1.

Seniorendag Venloop | donderdag 23 maart

Geweldige middag met veel sfeer. Vooral het optreden van Rob & Emiel was echt ongelofelijk.
Een magisch optreden dat vol spanning en ongeloof werd bewonderd.
Deze middag verdient volgend jaar meer publiek!
2.

Sponsoractie Brasserie Preuf | maandag 8 mei

Brasserie Preuf neemt deel aan de sponsor wandel-fietstocht op de Stelvio in Italië voor de PIMfoundation. Daarnaast organiseert Preuf activiteiten voor twee lokale goede doelen:
Hospice Mariaweide Venlo en
Toon Hermanshuis Venlo
Op maandag 8 mei 2017 is er van 14:00u tot ca. 16:30u in samenwerking met SOB Venlo een
gezellig Meezing Muziek Evenement bij Brasserie “Preuf”, Carleyspassage 27 in Blerick.
Als artiesten zijn al geboekt Math Craenmehr – troubadour en Margot Verbeek (voormalig
Wooden Chain). Welke andere artiesten nog komen optreden is vandaag nog niet bekend.
Entree € 10,00 (inbegrepen 1 kop koffie / thee, 1 stuk vlaai, 1 consumptie en 2 snacks).
De volledige opbrengst (te beginnen met uw tientje!) gaat naar de 2 lokale goede doelen.
Aanmelding bij SOB Venlo, via e-mail naar info@sobvenlo.nl of d.m.v. een briefje naar:
SOB Venlo p/a Groenstraat 69, 5913 CB Venlo of
SOB Venlo p/a Graaf Hendrik vd Bergstraat 15, 5923 CD Blerick.
Vermeld bij inschrijving uw naam, SOB-nummer en aantal kaarten. Na inschrijving aub meteen
het verschuldigde bedrag overmaken naar NL49RABO 0167719157 t.n.v. SOB Venlo o.v.v. Preuf
en uw SOB nummer. En let op: VOL = VOL.
3.

Informatiebijeenkomst ‘toegang tot de zorg’ | donderdag 11 mei

Op donderdag 11 mei organiseert de vereniging “Jongeren van Vroeger” een informatiebijeenkomst over de toegang tot de zorg, de sociale wijkteams, de huizen van de wijk en de ondersteuning van de mantelzorgers.
Het doel van de bijeenkomst is om meer inzicht te geven in de mogelijkheden van de eventuele
zorgvraag, maar ook om informatie te bieden van welke algemene voorzieningen gebruik gemaakt kan worden om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen, de sociale netwerken te
versterken en daardoor misschien ook langer zonder zorg te kunnen blijven.
Wethouder Vera Tax, een coördinator van een sociaal wijkteam en de mantelzorgondersteuner
van steunpunt mantelzorg staan borg voor een duidelijke en zinvolle informatie.
Dagvoorzitter is mevr. Bep Holla.
Datum: 11 mei 2017. Aanvang 14:00u. Locatie Restaurant Wylderbeek, Hagerhofweg
2A, 5912 PN Venlo. Kosten € 5,- (inclusief een kop koffie of thee).
Aanmelden vóór 8 mei a.s. per e-mail: info@jongerenvanvroeger.nl of tel. 077-3260409 (graag
’s avonds na 19.00 uur). Zie ook: www.jongerenvanvroeger.nl
4.

Zomerconcert | zondag 2 juli

Na het succes van vorig jaar organiseren we ook dit jaar het zomerconcert in samenwerking met
Showorkest Harmonie Fortissimo. In de bijlage vindt u alle benodigde informatie.
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5.

Stichting Hoeskamer ’t Peske.

Namens Stichting Hoeskamer ’t Peske willen we graag uw aandacht vragen voor hun vaste wekelijkse activiteiten in de Hoeskamer van ’t Peske, Schoolstraat 112A, Tegelen.
Iedere
Iedere
Iedere
Iedere
Iedere

maandag
woensdag
donderdag
donderdag
vrijdag

:
:
:
:
:

BEWEGEN VOOR OUDEREN
BEWEGEN VOOR OUDEREN
BEWEGEN VOOR OUDEREN
KAARTEN
KAARTEN / RUMMIKUB

van
van
van
van
van

18:00u
8:45u
10:30u
13:30u
14:00u

tot
tot
tot
tot
tot

19:00u
9:45u
11:30u
16:30u
16:30u

Kom gerust vrijblijvend kennis maken.
Op vrijdag 14 april van 14:00u tot 16:00u komt TZBO weer naar Hoeskamer ’t Peske. Gezellig
kijken en luisteren naar films en muziek van vroeger en nu.
Bijdrage € 2,00 inclusief een kop koffie of thee.
6.

Senioremiddaag | VG D’n Oeles | vriédaag 17 november 2017

V.g. D’n Oeles viert in 2017 haar 66 jarig bestaan. Op vrijdag 17 november 2017 vindt een
Limburgse seniorenmiddag plaats t.g.v. dit 6x11 jarig jubileum. Zie voor meer informatie de
bijlage bij onze nieuwsbrief van begin maart. Vanaf begin maart hebben wij kaarten in de voorverkoop. Omdat de verkoop bij ons erg goed liep, hebben we nog 2 keer kaarten erbij gekregen,
maar ook deze raken op. U kunt nog bij ons bestellen. De vrije verkoop start in april.
7.

