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1. SOB Venlo bestaat 45 jaar en dat vieren we op 6 september 
 

Dit jaar viert SOB Venlo haar 45e verjaardag. Dit 9e lustrum willen wij niet onopgemerkt voorbij 

laten gaan. Wij willen onze aangesloten senioren iets bijzonders bieden. Een uitje dat voor iedereen 

bereikbaar is en veel gezelligheid brengt.  

Op woensdag 6 september organiseren wij een Maascruise, inclusief eten, drinken en entertain-

ment. We varen naar Blitterswijck en terug. Zie de bijlage voor meer informatie. 

 

2. 27 augustus | Kasteeltuinen | SOB Venlo dag 
 

Ook dit jaar hebben we weer een speciale SOB Venlo dag in De Kasteeltuinen. Met onder meer de 

kunst-expo “Floating Japan”, mini concerten van de pianola en een concert van onze eigen aange-

sloten vereniging Festina Lente. Verdere bijzonderheden en mogelijkheid om u aan te melden, vindt 

u in de bijlage. 

 

3. Najaarsoverleg SOB Venlo | 8 november 2017 
 

De datum van het najaarsoverleg is vastgesteld op 8 november. Verdere informatie zullen we tijdig 

bekend maken. Belangrijk onderwerp wordt in ieder geval: 

In de nieuwsbrief van mei hebben wij u geïnformeerd over de brainstormsessie van het bestuur, 

met de titel “Waartoe zijn wij op aarde?”. De 2e sessie staat gepland in september. Wij willen graag 

naar onze achterban terugkoppelen wat onze plannen en conclusies zijn en daarover met u van 

gedachten wisselen. 

 

4. Bewaargids 2017 SOB Venlo     
 

Ieder jaar brengen wij onze bewaargids uit en verspreiden die onder onze achterban. Ook leggen 

we deze gids neer bij onze partners en adverteerders; en op openbare plaatsen waar veel senioren 

komen. Wij noemen deze gids ‘bewaargids’ omdat de gids informatie bevat voor het hele jaar! 
 

Deze gids wordt mogelijk gemaakt door onze adverteerders. Gun hun uw klandizie! 
 

De gids bevat: 

• Belangrijke telefoonnummers. 

• Informatie over SOB Venlo: wie zijn we, wat doen we, wat kost ‘lidmaatschap’. 

• Wat biedt SOB Venlo aan haar achterban: de bewaargids; de SOB seniorenpas; ondersteuning 

bij sociaal-maatschappelijke vragen; voordelen bij activiteiten en evenementen, zowel van ons-

zelf als van partners en adverteerders. 
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• Een jaarkalender met activiteiten en evenementen in de hele gemeente Venlo, die mogelijk 

interessant zijn voor senioren. 

• Een overzicht van onze partners en adverteerders met de voordelen die ze bieden aan de SOB 

Venlo achterban. 

• Informatie van de Gemeente Venlo over de Huizen van de Wijk en de Sociale Wijkteams. 

• Een overzicht van onze aangesloten verenigingen, inclusief een overzicht van onze afspraken 

met die verenigingen. 
 

Hebt u nog graag gidsen voor uzelf of voor een openbare plaats, meld u dan per e-mail of schriftelijk 

bij het secretariaat: info@sobvenlo.nl of Groenstraat 69, 5913 CB  Venlo. 

Aub géén telefonische verzoeken voor gidsen !!! 

 

5. JVV | Themabijeenkomst Engelandvaarders | dinsdag 22 augustus 
 

Aangesloten vereniging Jongeren Van Vroeger (JVV) organiseert themabijeenkomst ‘Engelandvaar-

ders’ op dinsdag 22 augustus. 

Op deze bijeenkomst zal Dhr. Leo Hendrikx uitvoerig ingaan op de drie belangrijkste routes 

die de ca. 1700 Engelandvaarders vanuit bezet gebied naar Engeland hebben gevolgd. Daarbij 

zullen ook enkele spectaculaire ontsnappingen aan de orde komen. Het geheel zal worden door-

spekt met het eigen ontsnappingsverhaal van Dhr. Hendrikx. Engelandvaarder is in Nederland de 

erenaam voor alle mannen en vrouwen die tijdens de tweede wereldoorlog uit bezet gebied wisten 

te ontsnappen om zich in Engeland bij de geallieerde strijdkrachten aan te sluiten. 
 

De lezing zal ca. 90 minuten duren, met op de helft een korte pauze. 

Vragen worden graag beantwoord na de lezing. 

Dinsdag 22 augustus 2017 om 14:00u in De Wylderbeek, Hagerhofweg 2A Venlo 

Entree (incl. koffie of thee): leden van JVV € 5.00 p.p. overige bezoekers € 7,50 p.p. 

Aanmelden: Vóór vrijdag 18 augustus a.s. per e-mail: info@jongerenvanvroeger.nl  

of telefoontje naar 077-3260409 (graag ‘s avonds na 19.00 uur). 

Geen aanmelding bij SOB Venlo !!! 

