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1. Aanbod Maaspoort voor senioren van S.O.B. | seizoen 2019/2020 
 

Elk jaar maakt De Maaspoort een mooie selectie uit het aanbod, waar u als lid van S.O.B. gebruik van kunt 
maken. Op vertoon van uw S.O.B.-ledenpas kunt u 1 kaart tegen een zeer sterk gereduceerd tarief van € 12,50 
kopen voor een van de voorstellingen uit de selectie. Bij de familievoorstellingen geldt deze gereduceerde prijs 
voor 1 volwassenen en 1 kinderkaart. Let op!!! Er is een beperkt aantal kaarten per voorstelling beschikbaar dus 
wacht niet te lang met bestellen. Kaarten kunnen op vertoon van de pas aan de balie worden gekocht.  
(Geen kaartverkoop of reserveringen via S.O.B.) Wij wensen u een prachtig theaterseizoen toe! 
 
2.  BOS | Themamiddag muziek | woensdag 23 oktober | Huis van de Wijk Zonneveld | 14:00 uur 
 

BOS (Belangen Organisatie Senioren) nodigt u uit voor een themamiddag met muziek, in Zonneveld, Stadhou-
dersstraat 75, op 23 oktober van 14:00 tot 16:00 uur met koffie/thee en iets lekkers. Tegelijkertijd worden 
instructies gegeven door Scoottie (Scootmobielclub Venlo) met de omgang van scootmobielen en rollators.  
Voor deze gezellige middag vragen zij een bijdrage van € 5,00. 
Aanmelden tot 15 oktober bij dhr. K. Muckenhaupt, tel. 3828729 of bij mevr. Lomans-Nab tel. 3820900 
 
3. “SWINGING SUNDAY” | Gemeenschapshuis “Pastoorshof”, Lomm | 27 oktober | 14:30-19:00 uur 
 

Tuûnke Liëger organiseert op veler verzoek een gezellig dans- en muziekfestijn op zondag 27 oktober in het 
Gemeenschapshuis “Pastoorshof” Kapelstraat 19 te Lomm. 
Tuûnke Liëger is zich steeds meer gaan bezighouden met all-round muziek op het populaire vlak. De kapel 
hoopt op 27 oktober die mensen op de vloer te krijgen die het leuk vinden om op hun muziek een dansje te 
wagen en er een gezellige middag van te maken. Als gasten zullen dit jaar hun medewerking verlenen: Kristel 
Roulaux en de AB-Band. Tuûnke Liëger, Kristel, en AB-Band zullen elkaar afwisselen met hun muzikale sessies 
en zo een gevarieerd programma neer zetten.  
ENTREE GRATIS!! 
Voor een hapje en drankje staat het personeel van de Pastoorshof uiteraard garant! 
De locatie is goed bereikbaar met openbaar vervoer: Lijn 83. Of bel ANWB Automaatje, zie deze nieuwsbrief. 
    
4. Open S.O.B. Najaars bridgedrive | Klaver 11 | Feestzaal ’t Ven | zaterdag 16 november | 13:30 uur 
 

Na een geslaagde voorjaarsdrive organiseert bridgeclub Klaver 11 op zaterdag 16 november 2019 de S.O.B. 
Najaars Bridgedrive in feestzaal ‘t Ven,  Straelseweg 359 te Venlo. We starten om 13.30 uur, de zaal is open 
vanaf 12.45 uur. 
Kosten  voor S.O.B. leden € 15,00, voor niet S.O.B. leden € 17,50. (Betaling contant in de zaal.) 
Dit is inclusief koffie en vlaai en tot slot een heerlijk buffet. 
 

Inschrijven per e-mail: patrick.vanharen@home.nl   
of via de site van klaver11 https://www.nbbclubsites.nl/club/23002/activiteiten/lijst/310419 
 

Bij inschrijving s.v.p. je e-mailadres vermelden, in welke lijnen met wie je wilt spelen. 
Als je lid bent van de bridgebond ook je lidmaatschapsnummer vermelden.  
Inschrijven mogelijk tot 9 november maar vol is vol! 
 

