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1. Machtigingen voor automatisch incasseren contributie door S.O.B. 
 

Ruim 90% van de leden die zich de laatste maanden hebben aangemeld, geeft S.O.B. de machtiging om de 
contributie jaarlijks in januari te innen. Ook leden die al langer lid zijn van S.O.B. hebben nu reeds op de site 
aangegeven dat zij S.O.B. machtigen om de contributie in januari te innen.  
Bij de verkoop van de kaarten voor het Zomerconcert blijkt weer dat veel van onze leden niet in de gaten 
hebben dat ze geen contributie betaald hebben. Zij hebben geen geldige bestelcode voor het Zomerconcert. 
Wilt u dat risico niet lopen? Gebruik deze link: INCASSO. S.O.B. schrijft dan jaarlijks in januari uw contributie af. 
Als u het niet eens zou zijn met een afboeking, kunt u het bedrag laten terugstorten. Als uw lidmaatschap 
eindigt, om welke reden dan ook, vervalt automatisch de machtiging.  
Voor leden zonder computer komt er binnenkort een machtigingsformulier in de Nieuwsbrief. 
Als u lid bent van een club die is aangesloten bij S.O.B. hoeft u niets te doen. Uw club betaalt een jaarlijkse 
bijdrage voor alle clubleden. 
 
2. Rocketman met koffie en vlaai |  CityCinema i.s.m. S.O.B. |   
 4 juni |  15:00 uur 
 

Rocketman vertelt het waargebeurde verhaal van Elton John. Elton besluit 
als jonge jongen naar het beroemde conservatorium Royal Academy of Mu-
sic te gaan, waarna hij vervolgens een muzikale samenwerking met Bernie 
Taupin aangaat. Uiteindelijk zal hij uitgroeien tot een superster van wereld-
formaat. 
Taron Egerton is Sir Elton John in de nieuwe bioscoopfilm Rocketman, een 
musical fantasy gebaseerd op het ongecensureerde verhaal over Sir Elton 
John in het begin van zijn muziekcarrière. 
In de pauze van de film is er koffie met vlaai. 
Entree €10,00 p.p. alleen voor S.O.B.-leden.  
 
3. Grenzeloos genieten in Kasteeltuinen Arcen |  9 en 10 juni 
 

De zwaarden zwaaien, pijlen vliegen voorbij, er is 
hoefgeklepper en de kanonnen donderen. 
Tijdens het evenement Grenzeloos genieten in Kas-
teeltuinen Arcen ervaar je het authentieke kampleven 
met talrijke middeleeuwse verenigingen. Harnassen 
en replica’s van wapens uit de Middeleeuwen zijn te 
bewonderen tijdens het evenement, ook worden er 
ambachten uitgevoerd en jeugdactiviteiten georgani-
seerd. Een hoogtepunt van Grenzeloos genieten is de 
“Slag der laatste Hertogen”, een voorstelling waarin 
een historische gebeurtenis wordt nagespeeld.  

Kasteeltuinen Arcen vormt het decor van dit historische evenement. Uiteraard kunnen deze dagen ook de meer 
dan 15 tuinen en het kasteel bewonderd worden. 
De leden van de S.O.B. ontvangen op vertoon van hun ledenpas een attractieve korting van 20%.  
Per pasje kunnen twee volwassenen gebruik maken van deze korting.  
Kleinkinderen die met onze leden mee gaan, krijgen óók korting. 
Voor S.O.B.-leden geldt een gereduceerd entreetarief van € 14,00 (normale prijs € 17,50) 
Voor de kleinkinderen van onze leden geldt een gereduceerd tarief van € 7,00 (4 tot 17 jaar). 

https://sobvenlo.nl/automatische-incasso.asp
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4. Inloopmiddag / Kennismaken met Bridge i.s.m. S.O.B. |  Feestzaal ’t Ven |  11 juni |  13:30 uur 
 

Heeft u altijd al eens nader kennis willen maken met de bridgesport dan kan dit op 11 juni a.s. in feestzaal ’t 
Ven tussen 13.30 en 16.30 uur. 
Bridge is een kaartspel dat u in contact brengt met anderen en tevens uw geest actief houdt.  U kunt bridgen 
op verschillende manieren, bij diverse verenigingen in de gemeente Venlo, maar ook thuis met een groep van 
minimaal 4 personen. 
Om u vrijblijvend kennis te laten maken met deze sport organiseert bridgeclub Klaver 11 in samenwerking met 
S.O.B. een (gratis) inloopmiddag waar u met behulp van een aantal kaartspelletjes ervaart dat bridgen helemaal 
niet zo moeilijk hoeft te zijn. 
Dus vooral een actieve en gezellige middag! 
Loopt u gerust even binnen, de koffie staat voor u klaar. 
Jo Driessen  (tel. 077-3540303) contactpersoon bridge van S.O.B..  
  