Agenda en Programma

In de laatste kolom staat aangegeven bij wie of waar u nadere informatie kunt krijgen. O.a.:
LVV (Los Vast Verband); T: 06-21598148; E: losvastverband@gmail.com
OKV (Operette Kwartet Venlo); T: 06-53532182; E: m.keeken@ziggo.nl
TZBO (Tegelse Zieken en Bejaarden Omroep); T: 06-54386205, E: jac@tzbo.nl
datum
locatie
onderwerp
begin informatie bij
zo 2 apr.

De Locht

‘Kom in de kas’ | oude ambachten

11:00u De Locht

do 6 apr.

Citycinema

Senioren: Het Verlangen

15:00u CityCinema

do 6 apr.

Luxor

Senioren: Lion

15:00u Luxor

vr 7 apr.

De Nieuwe Scene

De Matthäusmissie van R de Leeuw
Manchester by the Sea

14:30u De Nieuwe Scene
14:50u

za 8 apr.

De Vilgaard Velden Infomiddag Gehandicaptenraad

13:30u Nieuwsbrief mrt

zo 9 apr.

De Locht

Palmhöltjes maken

11:00u De Locht

di 11 apr. CityCinema

ROH: Jewels

20:15u CityCinema

wo 12 apr. Groote Heide

April doet wat hij wil

13:30u Limb. Landsch

do 13 apr. Stadsbibliotheek

"Heimweh" naar Duitse schlagers?

14:00u Nieuwsbrief mrt

do 13 apr. Luxor

Senioren: Loving

15:00u Luxor

vr 14 apr. Hoeskamer
in ‘t Peske

Gezellig kijken en luisteren naar films 14:00u TZBO
en muziek van vroeger en nu!

vr 14 apr. De Nieuwe Scene

Layla M
Lion

14:30u De Nieuwe Scene
14:50u

15-17 apr. Kasteeltuinen

Ridderspektakel

10:00u Kasteeltuinen

za 15 apr. Zwart Water

Paaswandeling

-

Limb. Landsch.
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datum

Locatie

onderwerp

begin

informatie bij

za 15 apr. De Garage

Back in Town (in dialect gesproken)

20:15u Deze nieuwsbrief

zo 16 apr. De Garage

Back in Town (in dialect gesproken)

15:00u Deze nieuwsbrief

wo 19 apr. Bergerpark

Algemeen, vertrek v.a. Familiekerk

13:30u Limb. Landsch.

do 20 apr. Stadsbibliotheek

De Keuningin

20:00u Nieuwsbrief mrt

vr 21 apr. De Nieuwe Scene

Hidden Figures
Lion

14:30u De Nieuwe Scene
14:50u

za 22 apr. Limianz

OKV: Café Chantant Classique

16:00u OKV

za 22 apr. De Maaspoort

Aanbod tbv SOB: Wëreldbänd | Släp- 20:15u nieuwsbrief sept
stick

za 22 apr. De Glazenap
zo 23 apr.

3-banden marathon

8:00u

zo 23 apr. De Garage

Back in Town (in dialect gesproken)

15:00u deze nieuwsbrief
20:15u

do 27 apr. Luxor

Senioren: Perfetti Sconosciuti

15:00u Luxor

vr 28 apr. De Nieuwe Scene

Het doet zo’n zeer
Loving

14:30u De Nieuwe Scene
14:50u

zo 30 apr Groote Heide

Vogelwaarneming

-

do 4 mei

Citycinema

Senioren: Voor Elkaar Gemaakt

15:00u CityCinema

do 4 mei

Luxor

Senioren: Fences

15:00u Luxor

deze nieuwsbrief

Limb. Landsch.

ma 8 mei Brasserie Preuf

Muziekmiddag | Sponsoractie

Deze nieuwsbrief

wo 10 mei Groote Heide

Bomen kennen geen grenzen

13:30u Limb. Landsch.

do 11 mei Wylderbeek

Infomiddag ‘toegang tot de zorg’

14:00u deze nieuwsbrief

do 11 mei Luxor

Senioren: Hidden Figures

15:00u Luxor

zo 14 mei Maascorridor

Romeinenweerd

12:00u Limb. Landsch.

wo 17 mei Maascorridor

Océ-Weerd

13:30u Limb. Landsch.

do 18 mei Luxor

Senioren: A United Kingdom

15:00u Luxor

vr 19 mei De Maaspoort

Aanbod tbv SOB: Het Laagland | Joris 19:00u Nieuwsbrief sept.
& De Drakentemmers

25-28 mei Kasteeltuinen

Proef de Lente!

25-28 mei Ulingsheide

Abdij manifestatie

za 27 mei Limianz

OKV: Café Chantant Classique

16:00u OKV

wo 31 mei Veerhuis Steyl

Maascorridor Steyl

13:30u Limb. Landsch.

