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1. Terugblik op De Locht  

 

Vrijdag 30 mei beleefde een kleine groep enthousiaste senioren van SOB Venlo, een interessante 

en gezellige SOB Venlo dag bij museum De Locht. Niet alleen oude ambachten werden daar ge-

toond. Meerdere senioren bleven tot het allerlaatst en bedankten ons voor deze geweldige dag. Een 

aanrader om u volgend jaar ook in te schrijven op deze zeer gewaardeerde activiteit. 

 

 
2. Terugblik op het Zomerconcert  

 

Zondagmiddag 1 juli genoten bijna 750 bezoekers, waarvan meer dan de helft achterban van SOB 

Venlo, van een schitterend concert in De Doolhof. De muzikanten en artiesten werden door een 

grote parachute beschermd tegen de zon, het was een geweldig gezicht. De waardering was groot. 
 

 

 
3. Rabobank Clubkas Campagne | Zomerconcert SOB Venlo i.s.m. Fortissimo 

 

Op donderdag 28 juni werden de cheques uitgereikt 

aan de deelnemende clubs van de Clubkas Cam-

pagne Rabobank Venlo e.o.. SOB Venlo zat bij de 

laatste 5 clubs waaraan de cheques werden over-

handigd omdat deze clubs de hoogste bedragen 

ontvingen. SOB Venlo heeft maar liefst 1025 euro 

gekregen en wil graag iedereen bedanken die zijn 

stem heeft uitgebracht op het Zomerconcert. Door 

deze opbrengst kunnen we de entreeprijs laag hou-

den. De Rabobank heeft reeds aangekondigd ook 

in 2019 de Clubkas Campagne voort te zetten. Wij 

hopen dan op nog meer steun van u.  

 
4. Najaarsoverleg 2018 | Achterban SOB Venlo | 31 oktober 2018 | Wylderbeek  

 

SOB Venlo organiseert ieder jaar het Najaarsoverleg om de achterban te informeren over belang-

rijke zaken. Wij nodigen alle leden van aangesloten clubs en donateurs uit om dit najaarsoverleg 

bij te wonen. Noteer deze datum alvast, nadere info over de agenda volgt nog. Aanvang 14.00u. 
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5. ‘De Late Roeping’ | Kunstencentrum Venlo i.s.m. SOB Venlo | 27 september  
 

‘De Late Roeping’ is een actief cultuurfestival voor ouderen met een jonge geest. Met een divers 

programma van workshops op het gebied van muziek, zang, dans, tekenen, schilderen enz., laat 

het mensen (hernieuwd) kennis maken met leuke creatieve hobby’s. Dit festival vindt plaats tijdens 

de week van de eenzaamheid, op donderdag 27 september, tussen 9:30 en 15:30 uur. De work-

shops zijn van 10:00 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 15:00 uur. Het is niet nodig om vooraf aan te 

geven aan welke workshops u graag wilt deelnemen. Deelname voor senioren aangesloten bij SOB 

Venlo is gratis, op vertoon van hun SOB pas. Overige geïnteresseerden betalen slechts 5 euro en 

kunnen zich, voor dit bedrag, direct aansluiten bij SOB Venlo. Alle activiteiten vinden plaats op de 

hoofdlocatie van Kunstencentrum Venlo aan de Goltziusstraat 21 te Venlo. 

Aanmelding: elamers@kunstencentrumvenlo.nl o.v.v. aanmelding De Late Roeping. 

Per post: Kunstencentrum, aanmelding De Late Roeping, Goltziusstraat 21, 5911 AS Venlo. 

 
 

6. Opfriscursus Verkeersregels | V.V.N. | De Bantuin | 26-9, 3-10 en 10-10  

 

Bent u senior en wilt u als ervaren verkeersdeelnemer ook graag nog eens worden bijgespijkerd 

over de (veranderde) verkeersregels?  
 

Grijp nu uw kans! In Venlo wordt een cursus georganiseerd van 3 dagdelen, 2 uur per dagdeel,   

26 september, 3 en 10 oktober 2018. 
 

Een deskundige voorlichter van Veilig Verkeer Nederland praat u onder het genot van een kopje 

koffie of thee bij over alle verkeersregels die in de loop der jaren veranderd zijn. De bijeenkomsten 

hebben een informatief karakter, er is geen examen. 
 

Is dit iets voor u? Meldt u zich dan aan. 
 

