1.

Gelukkig Nieuwjaar

Het bestuur van SOB Venlo wenst alle senioren in haar achterban en hun dierbaren, heel veel geluk
en gezondheid toe in 2018. Wij zullen aan onze kant in ieder geval weer ons best doen om de
aangesloten verenigingen te steunen bij hun activiteiten en u veel interessante activiteiten en evenementen aan te bieden. Hiermee kunnen we een bijdrage leveren aan het voorkomen van eenzaamheid onder ouderen, onze belangrijkste doelstelling.
2.

SOB Venlo | wisselingen in het bestuur

Na 9 jaar heeft Jac Ebus, als secretaris/bestuurslid van
SOB Venlo, de pen per 1 januari neergelegd. Hij wil zijn
welverdiende vrije tijd graag op een andere manier
gaan invullen. SOB Venlo dankt Jac Ebus voor zijn onuitputtelijke inzet waarmee hij zijn taken als secretaris
heeft ingevuld. Zijn laatste grote project was de automatisering van de seniorenbestanden en inschrijvingen
voor evenementen. Mede dankzij zijn enorme inzet,
hebben we dit met succes kunnen afronden. Ben Ficker
neemt de taken van secretaris waar. Lucy FickerSchoenmakers neemt de taken van 2e secretaris waar.
SOB Venlo wenst hen veel succes bij het uitvoeren van
deze functies. Binnenkort zal het bestuur, met Jac, op
gepaste wijze zijn afscheid vieren.
3.

SOB Venlo | nieuw telefoonnummer en postbusnummer

Wij hebben de wisseling van de secretarisfunctie benut om adres en telefoonnummer van SOB
Venlo los te koppelen van personen. Hierdoor blijven deze gegevens ongewijzigd, ook bij wisselingen in het bestuur. Onze contactgegevens zijn nu:
E:
T:

info@sobvenlo.nl
06- 82 17 35 25

A:

Postbus 366
5900 AJ Venlo

Gebruik zoveel mogelijk het emailadres, i.p.v. bellen, dat voorkomt misverstanden en onbeantwoord bellen. De telefoon is niet altijd bemand en per mail zijn vraag en antwoord vaak duidelijker.
4.

SOB Venlo | Najaarsoverleg 2017

Woensdag 8 november was het jaarlijks najaarsoverleg in De Wylderbeek. Na de mededelingen
over de bestuurlijke organisatie van SOB Venlo, de aandachtsgebieden en activiteiten, werden reacties uit de zaal gevraagd. Erwin Raedts gaf namens Gemeente Venlo een presentatie over de
‘Beweegpas’. Dit project richt zich op chronisch zieke en/of eenzame senioren. Met intensieve begeleiding worden zij geholpen zich aan te sluiten bij een spel- of beweeggroep. Connie de Beukelaer
gaf namens Bibliotheek Venlo een presentatie over ‘Brede Bieb Venlo’. Hieronder vallen ‘Informatie
& Adviespunt Venlo’, ‘Senioren matinee’, ‘Digitaal huis’ en ‘Zorgbieb’. Fer Hoedemaekers lichtte
namens SOB Venlo het ‘Seniorenpakket’ van Gemeente Venlo toe. Tenslotte werden alle aanwezigen in de zaal uitgenodigd hun mening te geven over bepaalde onderwerpen. Hiermee kreeg SOB
Venlo antwoord op de vragen: ‘Doen we de goede dingen?’ en ‘Doen we de dingen goed?’
5.

Postverzending | SOB Venlo | geautomatiseerde te naam stelling en adressering

Het bereiken van de mijlpaal van 5000 senioren is een teken dat de achterban van SOB Venlo blijft
groeien. Het aantal bewaargidsen, nieuwsbrieven en aankondigingen dat we versturen neemt daarmee ook steeds verder toe. Vooral het aantal bewaargidsen gaf de aanleiding om het verzend
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gereed maken van onze post voor een belangrijk deel uit te besteden. Onze eigen postbezorgers
blijven de verspreiding van de post verzorgen. De bewaargidsen worden vanaf nu per SOB nummer
verstuurd. Dit betekent dat iedere senior die is aangesloten bij SOB Venlo een eigen bewaargids
krijgt. Dat lijkt misschien verspilling maar dit is voordeliger te automatiseren. Bovendien kan iemand zijn bewaargids aan een ander geven zodat deze kennis maakt met SOB Venlo en zich ook
aansluit.
6.