10:00u Kasteeltuinen
Tegula Cultura

(aanbieding)
Stadspoort Hotels & Restaurants verrast ons met de verlenging van de aanbieding van de
afgelopen jaren. Op vertoon van uw SOB Seniorenpas 2017 krijgt u ook dit jaar 10% korting
in een van hun restaurants, bij besteding van meer dan € 25,00. Dit geldt bij Hotel-CaféRestaurant Wilhelmina en bij Hotel-Brasserie American (= Restaurant Niej-jork).
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8.

Toelichtingen bij ‘Agenda en Programma’

Zaterdag 8 april 2017 | Infomiddag Gehandicaptenraad Venlo
In 2017 houdt de Gehandicaptenraad Venlo weer de jaarlijkse voorlichting / informatiemiddag.
Deze informatiemiddag vindt plaats in “gemeenschapshuis De Vilgaard”, Schandeloseweg 1 Velden, op zaterdag 8 april 2017 van 13.30 tot 16.00 uur.
Zaterdag 15, zondag 16 en zaterdag 23 april | Back in Town | De Garage
Een verliefd stel wil samen emigreren omdat de familie van het
meisje de jongen “te min” vindt, maar alleen hij komt in Australië
aan en werkt zich op tot groot wijnboer. Er gebeurt iets dat zijn
leven op de kop zet en hij besluit terug te keren naar Venlo, waar
het verleden opnieuw tot leven komt. Back in Town speelt zich af
tegen de achtergrond van de jaren vijftig en zestig in Venlo. In
dialect gesproken.
Op vertoon van de SOB-seniorenpas ontvangt u aan de kassa een
korting van € 2,50 op de toegang.
Reserveren kan NIET via SOB Venlo maar alléén via:
www.theaterdegarage.nl of via 077-3514252.
Zaterdag en zondag 22 en 23 april | 3-banden marathon in De Glazenap
Gedurende 30 uur (vanaf zaterdagmorgen 22 april 8:00 uur tot zondagmiddag 23 april 14.00
uur) wordt er voor het goede doel onafgebroken gebiljart door Danny Alberts van De Glazenap
en Murat Gercek. Murat is voor de 3e keer Nederlands Kampioen rolstoelbiljarter geworden.
Beiden stellen zich belangeloos beschikbaar om ieder uur tegen een andere speler te biljarten,
en dat alles voor het goede doel, Jongerencentrum Picus aan de Spechtstraat in Tegelen. Iedereen kan zich daarvoor inschrijven. Kosten €10,-- per persoon. Aanmelden NIET via SOB Venlo
maar bij Danny Alberts, tel. 06-3922 7881. Het bedrijfsleven heeft al flink gesponsord voor dit
goede doel, in geld of natura. Na afloop van dit 30 uur durende spektakel zijn deze artikelen in
een tombola te winnen. Ook de opbrengst daarvan is voor het goede doel.
Zaterdag 10 juni 2017 | SeniorenStorm
Doe mee met SeniorenStorm op 10 Juni! Op zaterdag 10 juni organiseert DSV VenloStormt
in samenwerking met SOB Venlo en Samen in Beweging SeniorenStorm.
Deze hindernissen stormloop bestaat uit een parcours van 260 meter op de Maasboulevard en
9 hindernissen met een oplopende moeilijkheidsgraad.
SeniorenStorm is er voor de mensen die niet meer fysiek in staat zijn om aan VenloStormt mee
te doen, maar toch actief willen blijven en niet terugdeinzen voor een uitdaging. Tijdens SeniorenStorm mag iedereen meedoen die zich geroepen voelt tot deze doelgroep. Als meedoen op
zondag net iets te zwaar voor je is, maar je toch de uitdaging aan wilt gaan is SeniorenStorm
de goede plek daarvoor. Of je nou goed ter been bent of met een rollator mobiel bent, voor
SeniorenStorm maakt dit niks uit! Er is ondersteuning aanwezig om jou over de hindernissen te
krijgen als dit nodig is! Aanmelden kan via: http://venlostormt.nl/inschrijven/seniorenstorm.
NB. GEEN aanmelding via SOB Venlo !
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(advertentie)

(advertentie)

En dan nog dit: wat weet u over de griep en griepprik ?
Studente Mireille Bakker doet onderzoek bij het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu) naar griep en de griepprik.
De griepepidemie is net voorbij, het perfecte moment om uw kennis over de griep én de griepprik
te testen. Bent u 60 jaar of ouder? Doe mee aan de Griepprik-en-ik Quiz! Zo kunt u veel nuttige
informatie opdoen over de griep(prik) en zo komt de onderzoeker erachter aan welke onderwerpen meer aandacht besteed moet worden.
Als u er voor zorgt dat twee anderen de quiz ook invullen maakt u bovendien kans op een VVVbon van €100,--. De quiz duurt 5 tot 10 minuten.
Durft u de uitdaging aan? Ga dan naar: https://griepprikenik.nl/i/UuwitLeth
Als u vragen heeft, aarzel dan niet om te mailen naar: mireille.bakker@rivm.nl
Alvast hartelijk dank!

Met vriendelijke groet
Jac Ebus
Secretaris SOB Venlo
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