
  

 
AANKONDIGING én aanmelding voor:   

  
Ode aan ‘t Limburgs Leed  

Paradiso Amsterdam, maandag 28 oktober 2019 
 

S.O.B. gaat buiten haar grenzen! 
 

Maandag 28 oktober zal in Paradiso in Amsterdam een unieke feestavond zijn, van, voor en door 
Limburgers, live in Paradiso. Het programma is een ode aan de zuidelijke way of life, het typische Limburgse 
levenslied en -onvermijdelijk- het rituele in- en aanhaken.  
Met: Hein Simons, Beppie Kraft, Hadewych Minis, Frans Pollux, Gé Reinders, Ton & Henk (Janse Bagge Bend), 
Erwin Brepoels, Gino Fey, Bjorn en Mieke, Marleen Rutten, Schintaler.  

Begeleiding: live band, inclusief accordeonist Bart Storcken.  
Presentatie & zang: Lex Uiting. 

Ode aan het Limburgs leed 

Ze komen allemaal voorbij: kleine leedjes met een traan en het grootste leed (hits en krakers) met een lach. 
Uitgevoerd door 14 artiesten die met hun werk al jaren in de top van de Limbo Top 100 bivakkeren. 
Begeleid door een achtkoppige band, inclusief accordeon. De presentatie is in handen van een man die in 
Holland als side kick bekend werd bij RTL Late Night en in het zuiden wereldfaam geniet als tweevoudig 
winnaar van de Limbo Top 100: Lex ‘ Nao t Zuuje’ Uiting. 
Kom feestelijk (in geel en blauw?) gekleed; een Vastelaovend outfit voegt gegarandeerd extra feest aan de 
avond toe. Meer informatie op www.hetlimburgsleed.nl 
 

Arrangement: vervoer naar Amsterdam en entree voor deze fantastische avond. 

Arrangementsprijs voor S.O.B. leden die 1 september waren ingeschreven als lid: € 40,00 ! 

Voorwaarde om dit evenement door te laten gaan: minimaal 50 aanmeldingen (en we kunnen gaan tot 
maximaal 150 aanmeldingen). Dus, wie het eerst komt, die het eerst maalt! 

Klik om u aan te melden: AANMELDEN (kan tot en met 27 september!) 

(Na 27 september vindt geen restitutie plaats bij annulering) 

De entreekaarten/deelnamebewijzen worden u tijdig toegezonden. 

 

16:00 uur Vertrek Venlo, Stadion de Koel, Kaldenkerkerweg 
19:00 uur Aankomst Museumplein Amsterdam 
20:15 uur Aanvang programma Paradiso 
23:00 uur Einde voorstelling 
23:45 uur Vertrek retour Amsterdam 
De bus staat 10 minuten voor vertrek klaar 
 

De bus zal ons afzetten op het Museumplein waarna nog, oftewel te voet, ongeveer 10 
minuten lopen naar Paradiso of per tram of taxi het laatste stuk afgelegd dient te worden.  
 

Hoe kom ik bij Paradiso? 
Paradiso is gevestigd aan de Weteringschans 6-8. Dat is dicht bij het Leidseplein en goed bereikbaar met het openbaar vervoer 
(metro 52 en diverse trams).  
 

Zaal open 18:30 tot 00:00 uur. Aanvang 20:00 uur 
In Paradiso hebben wij de organisatie bereid gevonden 150 zitplaatsen voor ons vrij te 
houden op de eerste ring. Goed zicht is dus gewaarborgd!  
Voor eenieder die wat slechter ter been is , is er een kleine lift om naar de verdieping te 
gaan. 

https://hetlimburgsleed.nl/
https://sobvenlo.nl/agenda.asp?ktid=1&kid=924