Aanmelding senioren 2018 | verenigingen en donateurs

Zoals ieder jaar is ook nu weer aan onze achterban gevraagd om hun aansluiting bij SOB Venlo een
jaar te verlengen. Wij verzoeken ieder jaar de aangesloten verenigingen hun ledenbestand, dat zij
door ons toegestuurd krijgen te controleren en te actualiseren. Alle individueel aangesloten senioren hebben de mogelijkheid gekregen hun aansluiting bij SOB Venlo voor te zetten. Het is belangrijk
dat wij spoedig een volledig nieuw geactualiseerd bestand van onze achterban hebben, dan kunnen
alle aangesloten senioren weer profiteren van de voordelen die SOB Venlo te bieden heeft. Heeft u
de 5 euro nog niet naar SOB Venlo overgemaakt? Het kan nog steeds: NL 49RABO 0167719157.
7.

OKV

Op zondag 17 december gaf het OKV (Operette Kwartet Venlo)
een kerstconcert voor onze achterban in Limianz. Het was de
derde editie van dit kerstconcert dat door OKV in samenwerking met SOB Venlo gegeven wordt.
Meer dan 100 senioren genoten van een prachtig en sfeervol
concert. De kerstversieringen en de koffie met kerststol waarop
getrakteerd werd, maakten de kerstsfeer compleet.
8.

Nieuwjaarsbijeenkomst | B.O.S. | 10 januari 2018 | 14:00 uur

Belangen Organisatie Senioren nodigt uit voor een nieuwjaarsbijeenkomst op 10 januari 2018 in
het huis van de wijk, Zonneveld, Stadhoudersstraat 75, Blerick. Leden en niet-leden zijn welkom.
Vanaf 14:00 uur tot 15:30 uur
9.

Galdere | ’t Raodhoès Blerick | vrijdag 2 februari | 20:11 uur

Galdere is ‘luid en vrijuit zingen zoals je dat onder de douche doet’. We gaan die avond met z’n
allen vastelaoves-liedjes galdere. Het liedje kiest men ter plekke zelf uit een lijst met titels van
voor de oorlog tot nu. De tekst wordt via 4 schermen rondom groot geprojecteerd. Er komen ook
een aantal artiesten “live” optreden, waarbij ook hun liedjesteksten op de schermen verschijnen.
Kaartjes zijn te koop op 22 en 29 januari van 19:00 tot 20:00 uur in ’t Raodhoes. Een kaartje kost
€ 6,=. Hiervoor krijgt u 2 consumptiebonnen en wat te knabbelen. Dus onder de streep is zo’n
kaartje eigenlijk gratis.
10.

Geheugenhuis | ‘voor ik het vergeet’ | Bibliotheek Venlo

In de Stadsbibliotheek Venlo is het Geheugenhuis ‘Voor ik het vergeet’ geopend, een informatieen ontmoetingscentrum voor mensen met geheugenproblemen, mantelzorgers, familie en professionals. Iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met geheugenproblemen of dementie
is van harte welkom tijdens de openingstijden van de bibliotheek.
Voor professionele hulp kunt u terecht tijdens het spreekuur op donderdag van 14.00-15.30 uur in
de even weken. Een trajectbegeleider van Hulp bij dementie is tijdens het spreekuur aanwezig.
Binnenlopen kan zonder afspraak. Informatie via cdbeukelaer@bibliotheekvenlo.nl / 06-36259101
11.

Senioren zittingen Wortelepin en Jocus

De inschrijvingen voor de zittingen lopen goed binnen. U kunt zich nog steeds inschrijven voor deze
zittingen. Gebruik hiervoor het formulier bij de aankondiging van december of deze links:
WORTELEPIN MAANDAG 29 JAN,
JOCUS WOENSDAG 31 JAN,
JOCUS DONDERDAG 1 FEB
Met vriendelijke groet, Ben Ficker,
waarnemend secretaris SOB Venlo
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