5. Zomerconcert Fortissimo |  Doolhof Tegelen |  23 juni |  14:00 uur 
 

De vierde editie van het zomerconcert in het openluchttheater De Doolhof in Tegelen. 
Een concert in de open lucht, met ‘goed-
weergarantie’ en allemaal zitplaatsen. De 
Doolhof heeft het allemaal en vormt bo-
vendien 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.  
Speciale gasten dit jaar zijn: 

 Nienke Nasserian  
 Zjwartbroeëd 

‘Zorg dat je er bij bent’. Dit wil je niet 
missen. Kom zelf genieten. 
S.O.B. en Fortissimo bieden u een prach-
tig openlucht concert voor een vrienden-
prijs. Onze leden betalen slechts € 10,00 p.p., (normale prijs € 17,50 + € 1 ticketfee). 
Uw bestelcode is uw postcode+lidnummer_2019. Gebruik deze link: ZOMERCONCERT  
Kaarten zijn met S.O.B.-korting ook te koop bij VVV-kantoor/Koops en op 23 juni aan de kassa van De Doolhof. 
 
6. De Bibliotheek komt bij u thuis 
 

Leest u graag maar lukt het u niet om zelf naar de Bibliotheek te gaan? Bijvoor-
beeld omdat de Bibliotheek niet bij u in de buurt is en u geen vervoer heeft. 
Maak dan - eventueel tijdelijk - gebruik van de gratis Boekendienst aan Huis van de Bibliotheek Venlo. Enthou-
siaste vrijwilligers brengen uw boeken thuis en halen deze ook weer op.  
Bent u lid van de Bibliotheek Venlo, dan gaat aanmelden voor de Boekendienst aan Huis snel en eenvoudig, via 
de mail of telefonisch. Vrijwilligers staan klaar om u blij te maken met mooie boeken en tijdschriften. En ze 
helpen u ook nog eens om nieuwe titels te ontdekken. 
Aanmelden: info@bibliotheekvenlo.nl “Boekendienst aan Huis” 
Of telefonisch via 077-3512446, vraag naar Connie de Beukelaer (dinsdag tot en met vrijdag). 
 
Spreuk van de maand: 
 

Jeugd is geen leeftijd, maar een gemoedstoestand . 

https://sobvenlo.nl/agenda.asp?ktid=1&kid=807
mailto:info@bibliotheekvenlo.nl
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Vrijwilligers Gezocht 

Verborgen verlangens 

Ben jij de nieuwe vrijwilliger die wij zoeken? 
Voor de locatie De Witte Steen en de woongroepen van D’n Horstgraaf zijn wij op zoek naar een 4-tal zelf-
standige en creatieve vrijwilligers, die het leuk vinden om op onderzoek te gaan naar een kleine wens. 
Een kleine wens, een groot plezier! Dat is de essentie van het project Verborgen Verlangens.  
De Zorggroep en Groene Kruis Ledenorganisatie vervullen wensen van cliënten, bijvoorbeeld mensen die in 
een van de zorgcentra van De Zorggroep wonen of mensen die thuiszorg krijgen van Groene Kruis Thuis-
zorg. Maar ook wensen van mantelzorgers gaan in vervulling. Want iemand die belangeloos zorgt voor een 
ander, mag best eens in het zonnetje worden gezet. 
Neem gerust eens een kijkje op: https://www.verborgen-verlangens.nl/ 
Werkzaamheden:  

 Het verzamelen/uitzoeken van wensen, 
 Het organiseren/bespreken van wensen, 
 Meegaan/familie uitnodigen voor de uit te voeren wens. 

Tijdens het eerste vrijblijvende kennismakingsgesprek bespreken we de mogelijkheden van vrijwilligerswerk 
en vertellen we over de organisatie. 
Inlichtingen: Anouk Vromen: (06) 38 05 89 16 of anouk.vromen@dezorggroep.nl     

 
 

AGENDA 
Voor meer informatie:     De Maaspoort:  077-3207222 
City Cinema, Luxor:   077-4741234    De Nieuwe Scene:  077-3518183 
Limburgs Landschap:   077-4737575  Stadsbibliotheek: 077-3512446 
 

Datum: Locatie: Onderwerp: Aan-
vang: 

Informatie: 

