‘SOB Venlo dag’
Limburgs Museum
vrijdag 12 jan. 2018
Aankondiging:
‘SOB Venlo dag’ – Limburgs Museum | vrijdag 12 januari 2018
Onze jaarlijkse dag in het Limburgs Museum staat weer voor de deur. Programma:
13:00u

Inloop, ontvangst en registratie bij balie door SOB Venlo

13:30u – 15:00u

Bezoek aan het museum en met name:
➢ Wisseltentoonstelling ‘DNA van Limburg’ (interactief).
➢ Wisseltentoonstelling Paul van Loon.

15:00u – 15:45u

Pauze met koffie/thee en verschillende soorten cake, in museumcafé/foyer.

15:45u – 16:45u

Filmvoorstelling gelinked aan ‘DNA van Limburg’:

17:00u – 18:30u

Diner (optioneel) in het museumcafé/foyer
Keuze voorgerecht:
➢ K = Knolselderijsoep
➢ G = Groentesoep (heldere)
Keuze hoofdgerecht:
➢ K = Kophaasje met champignonsaus en groente/aardappelgarnituur.
➢ V = Vislasagne met spinazie en salade

Korte toelichting op de wisseltentoonstellingen:
DNA van LIMBURG (door Frans Pollux)
DNA van Limburg gaat niet over vlaai en vastelaovend. Wel over wie jij bent.
De provincie Limburg is 150 jaar geleden ‘verzonnen’. Toch zijn er weinig streken in Nederland
waar de inwoners zich zo verbonden voelen met hun grond. Is die identiteit dan ook verzonnen?
Of zit de Limburgse volksaard letterlijk in ons DNA?
DNA van Limburg is geen traditionele tentoonstelling. Het is een identiteitsfabriek. Je wandelt door
een landschap vol interactieve verrassingen en onderzoekt wat een Limburger Limburgs maakt.
Maar je onderzoekt vooral jezelf. Wie ben jij? En wie zijn de anderen?
Paul van Loon
Deze tentoonstelling geeft je een kijkje in het hoofd van de populaire schrijver. Daar huist een
fantasiewereld die Paul van Loon zelf zijn ‘Andere Werkelijkheid’ noemt. En die zit vol griezelige
humor ofwel ‘grumor’. Alle bekende figuren zijn van de partij.
Daarnaast krijg je als bezoeker een indruk van Paul van Loon zelf. Hoe ziet zijn werkkamer er
bijvoorbeeld uit? Waar haalt hij zijn inspiratie vandaan? Naar wie is Meester Frans vernoemd? Je
ziet originele tekeningen uit de boeken en kladblaadjes met Pauls allereerste verhaal-ideeën.
Het arrangement zonder diner kost voor senioren die bij SOB Venlo zijn aangesloten: € 7,50.
Senioren die niet bij SOB Venlo zijn aangesloten betalen € 12,50. Voor deze 5 euro extra kan een
55+-er zich aansluiten bij SOB-Venlo en ontvangt dan de SOB seniorenpas.
NB. Er geldt geen aangepaste prijs voor museumjaarkaart of voor vrienden van het Museum!
Het diner kost € 12,50 per persoon, exclusief drank.

Aanmelding tot en met 3 januari mogelijk (Max. aantal bezoekers 120, voor diner 60.)
Alleen via onze website www.sobvenlo.nl. (Dat bespaart ons veel werk.)
Gebruik deze link: MUSEUM
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.

Toegang:
Wij verzenden geen kaarten. / Bij aankomst kunt u zich melden bij SOB Venlo.
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Inschrijfformulier ‘SOB Venlo dag’ – Limburgs Museum | 12 januari 2018
nr

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

telefoon
en/of
e-mail (verplicht)

Diner ja,
dan keuze
K/G en K/V

1
Bovenstaande persoon is de contactpersoon voor alle aanmeldingen via dit formulier.
De contactpersoon zorgt voor de betaling en meldt zich namens de groep in het museum.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanmelding van onderstaande personen wordt behandeld door bovenstaande contactpersoon.
nr

SOB nr. Hebt u een geldige SOB pas 2017 of 2018,
of evt. dan hieronder a.u.b. alleen uw naam invullen.
“nieuw” Anders: naam + adres + postcode + plaats

telefoon
en/of
e-mail

Diner ja,
dan keuze
K/G en K/V

2
3
4
5
6
7
8
aantal
Senioren met SOB seniorenpas 2017 / 2018
Senioren zonder SOB seniorenpas 2017 / 2018
Aantal deelnemers dinerbuffet
totaal

prijs p.p.

bedrag

€ 7,50 (alleen middag)
€ 12,50 (alleen middag)
€ 12,50
(excl. drank)

Aanmelding alleen via onze website: www.sobvenlo.nl. (Dat bespaart ons veel werk.)
Gebruik deze link: MUSEUM
Als het echt niet anders kan dit formulier sturen naar:
J. Ebus, Groenstraat 69, 5913 CB Venlo of naar
R. Theeuwen, Graaf Hendrik vd Bergstraat 15, 5923 CD Blerick.
Het aantal kaarten is beperkt en natuurlijk: VOL = VOL.
Totaalbedrag a.u.b. direct NA inschrijving overmaken naar NL49RABO 0167719157 t.n.v. SOB
Venlo o.v.v. ‘Museum’ en SOB-nummer van de 1e persoon (= contactpersoon) op uw lijst.
Wij verzenden geen kaarten. / Bij aankomst kunt u zich melden bij SOB Venlo.
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