Bij deze een extra nieuwsbrief. Deze wordt alleen verspreid per e-mail.
1.

Anytime Fitness Blerick | 16 maart (advertorial)

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!
2.

Antoniusconcert | 19 maart

Ook dit jaar vindt weer het benefiet Antoniusconcert in de St. Antoniuskerk plaats en wel op
zondag 19 maart 2017. Aanvang van het concert is om 14:30u. De kerk is open vanaf 14:00u.
Dit jaar is gekozen voor het thema ”stilstaan, delen, vieren”. Dit thema is verpakt in een vertellende, pakkende en muzikale collage met medewerking van o.a. Hans Cuppen tenor, Sjraar
Klaassens bariton, de Maaszengers, Loes van Dijk harp, Luuk Bockholts orgel.
Aanleiding voor dit benefietconcert is het feit dat er nog steeds mensen in de problemen raken.
Bij ons en veraf. De vraag naar financiële en sociale hulp blijft toenemen. Om onze hulp te
blijven geven, bieden wij u een gezellige en onderhoudende benefietmiddag aan voor de entreeprijs van € 5,00. Voor fairtrade-koffie wordt gezorgd. De opbrengst van deze middag is geheel
bestemd voor onze medemensen in nood.
Aanmelden niet nodig. U bent van harte welkom.
3.

Theatervoorstelling ‘Revue Unplugged’ | Theater de Garage | 25 maart

De Mannen (Tessa Jimmink en Kris Kaufmann) komen naar Venlo met hun theatervoorstelling
‘Revue Unplugged’: revue, maar dan nèt even anders. Zij brengen Nederlands mooiste liedjes
van vroeger en nu in een nieuwe jas. Bekende nummers van o.a. Toon Hermans, Ramses Shaffy
en Willeke Alberti worden gezongen op een manier zoals u nog nooit heeft gehoord. Ook onbekende pareltjes komen voorbij. In ‘Revue Unplugged’ worden de veren achterwege gelaten, maar
blijven korte sketches, dansjes en práchtige liedjes over.
Deze voorstelling is in Theater de Garage (Saxenkampstraat 2 in Venlo) op 25 maart om 19:30u.
De kaarten kosten € 15,00 per stuk, maar bij vermelding van de kortingscode “Cura Nova”
kosten ze voor u € 12,50 per stuk. Kaarten kunt u telefonisch reserveren (077-3514252) of via
de website www.theaterdegarage.nl.
NB. Geen kaartverkoop via SOB Venlo.
4.

Aanvulling op agenda en programma in de nieuwsbrief van begin maart

datum

locatie

onderwerp

begin

informatie bij

do 5 april

CityCinema

Senioren: Het Verlangen

15:00u CityCinema

di 11 april

CityCinema

ROH: Jewels

20:15u CityCinema

Met vriendelijke groet
Jac Ebus
Secretaris SOB Venlo
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