
  

 

  
 

AANKONDIGING 
 

“Wat ’n Plaetje” | Flarussen | ’t Raodhoes | 27 november 
 

Dit jaar duidt de titel op een verzonnen verhaal over het tot stand komen van een Blerickse schutterij, waarbij 
ook nu enkele Flarussen hebben gezorgd voor het draaiboek van de voorstelling, die natuurlijk ook weer 
voorzien is van de nodige toepasselijke liedjes.   
 
In het verhaal vertelt oma aan haar kleindochter hoe in het verre verleden in Blerick een schutterij werd 
opgericht. Daarbij wordt geschiedkundig soms voorbijgegaan aan de waarheid en moet alles met een 
korreltje zout worden genomen. Wel wordt duidelijk dat in het verhaal enkele hints naar de hedendaagse 
maatschappij voor het grijpen liggen. 
Ook nu is gebruik gemaakt van herkenbare situaties en personages, waar de toeschouwer zich al dan niet in 
kan en mag herkennen. Het dorpsplein is de centrale plaats waar zich veel  afspeelt. 
 
Op woensdag 27 november geven de Flarussen een speciale voorstelling voor onze achterban. De 
voorstelling begint om 20:00 uur.  
De entree bedraagt €16,00 (normale prijs is €22,50) inclusief garderobe en een drankje in de pauze.  
 
Aanmelding:  Alleen S.O.B.-leden die op 1 AUGUSTUS waren ingeschreven als lid. 
   Vanaf zaterdag 31 augustus 10:00 uur.   
   Aanmelden kan tot en met 17 september  
   Het aantal kaarten is beperkt. OP=OP 
   Na 17 september vindt geen restitutie plaats bij annulering. 
   Wel doorverkoop aan wachtlijst mogelijk. 
   
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 (zonder spaties). 
   U toets bijvoorbeeld in: 5912AB12345_2019 (zonder spaties). 
   U kunt meerdere personen eenvoudig in een bestelling toevoegen. 
   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. 
   Gebruik deze link: FLARUSSEN 
     
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.     
  Deze service kost niets extra voor S.O.B.-leden. 
 
Toegang: 
Vergeet uw toegangsbewijzen niet uit te printen en mee te nemen. 
 

https://sobvenlo.nl/agenda.asp?kid=869