zo 2 jun CityCinema Ontbijtbios Rocketman 10:45 CityCinema 

di 4 jun CityCinema Rocketman met koffie en vlaai (S.O.B.) 15:00 CityCinema 

wo 5 jun Zwart Water Zwart Water 13:30 Limb.Landschap 

wo 5 jun Luxor Thuisland: Gratis voorstelling i.s.m. Syn-
these Beesel 

19:00 Luxor / CityCinema 

zo 9 jun Groote Heide Fietstocht Krickenbeck 10:00 Limb.Landschap 

di 11 jun Feestzaal 't Ven Inloopmiddag/Kennismaken met bridge 13:30 077-3540303 

di 11 jun CityCinema Royal Opera House: Romeo and Juliet 20:10 CityCinema 

wo 12 jun Groote Heide Kruidenwandeling 13:30 Limb.Landschap 

do 13 jun Bibliotheek Venlo Dementie in mijn omgeving 14:00 Bibliotheek 

vr 14 jun Hoeskamer 't Peske TZBO komt naar u toe 14:00 TZBO 

zo 23 jun De Doolhof Zomerconcert Fortissimo 14:00 Nieuwsbrief april 

ma 24 jun De Nieuwe Munt TZBO komt naar u toe 14:00 TZBO 

di 25 jun Bibliotheek Venlo Generatiearmoede 19:30 Bibliotheek 

wo 26 jun Groote Heide Bloeiende bermen 13:30 Limb.Landschap 

wo 3 jul St. Julia TZBO komt naar u toe 14:30 TZBO 

http://www.dezorggroep.nl/
http://www.dezorggroep.nl/ledenorganisatie?mid=10238
https://www.verborgen-verlangens.nl/
mailto:anouk.vromen@dezorggroep.nl
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wo 10 jul Groote Heide Vlinders en planten 13:30 Limb.Landschap 

vr 12 jul Hoeskamer 't Peske TZBO komt naar u toe 14:00 TZBO 

wo 17 jul Groote Heide Koelbroek, Blerick 13:30 Limb.Landschap 

wo 24 jul Maasbree Dubbroek, Maasbree 13:30 Limb.Landschap 

za 27 jul Luxor Andre Rieu: Shall we Dance 19:00 Luxor / CityCinema 

za 27 jul CityCinema Andre Rieu: Shall we Dance 19:00 CityCinema 

zo 28 jul Luxor Andre Rieu: Shall we Dance 15:00 Luxor / CityCinema 

zo 28 jul CityCinema Andre Rieu: Shall we Dance 15:00 CityCinema 
ma 29 jul De Nieuwe Munt TZBO komt naar u toe 14:00 TZBO 

wo 31 jul Groote Heide Groen Venlo 10:00 Limb.Landschap 

wo 7 aug Bovenste Molenweg Jammerdal, Bovenste Molenweg 13:30 Limb.Landschap 

wo 14 aug Groote Heide Paarse Pracht 13:30 Limb.Landschap 

wo 21 aug Sur Meuse Maascorridor, Sur Meuse 13:30 Limb.Landschap 

wo 21 aug St. Julia TZBO komt naar u toe 14:30 TZBO 

wo 4 sep Groote Heide Bomen en struiken 13:30 Limb.Landschap 

wo 4 sep St. Julia TZBO komt naar u toe 14:30 TZBO 

wo 11 sep Groote Heide Ver-dwalen 13:30 Limb.Landschap 

vr 13 sep Hoeskamer 't Peske TZBO komt naar u toe 14:00 TZBO 

zo 15 sep Berkterveld Maascorridor, Berkterveld 10:00 Limb.Landschap 

wo 25 sep Groote Heide Van landweer tot startbaan 13:30 Limb.Landschap 

za 28 sep Vilgaart Bridgedag - - 

ma 30 sep De Nieuwe Munt TZBO komt naar u toe 14:00 TZBO 

wo 2 okt Groote Heide Steilrandwandeling 13:30 Limb.Landschap 

wo 2 okt St. Julia TZBO komt naar u toe 14:30 TZBO 

vr 11 okt Hoeskamer 't Peske TZBO komt naar u toe 14:00 TZBO 

wo 16 okt Groote Heide Herfst op de Groote Heide 13:30 Limb.Landschap 

wo 23 okt Zwart Water Najaarswandeling, Zwart Water 13:30 Limb.Landschap 

za 26 okt Groote Heide Nacht van de Nacht 19:30 Limb.Landschap 

zo 27 okt Groote Heide Jammerdal, Dag van de stilte 16:00 Limb.Landschap 

ma 28 okt De Nieuwe Munt TZBO komt naar u toe 14:00 TZBO 

wo 30 okt St. Julia TZBO komt naar u toe 14:30 TZBO 

vr 1 nov De Haandert 3x11 jaar Thei&Marij UITVERKOCHT 14:00 Nieuwsbrief april 

ma 4 nov St. Julia TZBO komt naar u toe 14:30 TZBO 

wo 6 nov Tennisclub Dalen en stijgen, tennisclub 13:30 Limb.Landschap 

vr 8 nov Hoeskamer 't Peske TZBO komt naar u toe 14:00 TZBO 

wo 13 nov Jammerdal Historie Jammerdal 13:30 Limb.Landschap 

za 16 nov Feestzaal 't Ven Bridgedrive i.s.m. S.O.B. (16 ipv 9 nov.) - 077-3540303 

za 16 nov Groote Heide Naar de Nette 10:00 Limb.Landschap 

ma 25 nov De Nieuwe Munt TZBO komt naar u toe 14:00 TZBO 

wo 27 nov Flierenhof Aschbroek en Winkel, Flierenhof 13:30 Limb.Landschap 

wo 27 nov 't Roadhoes Blerick “Wat ’n Plaetje” | Flarussen 20:00 Volgt nog 

wo 11 dec Groote Heide kortste-dag wandeling 13:30 Limb.Landschap 

vr 13 dec Hoeskamer 't Peske TZBO komt naar u toe 14:00 TZBO 

ma 23 dec De Nieuwe Munt TZBO komt naar u toe 14:00 TZBO 
 


