1.

SOB seniorenpas 2018 | registratie achterban SOB Venlo 2018

SOB seniorenpas 2018
Wij willen begin januari de SOB seniorenpas voor het nieuwe jaar verstrekken, in principe alleen
aan de senioren die per 1 januari 2018 bij ons zijn aangesloten. Daarom graag uw aandacht.
Donateurs.
Alle donateurs hebben in november een brief van ons gekregen met het verzoek om de bijdrage
voor 2018 te betalen. Zo vragen wij aan onze donateurs om weer bewust te kiezen om aangesloten
te blijven bij SOB Venlo. Bijna de helft heeft hun bijdrage van € 5,00 voor 2018 al overgemaakt.
Hebt u dit nog niet gedaan? Dan verzoeken wij u dat per omgaande alsnog te doen.
Ex-leden.
Senioren die bij ons vóór 15 november zijn afgemeld als lid van een aangesloten vereniging, hebben
dezelfde brief gekregen als donateurs. Als zij (maar nu als donateur) aangesloten willen blijven bij
SOB Venlo, kunnen ze dat doen door €5,00 over te maken onder vermelding van hun SOB-nummer.
Leden van aangesloten verenigingen.
Alle aangesloten verenigingen hebben onlangs een brief en hun ledenlijst in onze registratie ontvangen. Graag reactie voor 15 december, zodat we ook de gegevens van de leden van onze aangesloten verenigingen per 1 januari 2018 in orde hebben.
SOB seniorenpas 2017: Deze pas blijft geldig t/m januari 2018.
2.

Senioren zittingen SOB Venlo i.s.m. Wortelepin en Jocus | 29/31 jan. en 1 feb.

De aankondigingen van de senioren zittingen zijn als
bijlage gevoegd bij deze nieuwsbrief.
Aanmelden graag alleen via onze website. Sinds een
maand hebben wij een nieuw digitaal inschrijf systeem in gebruik genomen. In de beginfase waren er
nog een paar kleinigheden te verbeteren, nu werkt
het prima. Ook hebben we er voor gezorgd dat de
hyperlinks in de aankondiging werken. U kunt dus
met een muisklik vanuit de aankondiging naar de inschrijving van de gewenste zitting. Of direct met
deze links:
Wortelepin ma 29-1 | Jocus wo 31-1 | Jocus do 1-2
3.

Kerstmiddag | woensdag 13 december |Belangen Organisatie Senioren (B.O.S.)

BOS nodigt u uit voor een gezellige kerstmiddag op 13 december van 13:30 tot 15:45 uur in het
huis van de wijk ‘Zonneveld’, Stadhoudersstraat 75, Blerick. Bij koffie/thee en iets lekkers zal “De
Bend” voor sfeervolle muziek zorgen. Iedereen is welkom. Voor deze gezellige middag vragen zij
een kleine bijdrage van €5,- Aanmelden is verplicht, graag tot 8 december. Tel. 077 3828729 dhr.
Muckenhaupt of mevr. Lomans, tel. 077 3820900 (NIET VIA SOB VENLO)
4.

Kerstconcert OKV | 17 december 2017
Half november heeft u de aankondiging van dit kerstconcert
ontvangen.
De kaartverkoop loopt volgens verwachting. U heeft nog tot 11
december de mogelijkheid om u in te schrijven. Gebruik voor
digitale inschrijving deze link:
kerstconcert OKV
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vervolg nieuwsbrief
5.

Vastelaoveskonzert Showorkest
Fortissimo | 5 februari 2017

SOB Venlo

december 2017

Harmonie

Half november heeft u de aankondiging van dit Vastelaoveskonzert ontvangen. De belangstelling is groot.
Binnen enkele dagen hebben wij tweemaal het aantal
kaarten voor SOB Venlo mogen ophogen. Er zijn nu nog
kaarten beschikbaar. U heeft nog tot 15 december de
mogelijkheid om u in te schrijven.
Gebruik voor digitale inschrijving deze link:
Vastelaoveskonzert Fortissimo
6.

