Seniorenzittingen SOB Venlo
Wortelepin: 29 jan.
Jocus: 31 jan. en 1 febr.

Aankondiging:
Seniorenzittingen SOB Venlo | 29, 31 januari en 1 februari 2018
De jaarlijkse seniorenzittingen van SOB Venlo, samen met Bliëricks Vastelaovesgezelschap de
Wortelepin en met Venloosch Vastelaovesgezelschap Jocus staan weer voor de deur!
Wortelepin / Blerick.
Onder het motto “Weej zette alles op de kop” is de seniorenzitting in samenwerking met de
Wortelepin op maandag 29 januari 2018 in 't Raodhoès in Blerick.
Zaal open 19:00u. Aanvang zitting 19:30u. Einde zitting ca. 23:00u.
Een greep uit de lijst met artiesten, die u in de juiste carnavalsstemming zullen brengen:
Buut: Irene van de Kruijs | Dansgroep Stahldorf uit Krefeld | De winnende liedjes van 2018, ook
van de jeugd | Fer Naus | Claudia Ansel | Slotact: Ben Verdellen.

 De entreeprijs Blerick is ook dit jaar inclusief 2 consumptiebonnen (tegen gereduceerde prijs).
€ 20,00 (€ 15,80 + 2 consumpties) voor senioren met de SOB seniorenpas 2017 of 2018.
€ 25,00 voor bezoekers zonder zo’n SOB Seniorenpas. Deze toeslag van € 5,00 kan worden
gebruikt om voor het hele jaar 2018 donateur van SOB Venlo te worden. Dit kunt u bij uw
inschrijving aangeven.
In de prijs inbegrepen: programma, garderobe, koffie/thee en vlaai, en twee consumptiebonnen.
Jocus / Venlo.
Onder het motto “ 't is ôs gegaeve” zijn er twee identieke zittingen in samenwerking met Jocus
in de Maaspoort in Venlo. De 1e op woensdag 31 januari 2018, de 2e op donderdag 1
februari 2018. Zaal open 19:00u. Aanvang zitting 19:30u. Einde zitting ca. 23:00u.
Een greep uit de lijst met artiesten, die u een sfeervolle carnavalszitting zullen brengen:
De Herfshane | dansgroep uit Hinsbeck | Frank Schrijen en Herm Pollux | De winnende liedjes
van 2018 | Toddezek | Boerebroélofsgezelschap | Eige Leweit | bekende Limburgse artiesten.
Entreeprijs, inclusief programma, garderobe, koffie/thee en vlaai.
€ 17,50 voor senioren met de SOB seniorenpas 2017 of 2018.
€ 22,50 voor bezoekers zonder zo’n SOB Seniorenpas. Deze toeslag van € 5,00 kan worden
gebruikt om voor het hele jaar 2018 donateur van SOB Venlo te worden. Dit kunt u bij uw
inschrijving aangeven.

Aanmelding:
Alleen via onze website: www.sobvenlo.nl. (Dat bespaart ons veel werk.)
Gebruik deze links: Wortelepin ma 29-1 | Jocus wo 31-1 | Jocus do 1-2
Als het echt niet anders kan dit formulier (z.o.z.) sturen naar:
J. Ebus, Groenstraat 69, 5913 CB Venlo of naar
R. Theeuwen, Graaf Hendrik vd Bergstraat 15, 5923 CD Blerick.
Geef aan of wij rekening moeten houden met bijv. rolstoeler, slechtziend, slechthorend e.d..
De aanmelding is pas compleet na betaling van het verschuldigde bedrag naar NL49RABO
0167719157 onder vermelding van de datum van de gekozen zitting en het SOB-nummer van
de contactpersoon. Wij delen de plaatsen in op volgorde van aanmelding!

Toegang:
U krijgt uw plaatsbewijs tijdig thuisbezorgd.
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Seniorenzittingen SOB Venlo
Wortelepin: 29 jan.
Jocus: 31 jan. en 1 febr.
Deze aanmelding betreft zitting:

maandag Wortelepin / woensdag Jocus / donderdag Jocus *
* doorhalen wat niet van toepassing is

CONTACTPERSOON VOOR DEZE INSCHRIJVING IS:
NB. De contactpersoon zorgt ook voor de betaling
nr.

SOB
nummer

1

Geldige SOB pas en emailadres zijn verplicht.
Hieronder a.u.b. alleen uw naam invullen.
De contactpersoon hoeft niet zelf deel te nemen
Naam:

telefoon
en/of
e-mail (verplicht)

opmerkingen
(bijv. rolstoel)

De contactpersoon neemt WEL / NIET deel
(streep door wat niet van toepassing is)

nr.

SOB
nummer
of
“nieuw”

AANMELDING (OVERIGE) DEELNEMERS:
Hebt u een geldige SOB pas 2017 of 2018,
telefoon
dan hieronder a.u.b. alleen uw naam invullen.
en/of
Anders: naam + adres + postcode + plaats
e-mail

opmerkingen
(bijv. rolstoel)

2
3
4
5
6
7
8
aantal

entreeprijs

bedrag

(Blerick incl. 2 consumpties !)
Senioren met SOB seniorenpas 2017 of 2018
Blerick € 20 Venlo € 17,50
Senioren zonder SOB seniorenpas 2017 of 2018
Blerick € 25 Venlo € 22,50
Toeslag € 5,00 gebruiken als donatie 2018 ?
ja/nee*
totaal
* doorhalen wat niet van toepassing is

Aanmelding alleen via onze website: www.sobvenlo.nl. (Dat bespaart ons veel werk.)
Gebruik deze links: Wortelepin ma 29-1 | Jocus wo 31-1 | Jocus do 1-2
Als het echt niet anders kan dit formulier (z.o.z.) sturen naar:
J. Ebus, Groenstraat 69, 5913 CB Venlo of naar
R. Theeuwen, Graaf Hendrik vd Bergstraat 15, 5923 CD Blerick.
Totaalbedrag a.u.b. direct NA inschrijving overmaken naar NL49RABO 0167719157 t.n.v. SOB
Venlo o.v.v. datum zitting en SOB-nummer van de 1e persoon (= contactpersoon) op uw lijst.
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