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1. 5000-ste aanmelding | SOB Venlo    
           

In ons lustrumjaar, waarin SOB Venlo 45 jaar bestaat, hebben 

we een mijlpaal bereikt. Els Verberkt-Janssen uit Blerick heeft 

zich op 6 oktober aangesloten bij SOB Venlo en is daarmee de 

5000e aanmelding. Via vrienden en mond op mond reclame 

vernam zij de mogelijkheden die SOB Venlo te bieden heeft. 

Het is een grote eer voor ons om haar als 5000-ste aangesloten 

senior welkom te heten. Daarom gingen voorzitter Funs Uiting 

en bestuurslid Ank van der Horst op vrijdag 27 oktober bij haar 

op bezoek. Naast een prachtig boeket bloemen, een fles wijn 

en een oorkonde krijgt zij een gratis deelname aan een van de 

evenementen van SOB Venlo.  

 

2. Uitreiking Frans Faessen wisseltrofee | SOB Venlo 
 

Op initiatief van SOB Venlo vindt jaarlijks een biljartwedstrijd 

plaats tussen de winnaars van de competities van de Venlose 

en Tegelse senioren biljartbonden. De organisatie daarvan is in 

handen van Huub Valkenberg (contactpersoon SOB team) . Dit 

jaar streden de winnaars van het Heidebloempje (de Biljart-

bond van de Tegelse Senioren) en De Alde Pomp (Senioren Bil-

jartbond Venlo) om de eer. De biljartwedstrijd werd gespeeld 

op vrijdag 27 oktober in Zalzershaof te Hout Blerick. Frans 

Dirkx, teamleider van De Alde Pomp, ontving als winnaar de 

Frans Faessen Wisseltrofee 2017 uit handen van Funs Uiting 

van SOB Venlo. 

3. Najaarsoverleg SOB Venlo | 8 november 2017 | Café Restaurant De Wylderbeek 
 

Graag willen wij nog een keer wijzen op het najaarsoverleg. Deze is vastgesteld op woensdag 8 

november, om 14:00u. Wij nodigen iedereen van harte uit dit najaarsoverleg bij te wonen. Zoals 

eerder aangegeven willen wij graag onze plannen en conclusies terugkoppelen van onze 2e sessie 

met de titel “Waartoe zijn wij op aarde?”. Bovendien willen wij graag hierover met u van gedachten 

wisselen. “Doet SOB Venlo de goede dingen?” en “Doet SOB Venlo de dingen goed?” Verder geeft 

Gemeente Venlo een presentatie over de Beweegpas en het Seniorenpakket. Ook de Stadsbiblio-

theek komt aan bod. Wij verzoeken iedereen zich tijdig aan te melden voor dit najaarsoverleg, om 

vast te stellen hoeveel plaatsen we nodig hebben. 

 

4. Uitnodiging Première documentaire ‘Nao ’t Zuuje’ | zaterdag 6 januari 
 

Afgelopen vastelaovend is ’t Stedje van Lol en Plezeer geregeerd door Prins Lex I en zijn adjudanten 

Dick en Martijn. Dit dreejspan heeft het initiatief genomen om een documentaire te maken over 

onze Venlose vastelaovend. Ons feest verdient, zo was hun gedachte, een landelijk podium, waarop 

we kunnen laten zien dat ons culturele erfgoed veel anders is dan alle vooroordelen. Het is een 

document geworden waarin gemeenschapszin, creativiteit, joeks en gevoel voor traditie samenko-

men. De Prins is de rode draad, die allerlei Venlose vierders tegenkomt, en elke personage viert 

het feest op zijn eigen manier, met z’n eigen emoties en beleving. De docu gaat niét over ’t dreej-

span, maar juist over de ménsen zelf. Zij zijn immers vastelaovend.  

Op zaterdag 4 november gaan de kaarten in de vrije verkoop. De achterban van SOB Venlo krijgt 

de unieke kans om 3 dagen eerder, vanaf woensdag 1 november, al kaarten te bemachtigen. Dit 

omdat er maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar is. 
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De première vindt plaats op zaterdag 6 januari 2018. Om 16:00u is er een Matineevoorstelling. 