U wordt geacht alle 3 de data aanwezig te zijn. (26 september, 3 en 10 oktober) 

De Bantuin, Pastoor Kierkelsplein 20, Venlo 

13:30 – 15:30 uur 
 

Kosten: € 8,00 

Aanmelden kan tot 5 september. NIET via SOB Venlo 
 

U kunt zich aanmelden middels de inschrijfbon of per mail. 
 

E-mail: steunpuntzuid@vvn.nl   o.v.v. opfris Venlo. 

U ontvangt na aanmelding een (schriftelijke) bevestiging van uw deelname aan de cursus.  
 

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

Inschrijfbon Opfriscursus 

Ondergetekende wil graag deelnemen aan de opfriscursus in Venlo  

op 26 september, 3 en 10 oktober 2018. (U wordt geacht alle 3 de data aanwezig te zijn). 

 

Dhr. / Mevr  

(voorletters+achternaam) 

 

 

Adres 

 

 

 

Postcode Woonplaats 

 

 

  

Telefoon 

 

 

 

geboortedatum 

 

 

 

E-mail 

 

 

 

De bon kunt u in een voldoende gefrankeerde envelop sturen naar: 

Veilig Verkeer Nederland, Limburg 

o.v.v. opfris Venlo. 

Beekstraat 54, 6001 GJ  Weert  

mailto:elamers@kunstencentrumvenlo.nl
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7. ‘Ein gooje zaak’ | Flarussen | ‘t Raodhoès Blerick |Woensdag 28 november 2018 

 

Op woensdag 28 november geven de Flarussen een speciale voorstelling voor onze achterban. Zie 

de bijlage voor info en het bestellen van kaarten. 

 

8. S&O project | studeer- en ontmoetingsplek voor studenten en ouderen  

 

Landelijk gaat er veel aandacht naar de problematiek rondom vergrijzend Nederland. We worden 

allemaal ouder en vereenzamen in een geïndividualiseerde maatschappij sneller.  

In de gemeente Venlo zijn door deze ontwikkelingen niet alleen ouderen maar ook jongeren steeds 

vaker eenzaam.  

 

Fontys student Anouschka Beurskens deed onderzoek naar eenzaamheid in de gemeente Venlo en 

kwam tot de conclusie dat jong en oud veel meer op elkaar lijken dan men denkt. Haar passie om 

deze twee groepen aan elkaar te koppelen werd versterkt door een samenwerking met Mieke van 

Rijn, contactpersoon sociëteiten binnen SOB Venlo. Mieke van Rijn en Anouschka Beurskens hopen 

samen het gemeenschapsgevoel in de buurt terug te brengen. Dit willen zij doen door het project 

S&O (studeer- en ontmoetingsplek voor studenten en ouderen) te introduceren in Venlo.  

 

Bij S&O is er ruimte voor een laagdrempelige ontmoeting in een eigen buurt. Studenten hebben 

nog een heel leven voor zich terwijl ouderen al een heleboel hebben meegemaakt. Bij S&O krijgen 

studenten de kans om rustig te studeren om vervolgens hun hoofd leeg te maken en aan te schui-

ven bij de ouderen, voor een betaalbare verse maaltijd. Tijdens het eten kunnen waarden van toen 

en nu met elkaar gedeeld worden.  

 

Gedurende 3 maanden zal er in de wijk Q4, in het buurtgebouw BolwerQ een pilot opgestart worden. 

Dit in samenwerking met wijkvertegenwoordigers, om het project zo goed mogelijk te laten aan-

sluiten bij de behoeften van de wijk zelf.  

Het doel is dan ook om uiteindelijk in elke wijk een onafhankelijke S&O ruimte op te richten die 

duurzaam mee kan groeien met een buurt en daarmee gehele wijk.  

Vriendschap en creativiteit zullen als kernwaarden meegenomen worden in het aangaan van sa-

menwerkingen tussen jong en oud! De kracht van S&O is om het zo kleinschalig mogelijk te houden. 

Alleen dan kunnen we samen aan een hechtere gemeenschap werken om eenzaamheid (preventief) 

aan te pakken!  
 
9. De Nieuwe Scene | zomeractie korting | augustus 

 

In de maand augustus is weer de zomeractie, als u met z'n tweeën komt, tweede kaartje voor de 

helft van de prijs. Ook tijdens de seniorenmiddag! (voorbeeld: voor een reguliere seniorenvoorstel-

ling: 1 kaartje € 6,50 en 1 kaartje € 3,25= de totaalprijs € 9,75 i.p.v. € 13,-) 

 
 

 
                                                                           
 
                                                                              (advertentie) 

 

 

 

 

 

Ben Ficker 

secretaris SOB Venlo 

 

 

 

 

 

Iedere maandag-woensdag en zondagavond bij D’n Hamel en LimianZ kienen.  