Kerstviering | Venlo-Zuid | de Zwanehaof | 20 december

Deze viering wordt geleid door deken J. Spee en zal muzikaal worden opgeluisterd door het koor
van de O.L. Vrouwe-parochie. Na de eucharistie viering volgt een gezellige koffietafel; hiervoor
vragen zij een bijdrage van € 10,00.
Het bestuur van Seniorensoos Venlo-Zuid wil graag iedereen uitnodigen om aan deze middag deel
te nemen. U hoeft geen lid te zijn. De viering vindt plaats op woensdag 20 december om 17:00u
(zaal open om 16:30u) in de Zwanehaof, Reigersstraat 2, Venlo.
Als u aanwezig wilt zijn bij deze Kerstviering (en koffietafel) kunt u zich opgeven op woensdag 6
december tussen 14:00 en 15:00u in de Zuidpilaar/Zwanehaof, Reigerstraat 2, Venlo.
Er zullen daar dan enkele bestuursleden van Seniorensoos Venlo-Zuid aanwezig zijn.
GEEN KAARTEN VIA SOBVENLO.NL!
7.

Kerst Musical | Stichting Musical Stella Duce | ‘t Raodhoes |22+23 december

Op vrijdag 22 en zaterdag 23 december organiseert Stichting Musical Stella Duce haar Jubileum
Kerst Musical Gala in ‘t Raodhoes in Venlo-Blerick. Het programma van deze voorstellingen is gebouwd op een doorlopende verhaallijn over Emiel, die ijverig is met het verkopen van zwavelstokjes. Zijn opbrengst is voor de voedselbank. Hij krijgt hulp van Hanneke, een volwassene en de
Stichting Musical Stella Duce. Met andere woorden, de bezoekers zijn getuige van een voorstelling
waarin 150 deelnemers, (hele) jonge maar ook enkele oudere talenten, hun allerbeste beentje voor
zullen zetten op het gebied van zang en dans.
De voorstellingen beginnen op vrijdagavond 22 december om 19:30u en op zaterdag 23 december
om 15:00u en 19:30u. Leden van SOB Venlo kunnen tegen een gereduceerd tarief van € 7,50 (incl.
garderobe en een pauzedrankje) deze voorstelling bezoeken. Per voorstelling zijn 25 kaarten beschikbaar. Kaarten voor de voorstellingen zijn te koop via www.stichtingmusicalstelladuce.nl/kerstgala.html . Met een speciale “SOB-knop” op deze site kunt u kaartjes kopen. Zij hebben voor de
leden van het SOB nog mooie plaatsen in de aanbieding.
GEEN KAARTEN VIA SOBVENLO.NL!
8.

Kerstconcert | Koninklijke Harmonie St. Cecilia Tegelen| Maaspoort | 26 december

De Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Tegelen o.l.v.
John Bartels verzorgt op Tweede Kerstdag haar 40 ste
Kerstconcert. Evenals vorige jaren kunt u genieten van
een concert met een feestelijk karakter: kerstmuziek
en een scala aan andere muziekstijlen met medewerking van de jonge celliste Eline Hensels, mannenkoor
de Meulezengers en Nienke Nasserian Nillesen.
Het Kerstconcert vindt plaats op Tweede Kerstdag,
dinsdag 26 december 2017, in Theater de Maaspoort
Venlo. Aanvang 11:30 uur. Vrije plaatskeuze.
Donateurs en leden van verenigingen aangesloten bij de SOB betalen slechts €12,50 in plaats van
€17,50 op vertoon van hun SOB-pas. Of www.maaspoort.nl. Gebruik online de actiecode SOB1617.
GEEN KAARTEN VIA SOBVENLO.NL
Met vriendelijke groet, Ben Ficker, 2e secretaris SOB Venlo
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