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Deze extra nieuwsbrief wordt alleen verspreid per e-mail. 
 

 

1. Concert: “LEF met Venlona en Sef” | Domani | zondag 10 juni 2018 

 

“LEF met Venlona en Sef”: dit is het tweede concert in 

de reeks met als solisten Jong Talent uit de bekende 

TV-serie “LEF” van Sef Thissen.  

Het concert vindt plaats op zondag 10 juni 2018.  

Om 15.00 uur in Domani. 

 

De presentatie wordt verzorgd door Sef Thissen 

 

De normale entreeprijs bedraagt € 17,50 p.p.. 

SOB Venlo senioren kunnen kaarten bestellen door 

overmaking van € 15,00 naar ABN-AMRO Bank Venlo:  

IBAN NL62ABNA0484043315  

Onder vermelding van uw SOB-nummer.  

 

Uiterlijk 5 juni dienen de betalingen binnen te zijn.  

De bestelde kaarten kunt u bij de kassa van Domani in 

ontvangst nemen. 

 

Kaarten en bestellingen NIET via SOB Venlo. 

 

 

1. Concert Harmonie Sempre Avanti i.s.m. de Philharmonie zuidnederland |  

de Haandert | zaterdag 16 juni 2018 

 

Op zaterdag 16 juni aanstaande is Philharmonie zuidne-

derland te gast bij harmonie Sempre Avanti in Tegelen. 

Samen met dit professioneel symfonieorkest verzorgt 

harmonie Sempre Avanti een veelbelovend concert.  

Het concert begint om 20.00 uur in 

cultureel centrum de Haandert.  

Het concertprogramma van philharmonie zuidnederland 

o.l.v. Sander Teepen en gastdirigent Jacques Claessens 

ziet er als volgt uit: 

Mozart - Die Entführung aus dem Serail: Ouverture  

Mendelssohn - Konzertstuck nr. 2 (solo voor klarinet) 

Rimsky-Korsakov - Snow maiden: Suite  

Dvorák - Symfonie nr. 8: delen 3 en 4 
 

Harmonie Sempre Avanti zal onder meer deel 2 uit het 

eerste hoornconcert van Richard Strauss ten gehore 

brengen. Solist is Christiaan Moolenaars van philharmo-

nie zuidnederland.      

                   
 

De normale entreeprijs bedraagt € 15,00 p.p.  

Op vertoon van uw SOB pas betaalt u € 10,00 p.p.  

Kaarten, beperkt aantal voor SOB Venlo, (vrije stoelkeuze) zijn te koop bij: 

Cultureel centrum de Haandert (Haandertstraat 6-8) en bij PimPamPom (Kerkstraat 34) in Tegelen. 

Of te bestellen via info@sempre-avanti.nl onder vermelding van uw SOB nummer.  
 

Kaarten en bestellingen NIET via SOB Venlo. 
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2. Lezing: Vliegveld Fliegerhorst (Vliegveld Venlo in WO-2) | Restaurant Wylderbeek | 

donderdag 31 mei 2018 

 

Op donderdag 31 mei a.s. geeft Marcel Hogenhuis bij “Jongeren van Vroeger” een lezing over het 

vliegveld “Fliegerhorst” in Venlo tijdens de tweede wereldoorlog. Het vooroorlogse Nederlandse 

hulpvliegveldje werd vanaf oktober 1940 door de Duitse bezetter uitgebreid tot een grote vliegba-

sis. Ruim 3,5 jaar later lag het hele complex in puin. Begin 1946 nam de Venlose Zweefvlieg Club 

een deel van het terrein in gebruik. Ze zet daarmee de in 1911 begonnen luchtvaarttraditie in Venlo 

voort. De keuze voor de Grote Heide als locatie voor een vliegveld werd destijds ingegeven door 

de aard van het landschap en bodemgesteldheid. Hoewel de nadruk van de lezing zal liggen op het 

militaire gebruik, wordt deze relatie tussen luchtvaart én landschap geïllustreerd met veel authen-

tieke foto’s en kaartjes. 

Datum      :  donderdag 31 mei 2018 

Aanvang : 14.00 uur 

Locatie :  Restaurant Wylderbeek, Hagerhofweg 2A, 5812 PN Venlo 

Kosten : € 7,50 voor SOB leden (incl. 1 kopje koffie/thee). 

Aanmelden vóór 25 mei  a.s.  

per e-mail: info@jongerenvanvroeger.nl  

of tel.:077-3260409 (’s avonds na 19.00 uur). 
 

Aanmeldingen NIET via SOB Venlo. 

 

 

3. SOB Venlo- dag bij Museum de Locht | woensdag 30 mei 2018 

 

In april heeft u een aankondiging ontvangen van de SOB Venlo-dag bij museum de Locht in Mel-

derslo. Voor u is een mooi programma samengesteld waarin de Asperge, Limburgs goud, een hoof-

drol speelt. Graag brengen wij u deze activiteit nogmaals onder de aandacht. Kosten bedragen 

€17,50 voor de gehele dag. Aanmelden kan nog tot 20 mei a.s., via deze link: DE LOCHT 

 

 

4. Rabobank Clubkas Campagne | Zomerconcert   | 1 juli | De Doolhof 
 

Als u zich onlangs heeft aangemeld als lid van de Rabobank heeft u inmiddels een brief ontvan-

gen van de Rabobank. In deze brief staat een unieke code waarmee u van 8 tot en met 23 mei 

kunt stemmen via de speciale website: www.clubkascampagne.nl/venlo.  

Hoe meer stemmen, hoe meer geld voor sponsoring van het Zomerconcert ! U kunt het Zomer-

concert steunen door familie vrienden en kennissen hierover te informeren en hen vragen ook 

hun stem uit te brengen op dit concert. Let op: alleen leden van de Rabobank kunnen stemmen.  

 

Het Zomerconcert staat op naam van SOB Venlo. 

 

Vergeet u zich niet aan te melden voor dit geweldige concert voor een vriendenprijsje. Zie onze 

eerdere Aankondiging in april. Aanmelden kan via deze link: ZOMERCONCERT 

 

De entreebewijzen worden twee weken voor het concert toegezonden. 

 

 

 

 

 

Ben Ficker 

secretaris SOB Venlo 
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