 

6. Zomeraanbieding Maaspoort: De familie Kazàn 
 

De familie Kazàn brengt deze zomer opnieuw magie naar De Maaspoort! Na het immense succes 

van afgelopen jaar, volgt in 2017 het langverwachte vervolg: Kazàn 2. 

In deze sensationele en splinternieuwe theatershow zullen de drie internationaal succesvolle illusi-

onisten Oscar, Renzo en Mara, ook wel Magic Unlimited, samenwerken met hun vader, Nederlands 

bekendste goochelkunstenaar Hans Kazàn. Ook zal de jongste zoon van Hans, comedian Steven 

Kazàn, weer van de partij zijn. Zijn onverwachte improvisaties en hilarische grappen maken hem 

tot een ongekende publiekslieveling. 
 

'Kazàn 2' is een overweldigende show-beleving vol humor, publieksinteractie, buitengewone acts 

en vanzelfsprekend spectaculaire en razendsnelle illusies. Entertainment van wereldklasse! Een fe-

nomenale voorstelling die je niet mag missen. In 2016 gaf de familie Kazàn maar liefst 16 uitver-

kochte shows in De Maaspoort en bezoekers beoordeelden de voorstelling met een 8.9 ! 
 

De Maaspoort verrast ons met de volgende aanbieding: Senioren die zijn aangesloten bij 

SOB Venlo krijgen 2 euro korting per kaart bij deze voorstelling. 
 

Als u kaarten besteld bij de Maaspoort vermeldt dan kortingscode ‘Sob17Kazan’. De korting wordt 

dan automatisch verrekend in het bestelproces. 

Geen aanmelding of kaartverkoop via SOB Venlo !!! 

 

7. Aanbieding Galerie de Hoeve | juli en augustus 
 

Ook Galerie de Hoeve heeft voor u een zomeraanbieding. 
 

De zondagse brunch bij de Hoeve kost normaal € 24,00 p.p. 

Voor onze aangesloten senioren geldt de speciale prijs van 

€ 19,50 p.p. in maanden juli en augustus. 

Voor aanmelding en afspraken: Galerie de Hoeve | E: info@galeriedehoeve.nl | T: 077-3545560 

 

mailto:info@sobvenlo.nl
mailto:info@jongerenvanvroeger.nl


vervolg nieuwsbrief SOB Venlo juli 2017 
 

 

 

 
 

 

 Pagina 3 van 4 
Groenstraat 69, 5913 CB  Venlo 

www.sobvenlo.nl / info@sobvenlo.nl 

 

8. Fit- en Gezondheidstest Venlo-Zuid | woensdag 19 juli 
 

Sportbedrijf Venlo en Samen in Beweging organiseren weer een Fit- en Gezondheidstest. 

Woensdag 19 juli | Locatie: BodyStyle Venlo, Tegelseweg 59, 5912 BB Venlo 
 

Deze keer is de doelgroep alle 55-plussers van Venlo-Zuid. Deze doelgroep ontvangt binnenkort 

een uitnodiging en nadere informatie. Wilt u meer aan beweging doen of bent u benieuwd hoe het 

is gesteld met uw fitheid? Komt u dan naar die fit- en gezondheidstest. 
 

Nadere informatie: Afdeling Samen Leven en Werken | Team Sportontwikkeling | Gemeente Venlo 

 

9. Bôch en Bikke | Flarussen | Roadhoes Blerick |Woensdag 29 november 2017 
 

U kunt deze voorstelling alvast in uw agenda noteren. Op woensdag 29 november geven de Fla-

russen een speciale voorstelling voor onze achterban. De voorstelling begint om 20.00 uur. De 

entree bedraagt €17,50 inclusief garderobe en een drankje in de pauze. 
 

In planne make löp de gemeinte Venlo veurop. Buveurbeeld planne um van det Spaans fort, 

Venloos fort (of is ‘t ’n Bliëricks fort?) iets geweldigs te make. Ouk Albaer en Truus hebbe 

planne. As die hordes toeriste straks kômme um det fort te bekiëke, wille zeej klaor zien um 

die gasvreej te ôntvange. Allein, Truus ziene pap, Wiel, zit in de waeg. Weite wie dit vaerder 

geit en aaflöp. Kom kièke op 29 november um 20 oor in ut Raodhoès. Sociëteit De Flarusse. 
 

De inschrijving bij SOB Venlo start pas op 1 september. Bij de nieuwsbrief van september zal 

verdere informatie en een inschrijfformulier worden toegevoegd om kaarten te bestellen. 

 

10. Bowlen en Kegelen 
 

De Bowling en Kegelvereniging is nog op zoek naar enkele nieuwe leden. 

Bowlen is op donderdagmiddag van 14:00u tot 16:15u bij Taurus in Velden. 

Het kegelen is op maandagmiddag van 14:30u tot 16:30u in het Stationshotel (Keulsepoort). 

Verdere inlichtingen bellen naar Frans Linssen 077-3516280. 