Om 20:00u is er een galavoorstelling, waar u ook in galakleding wordt verwacht. U kunt zelf een 

keuze maken voor welk tijdstip u entreebewijzen zou willen kopen. U kunt een vrij aantal kaarten 

bestellen. Kaartjes kosten €11,- euro en zijn te verkrijgen via http://www.maaspoort.nl 

 

5. Uitnodiging B.O.S. | woensdag 15 november    
           

Belangen Organisatie Senioren nodigt u uit voor een themamiddag op 15 november a.s. in het huis 

van de wijk Het Zonneveld, Stadhoudersstraat 75 Blerick, van 13:45u tot 16:15u. Inloop vanaf 

13:30u. Iedereen is welkom. Koffie/thee en cake staan klaar. Zij vragen een bijdrage van € 3,-.  

Er zijn veel bezwaren tegen de regeling van Arriva met de avondvlinderbus na 19:00u en de belbus 

van Omnibuzz. Voorlichters van Arriva en van Omnibuzz zullen een toelichting geven. 

Ook is iemand aanwezig van de reizigersorganisatie ROVER. 

  

6. Oproep 
 

De Bridgeclub Bridge-zellig zoekt nog enkele mensen die een gezellige middag willen bridge. Zij 

bridgen elke dinsdagmiddag bij Grand Café Maagdenberg van 13:30u tot ongeveer 16:30u. Aan-

melden kan bij: Lau Timmermans (tel. 3521341, email: lautimmermans@home.nl) of bij 

Gerry Dinnessen (tel. 3071037, email: dinnesse@xs4all.nl).  

 

7. Themabijeenkomst ‘Valpreventie’ | dinsdag 14 november 
 

Valpartijen behoren tot de grootste gezondheidsproblemen voor senioren. Vaak worden mensen 

opgenomen in een ziekenhuis na een valpartij. Iedereen kent wel iemand die vanwege een gebro-

ken heup of hoofdletsel opgenomen werd. Seniorenvereniging  ‘Jongeren van Vroeger’ houdt om 

deze reden een themabijeenkomst op dinsdag 14 november  a.s.  over valpreventie. Presentatie 

Bep Holla. Middels een Power Point presentatie met diverse voorbeelden. Het doel is om u bewust 

te maken van de valrisico’s en wat u daar zelf aan kunt doen om deze te beperken. Na de pauze 

zal May Rooyackers mooie verhalen vertellen  over werken aan balans in ons dagelijks leven, wer-

ken aan een evenwichtige toekomst. Ook op wereldniveau. Aanvang 14:00u. Restaurant De Wyl-

derbeek, Hagerhofweg 2A te Venlo. Voor de SOB achterban is de toegangsprijs €7,50 inclusief 

koffie/thee met vlaai.  

Aanmelden vóór 9 november a.s. per e-mail: info@jongerenvanvroeger.nl of tel. 077 326 04 09 (’s 

avonds na 19.00 uur). Website: www.jongerenvanvroeger.nl 

 

8. Eindejaarsbijeenkomst ‘Jongeren van Vroeger’ | donderdag 7 december 
 

Op donderdag 7 december a.s. houdt seniorenvereniging ‘Jongeren van Vroeger’ haar eindejaars-

bijeenkomst. Deze middag zal het ‘Forever Young Collectief’ uit Venlo optreden. Dit collectief be-

staat uit een seniorenkoor van 45 enthousiaste mannen en vrouwen, begeleid door een liveband 

van doorgewinterde muzikanten.  De gemiddelde leeftijd is 74 jaar. Zij bewijzen dat er op deze  

leeftijd nog veel soul, lef en power in je lijf kan zitten. Tijdens hun optredens brengen zij het publiek 

steevast in beweging met hun swingende muziek, o.a. het gouden poprepertoire uit de jaren ze-

ventig: een aanstekelijke show. Aanvang 14:00u. Restaurant De Wylderbeek, Hagerhofweg 2A te 

Venlo. Voor de SOB achterban is de toegangsprijs €7,50 inclusief koffie/thee met vlaai.  

Aanmelden vóór 23 november a.s. per e-mail: info@jongerenvanvroeger.nl of tel. 077 326 04 09 

(’s avonds na 19.00 uur). Website: www.jongerenvanvroeger.nl 

 

9. De Maaspoort | Speciale aanbieding voor onze achterban 
 

In de vorige Nieuwsbrief hebben wij uitgebreid aandacht besteed aan de speciale actie van Theater 

De Maaspoort voor onze achterban. Het zijn maar liefst 20 voorstellingen, verspreid over het jaar. 

U kunt nu meerdere keren gebruik maken van deze actie.  

 

10. Agenda 
 

De agenda wordt vanaf nu als bijlage meegestuurd. Deze agenda staat ook volledig op onze website 

met handige zoekmogelijkheden. 

 

Met vriendelijke groet, Ben Ficker, 2e secretaris SOB Venlo 


