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1. Poms met koffie en vlaai | S.O.B. | CityCinema | dinsdag 13 augustus 
 

Poms is een komedie over dames op leeftijd die gaan cheerleaden. Wederom met Diane Keaton (Bookclub). 
Ontvangst 15.00 uur. 
Aanvang film 15.15 uur. 
In de pauze van de film is er koffie met vlaai. 
Entree € 9,50 p.p. alleen voor S.O.B.-leden 
AANMELDEN BIJ CITYCINEMA: 077-4741234 
 
2. S.O.B.-dag Kasteeltuinen | zondag 8 september | Arcen | 10:00 uur 
 

Dit jaar is er weer een speciale S.O.B.-dag in de Kasteeltuinen in Arcen. Dit jaar hebben we weer gekozen 
voor een zondag. Dit is de dag dat onze oudere senioren vaak het eenzaamste zijn. 
Sinds Stichting Het Limburgs Landschap tijd, energie en geld in de Kasteeltuinen steekt zijn de Kasteeltuinen 
(zowel kasteel als tuinen) met het jaar mooier en interessanter geworden. 
We hebben voor u een aantrekkelijk arrangement met koffie/vlaai en een lunch. Zie bijgevoegde ‘Aankondiging’ 
voor alle informatie en mogelijkheden om u hier voor in te schrijven. Het aantal deelnemers is beperkt. 
  
3. Bustocht naar Brüggen/Nettetal  |  B.O.S.  |  woensdag 11 september 
 

De Belangen Organisatie Senioren ( BOS ) organiseert op 11 september a.s. 
een bustocht naar het Duitse Brüggen/Nettetal. U wordt met een oldtimer 
bus opgehaald ( de rollator kan mee ) en in Brüggen wacht u een leuk pro-
gramma, een koud/warm buffet, een rondrit door het mooie Schwalmtal en koffie/thee met gebak. Nadere 
informatie en het complete programma zoals aanmeld formulier kunt u opvragen bij dhr. Muckenhaupt, tel. 
3828729 en mevr. Lomans-Nab, tel. 3820900. Ook bij het Zonneveld, Stadhoudersstraat 75, Blerick, ligt infor-
matie. Kijk ook op de website www.bosvenlo.nl.  De kosten zijn voor leden van B.O.S. € 25,-- en voor S.O.B.-
leden € 30,-- Iedereen is welkom. Heeft u interesse, de plaats in de bus is beperkt. 
 
4. Machtigingen voor automatisch incasseren contributie door S.O.B. 
 

Bijna 300 leden hebben de laatste maanden reeds de machtiging ingevuld om de contributie jaarlijks in januari 
te laten innen. Dit kan heel gemakkelijk via onze site. 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, of wie dat graag wil, is een machtigingsformulier in deze Nieuwsbrief afgedrukt. 
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 de club waardoor alle clubleden zijn vrijgesteld van contributie aan S.O.B.. 
 
5. Nieuw bestuurslid S.O.B. voor Public Relations (PR)  
 

Met ingang van 17 juni j.l. is Joop Janssen toegetreden tot het 
S.O.B.-bestuur. Hij vult daarmee de vacature voor de portefeuille 
‘public relations’ in.  
Joop Janssen heeft vanuit een professionele achtergrond veel 
ervaring opgedaan op dit gebied. Door die ervaring zal hij een 
welkome bijdrage leveren aan de inhoud van de portefeuille. In 
het vrijwilligerswerk is Joop Janssen geen onbekende. Hij is ook 
elders sociaal-maatschappelijk betrokken vanwege zijn voorzit-
terschap van het wijkoverleg Venlo-Centrum. 
De vacature voor deze portefeuille is ontstaan vanwege het be-
stuursbesluit om zowel Truus Hendrickx alsook Ank van der Horst 
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Postbus 366, 5900 AJ Venlo   |   www.sobvenlo.nl   |   info@sobvenlo.nl                                     2 
 

gezamenlijk verantwoordelijkheid te laten dragen voor de portefeuille ‘Activiteiten’. Dat kan tot gevolg hebben 
dat S.O.B. vanaf 2020 meer activiteiten voor haar leden kan gaan organiseren.  
De komende periode zal Ank van der Horst geleidelijk aan de portefeuille overdragen aan Joop Janssen. Daarin 
zal in eerste instantie het samenstellen van de bewaargids 2020 de volle aandacht krijgen, voor zowel de tek-
stuele inhoud en layout, maar ook de financiële aspecten met het werven van advertenties.  
Op een later tijdstip zal de portefeuille nog verder ontwikkeld worden, waarbij o.a. nieuwsbrief, website en 
andere communicatieaspecten de aandacht zullen krijgen. 
 
6. Oproep om deel te nemen in de film-commissie van S.O.B. 
 

City Cinema heeft aangeboden om te komen tot een programmering voor leden van S.O.B. die gestoeld is op 
keuzes van leden van S.O.B.. 
Derhalve vragen wij, m.n. geïnteresseerde mannelijke leden, zich aan te melden om ter ondersteuning van de 
programmeurs van City Cinema te komen tot keuzes welke in het interessegebied van onze senioren liggen. 
Uiteraard zijn dames ook welkom maar het is de programmeurs van City Cinema gebleken dat m.n. de heren 
specifiekere wensen hebben.  
Indien dit gaat resulteren in voldoende aanmeldingen voor de samenstelling van een commissie die gericht 
films wil toetsen, kan City Cinema een aparte dag vast leggen ( bij voorkeur de donderdag) voor onze leden 
om de door hen gewenste films te zien. 
Heeft u interesse dan kunt u zich aanmelden bij de S.O.B.-bestuursleden Truus Hendrickx of Ank van der Horst 
via ons mailadres activiteiten@sobvenlo.nl. 
 
