ‘T liedje kiest men ter plekke zelf uit een lijst met titels van
voor de oorlog tot nu. De tekst wordt via 4 schermen rondom je groot geprojecteerd. Er komen
ook een aantal artiesten “live” optreden, waarbij ook hun liedjesteksten op de schermen verschijnen. Kaartjes zijn te koop op 6 en 13 februari van 19:00 tot 20:00 uur in ’t Raodhoès. Een
kaartje kost € 5,=. Hiervoor krijg je 2 consumptiebonnen en wat te knabbelen. Dus onder de
streep is zo’n kaartje eigenlijk gratis.
20 februari 2017 | Vastelaoveskonzert Fortissimo | 19:49u Maaspoort
In de bijlage bij de nieuwsbrief van januari hebben we u uitgebreid geïnformeerd.
Dit jaar neemt Fortissimo u mee naar een sprookjesachtige omgeving vol met (denkbeeldige)
tovenaars, feeën, prinsen en prinsessen.
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Onze achterban krijgt € 5,50 korting en betaalt € 20,00 (€ 17,00 entree plus € 3,00 servicekosten voor garderobe en een consumptie in de pauze.)
Inschrijven via website, e-mail of formulier. Er zijn nog enkele kaarten!
De bestelde en betaalde kaarten kunt u voor het konzert tussen 19:00u en 19:30u afhalen bij
SOB Venlo in de foyer van de Maaspoort.
23 maart 2017 | Venloop | Seniorendag Venloop | zie ook de bijlage
In de nieuwsbrief van januari hebben we het al aangekondigd: Seniorendag Venloop 2017. Deze
seniorendag wordt georganiseerd door de Venloop samen met SOB Venlo en KBO.
Alle benodigde informatie over deze Seniorendag vindt u in de bijlage. Aanmelden kan alléén bij
www.venloop.nl/seniorendag. (Dit is anders dan in de bijlage is aangegeven).
Geef a.u.b. duidelijk aan waar u voor kiest:
Deelname Seniorendag 2017 (kost € 5,-)
Deelname Seniorendag + stadswandeling (kost € 10,-)
Deelname Seniorendag + wandeling Wilhelminapark / Rosarium (kost € 10,-)
Deelname Seniorendag + bezoek Museum van Bommel van Dam (kost €12,-)
Deelname Seniorendag + bezoek Limburgs Museum (kost € 15,-)
Inschrijven dus alleen rechtstreeks bij de Venloop.
Aangesloten vereniging ‘Los Vast Verband’ neemt met een groep wandelaars, op zaterdag 25
maart, deel aan de wandeling van 20 km.
Met vriendelijke groet, Jac Ebus, secretaris SOB Venlo
(advertentie)

(advertentie)
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