Om 19:10 uur.  Voor vervoer kan gezorgd worden. 
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           AGENDA  
  

 
 

       

Datum: Locatie: Onderwerp: Aanvang: Informatie:

wo 1 aug Groote Heide Groen Venlo, 3 uur 10:00 Limb. Landschap

wo 8 aug Bovenste Molen jammerdal, Bovenste Molenweg 13:30 Limb. Landschap

do 9 aug Stadsbibliotheek Spreekuur Hulp bij dementie 14:00 Stadsbibliotheek

wo 15 aug Groote Heide Paarse Pracht 13:30 Limb. Landschap

wo 22 aug Café Sur Meuse Maascorridor, Sur Meuse 13:30 Limb. Landschap

do 23 aug Stadsbibliotheek Spreekuur Hulp bij dementie 14:00 Stadsbibliotheek

vr 24 aug Antoniuslaan Blerick). Nachtvlinders, 3 uur 20:00 Limb. Landschap

za 25 aug Velden Ravenvennen, Jagersrust 10:00 Limb. Landschap

wo 29 aug Groote Heide beleef de Groote Heide 14:30 Limb. Landschap

vr 31 aug zorgcentrum St. Julia TZBO komt naar St. Julia 14:30 info@tzbo.nl

wo 5 sep Groote Heide Bomen en struiken 13:30 Limb. Landschap

wo 12 sep Groote Heide Ver-dwalen 13:30 Limb. Landschap

zo 16 sep Baarlo Maascorridor, Berkterveld 10:00 Limb. Landschap

za 22 sep Limianz OKV: Café Chantant Classique 15:00 m.keeken@ziggo.nl

di 25 sep LVV fietstocht Maasoevers (±50 km) 10:00 losvastverband@gmail.com

wo 26 sep Bantuin Opfriscursus verkeersregels 13:30 Nieuwsbrief augustus

wo 26 sep Groote Heide Boommobile maken 14:30 Limb. Landschap

do 27 sep Kunstencentrum Venlo De Late Roeping 09:30 Nieuwsbrief augustus

wo 3 okt Groote Heide Steilrandwandeling 13:30 Limb. Landschap

zo 7 okt Zalzershaof te Hout Blerick. Int. Blaaskapellentreffen 11:00 Judaska

wo 10 okt Hout Blerick Rondje Tang, Café de Elze 13:30 Limb. Landschap

wo 17 okt Groote Heide Herfst op de Groote Heide 13:30 Limb. Landschap

wo 24 okt Groote Heide Najaarswandeling, Zwart Water 13:30 Limb. Landschap

za 27 okt Limianz OKV: Café Chantant Classique 15:00 m.keeken@ziggo.nl

za 27 okt nader te bepalen Nacht van de Nacht 19:30 Limb. Landschap

zo 28 okt Maasbree Aschbroek, Flierenhof 13:30 Limb. Landschap

zo 28 okt Groote Heide Braakballen pluizen 14:30 Limb. Landschap

wo 31 okt Wylderbeek Najaarsoverleg SOB Venlo 14:00 Volgt nog

wo 31 okt Groote Heide Paddenstoelen 14:30 Limb. Landschap

wo 7 nov Tennisclub, Postweg Dalen en stijgen, tennisclub 13:30 Limb. Landschap

wo 14 nov Bovenste Molen Historie Jammerdal 13:30 Limb. Landschap

za 17 nov Groote Heide Naar de Nette, 15 km 10:00 Limb. Landschap

za 24 nov Limianz OKV: Café Chantant Classique 15:00 m.keeken@ziggo.nl

wo 28 nov 't Roadhoes Blerick Flarussen | Ein gooje zaak 20:00 Nieuwsbrief augustus 

zo 9 dec de Maaspoort Scrooge de Musical 15:00 kassa de Maaspoort

wo 12 dec Groote Heide kortste-dag wandeling 13:30 Limb. Landschap

wo 19 dec Groote Heide kerstknutselen 14:30 Limb. Landschap

za 22 dec Limianz OKV: Café Chantant Classique 15:00 m.keeken@ziggo.nl