7. Voorjaarsoverleg S.O.B. 
 

Op 22 mei was dit jaar het voorjaarsoverleg. Het verslag van dit overleg en de presentaties zijn reeds digitaal 
beschikbaar gesteld, via links naar onze site. U kunt dit vinden onder tabblad ‘S.O.B.-Venlo’, onderdeel ‘versla-
gen’. Leden zonder computer kunnen een print van het verslag en de presentaties aanvragen. 
 
8. Inloopmiddag / Kennismaken met Bridge i.s.m. S.O.B.  
 

Om u vrijblijvend kennis te laten maken met deze sport organiseerde bridge-
club Klaver 11 in samenwerking met S.O.B. een (gratis) inloopmiddag op 11 
juni. Met behulp van een aantal kaartspelletjes werd uitgelegd dat bridgen 
helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn. Het was een gezellige informatieve 
middag waar belangstellenden hun licht kwamen opsteken. 
 
9. Zomerconcert  
 

Ruim 700 bezoekers genoten op 23 juni van de vierde editie 
van het Zomerconcert van Showorkest Harmonie Fortissimo 
in De Doolhof. Speciale gasten waren dit jaar Nienke Nasse-
rian en Zjwartbroeëd. Het was ook nog stralend weer, dus 
wat willen we nog meer. Het programma bevatte licht klas-
sieke nummers waaraan Nienke Nasserian haar medewerking 
verleende, evergreens uit de popmuziek die door Zjwart-
broeëd werden vertolkt en lichte muziek uit het repertoire 
van Fortissimo. Het was een buitengewoon goed gewaar-
deerd concert voor een vriendenprijsje voor de leden van 
S.O.B.. 

 
 
Spreuk van de maand: 
 

Af en toe moet je je leven ondersteboven houden  
om te zien of er nog meer in zit. 
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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: 

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

di 13 aug CityCinema Poms met koffie en vlaai (S.O.B.) 15:00 CityCinema 

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 

zo 8 sep Kasteeltuinen S.O.B.-dag Kasteeltuinen 10:00 Nieuwsbrief augustus 

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 
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Vrijwilligers Gezocht 
 

TZBO  in transitie naar Huisomroep Venlo.  
Vrijwilligerswerk met een sterk sociaal doel! 
Wij beschikken over een eigen studio op de Gasthuisstraat 33, 5931 NT, in Tegelen.  
Wij maken filmopnames van evenementen, bezienswaardigheden, concerten enz. van binnen en 
buiten de regio Venlo. Deze worden gemaakt en gemonteerd door eigen reportageteams. Deze 
worden uitgezonden in ’t Peske”, in ontmoetingszalen en in de woon-zorgcomplexen in de regio.  
Wij maken diverse radioprogramma’s zoals: Voor elk wat wils, op verzoek van…., klassiek populair, 
Station Kaldenkirchen, de platenkast van Huub Beeren en Tom ’s platenkoffer. 

Deze programma’s zijn te bekijken en te  beluisteren in ’t Peske en via de sociale media, wanneer 
en waar u maar wil, op Face-boek, TZBO.NU en op onze website www.tzbo.nl .   
Wij zoeken vrijwilligers zoals:  

- Camera journalisten die zelfstandig films, videoclips, documentaires en actualiteiten 
kunnen filmen en monteren  

- Radiomakers die graag een uurtje muziek willen samenstellen en presenteren 
- Technische mensen die handig zijn met de PC en de opnameapparatuur en het on-

derhoud daarvan.  
- Bestuurders voor administratie en redactieraad 

Wil je meer weten van TZBO kijk eens op:  www.tzbo.nl.   
Belangstelling, stuur een mailtje naar info@tzbo.nl   of bel met 077 3731882. 
Je wordt dan uitgenodigd voor een bezichtiging en gesprek in onze studio. 

 
 

 

 
 

Hierlangs afknippen en sturen naar Stichting S.O.B. Venlo, Antwoordnummer 1014, 5900 VB Venlo  
U hoeft geen postzegel te plakken als u gebruik maakt van ons Antwoordnummer 1014. 

 
 

Als u lid bent van een club die is aangesloten bij S.O.B. hoeft u deze machtiging niet in te vullen. Uw club be-
taalt een jaarlijkse bijdrage voor de club waardoor alle clubleden zijn vrijgesteld van contributie aan S.O.B.. 
 
 

M A C H T I G I N G   V O O R   B E T A L I N G   J A A R L I J K S E   C O N T R I B U T IE 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting S.O.B. Venlo om jaarlijks incasso-
opdrachten te sturen naar uw bank om 5 euro van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om jaarlijks dit 
bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van: 
 
S.O.B.-lidnummer:_________________   Naam:___________________________________________ 

 
 
 
Handtekening:      Datum: 
 
_______________________________________________ _____________________________  
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken 
na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 

http://www.tzbo.nl/
http://www.tzbo.nl/
mailto:info@tzbo.nl

