
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aankondiging: 
 

Zomerconcert 
Showorkest Harmonie Fortissimo, zondag 23 juni 2019 

 
De derde editie van het zomerconcert in het openluchttheater De Doolhof in Tegelen.  
Een concert in de open lucht, met ‘goedweergarantie’ en heel veel zitplaatsen. De Doolhof heeft 
het allemaal en vormt bovendien een stijlvol decor. Het repertoire van Fortissimo sluit goed aan 
bij onze doelgroep. Muziek voor jong en oud, goed in het gehoor liggende bekende melodieën 
die je meenemen.  
 

Zorg dat je er bij bent. Dit wil je niet missen. Kom zelf genieten.  
S.O.B. en Fortissimo bieden u een prachtig openlucht concert voor een vriendenprijs.  
 

overdekt openluchttheater De Doolhof, De Drink 60, Tegelen 
zondag 23 juni 2019 
aanvang 14:00 uur  

(om 13:00 uur gaat de poort open) 
Aansluitend is er een gezellige nazit (napraten) met muziek, bar blijft geopend tot 18:00 uur. 

Onze leden betalen slechts € 10,00 p.p., (normale prijs € 17,50 + € 1 ticketfee). 
 
Entreebewijzen: (géén gereserveerde plaatsen) 
 

o Via de site van S.O.B.:  
   Via onze site komt u bij TicketCrew om kaarten te bestellen. 
   Uw bestelcode is uw postcode+lidnummer+_+jaar. 
   U toets bijvoorbeeld in: 5912AB12345_2019 (zonder spaties). 
   U kunt meerdere personen eenvoudig in een bestelling toevoegen. 

- Zonder bestelcode betaalt u € 18,50  
- Lid met haar/zijn eigen bestelcode krijgt € 8,50 korting  

   Volg het stappenplan bij de bestelling. 
   Houd alle bestelcodes van de deelnemers bij de hand. 
   U kunt iedere bestelcode slechts éénmaal gebruiken. 

   Betaling alleen via iDEAL (35 ct per transactie) 
   U krijgt direct een email met entreebewijzen om uit te printen. 
         

o Als u géén computer of printer heeft:  
 

 Bij VVV kantoor / Koops, Klaasstraat 17 te Venlo 
  Zij bestellen en printen uw entreebewijzen. 
  Neem uw S.O.B.-pasje en bankpasje mee of betaal contant. 

    Uw bestelcode is uw postcode+lidnummer+_+jaar. 
  Bijvoorbeeld: 5912AB12345_2019 (zonder spaties). 
  Deze service kost niets extra voor S.O.B.-leden. 
 

 Aan de kassa bij de Doolhof op 23 juni 
  Tegen contante betaling kan iedereen toegang krijgen. 
  Vergeet uw S.O.B.–pasje niet als u recht heeft op korting. 

https://sobvenlo.nl/agenda.asp?ktid=1&kid=807