 

11. 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 

Datum locatie onderwerp begin informatie bij 

zo 2 juli De Doolhof I.s.m. Fortissimo: Zomerconcert 14:30u Nieuwsbrief juni 

vr 7 juli De Nieuwe Scene Senioren: Sami Blood 

Senioren: À Bras Ouverts 

14:30u 

14:50u 

De Nieuwe Scene 

wo 12 juli Groote Heide Vlinders en Planten 13:30u Limb. Landschap 

vr 14 juli De Nieuwe Scene Senioren: 0.03 seconde 

Senioren: The Sense of an Ending 

14:30u 

14:50u 

De Nieuwe Scene 

vr 21 juli De Nieuwe Scene Senioren: La Chana 

Senioren: The Sense of an Ending 

14:30u 

14:50u 

De Nieuwe Scene 

za 22 juli 

zo 23 juli 

CityCinema en 

Luxor gelijktijdig 

André Rieu’s Zomerconcert 20:00u 

15:00u 

CityCinema en 

Luxor gelijktijdig 

vr 28 juli De Nieuwe Scene Senioren: King of the Belgians 

Senioren: Lion 

14:30u 

14:50u 

De Nieuwe Scene 

wo 2 aug Groote Heide Groen Venlo 10:00u Limb. Landschap 

vr 4 aug De Nieuwe Scene Senioren: The Eagle Huntress 

Senioren: The Promise 

14:30u 

14:50u 

De Nieuwe Scene 

(2e kaart ½ prijs) 

vr 11 aug De Nieuwe Scene Senioren: Django 

Senioren: The Promise 

14:30u 

14:50u 

De Nieuwe Scene 

(2e kaart ½ prijs) 

wo 16 aug Groote Heide Paarse pracht 13:30u Limb. Landschap 

vr 18 aug Julianapark Seniorendag ZomerParkFeest ???? 

Dit jaar voor het eerst zonder partici-

patie van SOB Venlo 

 Info alleen via ZPF 

 

Niet bij SOB Venlo 

mailto:losvastverband@gmail.com
mailto:m.keeken@ziggo.nl
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vr 25 aug De Nieuwe Scene Senioren: El Ciudadano Ilustre 

Senioren:Buena Vista Social Club:Adios 

14:30u 

14:50u 

De Nieuwe Scene 

(2e kaart ½ prijs) 

vr 25 aug Groote Heide Heide nacht vlinders 20:00u Limb. Landschap 

zo 27 aug Kasteeltuinen SOB Venlo dag 10:00u Deze Nieuwsbrief 

vr 1 sept De Nieuwe Scene Senioren: Broers 

Senioren: Sage Femme 

14:30u 

14:50u 

De Nieuwe Scene 

wo 6 sept Maaskade Maascruise naar Blitterswijck en terug  Deze nieuwsbrief 

di 12 sept Galgenven (D) Wandeltocht 11,2 km 10:00u Los Vast Verb. 

za 23 sept Limianz OKV: Café Chantant Classique 16:00u OKV 

 

12. Zomerprogramma Museum de Locht 
 

We hebben bericht ontvangen van Museum de Locht, 

een van onze partners, dat de SOB korting op de en-

treeprijs is verhoogd van 1 euro naar 2 euro! 
 

Bij deze hun zomerprogramma. Neem voor nadere in-

formatie contact op met de Locht. 

Zondag 2 juli 

Demonstratie oude ambachten. Muzikaal optreden 

van de “Senioren Express”. 

Zondag 9 juli 

Met de kinderen beschilderen we maaskeien. Er is 

actie bij de smid en er worden biologische groenten 

geveild. Muzikaal optreden van “Vurdewind”. Deze 

dag is er ook een arrangement samen met het mu-

seum “Oorlog in de Peel”.  

Zondag 16 juli: boerenzomermarkt 

Houtbewerkers, glas in lood, bosfiguren, kopersla-

ger, oude ambachten, stropoppen maken, ritje met 

de koets, vaste planten, broodjes bakken, muzien 

van “Kapela Pohoda”. De veilingklok werkt speciaal 

voor de kinderen. 

Zondag 23 juli 

Met de kinderen gaan we een lapje weven. De sme-

den zijn actief vandaag. Muziek van het zangduo 

“Ari-ja”. 

Zondag 30 juli 

We bakken broodjes met de kinderen. Piet Zetsen 

is er met zijn gezellige accordeonmuziek. 
 

Zomervakantie 

In de zomervakantie is er van maandag tot en met 

vrijdag elke dag een leuke activiteit voor kinderen. 

 

 
                                (advertentie) 

 

 

 
   Op 1 augustus verschijnt er GEEN nieuwsbrief. We slaan een maandje over.    

   
   Prettige vakantie !    

 
 

 

 

 

Met vriendelijke groet 

Jac Ebus, 

Secretaris SOB Venlo 

http://www.delocht.nl/ontdek/activiteiten/vakantie-activiteiten-voor-kinderen/
http://www.delocht.nl/ontdek/activiteiten/vakantie-activiteiten-voor-kinderen/