Jo Driessen, contactpersoon S.O.B  tel 077-3540303 
 
 
 
 
 

https://www.nbbclubsites.nl/club/23002/activiteiten/lijst/310419
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5.  Kerstconcert | Kon. Harmonie Sint Cecilia Tegelen en de Meulezengers | 26 december 2019 | Maaspoort 
 
 

 
 
Op 26 december presenteert de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia in samenwerking met het venloos Mannen-
koor de Meulezengers voor de 42ste maal het Kerstconcert. Onder leiding van de dirigenten John Bartels (har-
monie) en Marianne Maessen-Scherjon (koor) kunt u genieten van een concert met een feestelijk karakter. 
Kikki Vanhautem, een jonge soliste (mezzosopraan) zingt samen met harmonie en koor kerstmuziek afgewis-
seld met een scala aan andere muziekstijlen.  
Het kerstconcert vindt plaats op Tweede Kerstdag, in Theater de Maaspoort Venlo. Aanvang 11:30 uur.  
S.O.B.-leden betalen slechts € 15,00 i.p.v. € 20,00 op vertoon van hun S.O.B.-pas aan de kassa.  
Let op: anders dan andere jaren is er geen vrije plaats keuze. Via www.maaspoort.nl kunt u zien welke plaat-
sen beschikbaar zijn, maar voor de S.O.B.-korting moet u telefonisch bestellen en de kaarten afhalen aan de 
kassa. NIET VIA S.O.B.. Voor meer informatie zie: www.harmonie-tegelen.nl en www.demeulezengers.nl 
 
6. Klik & Tik | Werken met de computer? Bij de Bieb helpen ze u op weg | Stadsbibliotheek 
 

Van de Stadsbibliotheek:  
Wil je graag meer met de computer doen, maar weet je niet goed hoe het werkt? Dan is Klik & Tik iets voor 
jou. We beginnen bij de basis. En dan gaan we stap voor stap verder. Je leert typen, e-mailen en je gaat het 
internet op. In de Stadsbibliotheek kun je tijdens de openingstijden van het Taalhuis oefenen met een vrijwilli-
ger. Dit is gratis en aanmelden is niet nodig. Thuis kun je bovendien zelf aan de slag met het programma oe-
fenen.nl. Wil je vaker langskomen en meer oefenen? Dan helpt een medewerker van de Informatieservice je 
graag verder van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 17:00 uur in de Stadsbibliotheek. 
VRAGEN? DE INFORMATIESERVICE HELPT JE VERDER  
 

Kun je hulp gebruiken bij het gebruik van je e-reader, smartphone of tablet? Zoek je tips voor je zoektocht naar 
een nieuwe baan of wil je (meer) wegwijs worden op websites van de overheid? Weet je waar je terecht kunt 
met het oefenen van de Nederlandse taal?  
Met deze –en vele andere- vragen helpen onze medewerkers van de Informatieservice je graag verder. 
Elke maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 17:00 uur in de Stadsbibliotheek.   
Deze service is gratis en (meestal) zonder afspraak. 
 

Computerspreekuur van Seniorweb in de Bibliotheek  
Vragen over je digitale apparaat? De vrijwilligers van Seniorweb zitten klaar om je te ondersteunen bij kleine 
problemen op je computer, laptop, tablet of smartphone. Ook kun je hier tips en informatie krijgen over (com-
puter)cursussen, workshops en de diensten van Seniorweb. Loop gerust binnen. 
De Bibliotheek in Blerick | Oneven weken | Dinsdag | 10:00 – 12:00 uur 
De Bibliotheek in Velden | Oneven weken | Dinsdag | 09:30 – 11:30 uur 
De Bibliotheek in Tegelen | Wekelijks | Donderdag | 10:00 – 12:00 uur 
 
7. Spreekuur Hulp bij Dementie | Geheugenhuis ‘Voor ik het vergeet’ | Stadsbibliotheek 
 

‘Voor ik het vergeet’ is een informatie- en ontmoetingscentrum voor mensen met geheugenproblemen en hun 
omgeving. Ben je mantelzorger, buur, familielid of op heb je –op wat voor manier dan ook- te maken met 

http://www.maaspoort.nl/
http://www.harmonie-tegelen.nl/
http://www.demeulezengers.nl/
http://www.demeulezengers.nl/
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dementie of geheugenklachten? Hulp bij Dementie zit tijdens dit spreekuur klaar om je vragen te beantwoor-
den. Stadsbibliotheek | Oneven weken | Donderdag | 14:00-15:30 uur 
 

8. ANWB Autoaatje | Nu ook in Venlo 
 

Uw vervoer beperkt zich niet tot een bezoek aan ziekenhuis, dokter of fysiotherapeut. U schakelt ANWB Auto-
Maatje ook gewoon in voor leuke uitjes als een bezoekje afleggen of gezellig winkelen. 
 

Vervoerservice voor en door eigen inwoners 
• Voor wie minder mobiel is; 
• Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto; 
• Tegen een kleine onkostenvergoeding; 
 

Meer informatie of meedoen?  
Bel: 06 - 834 541 69 (maandag t/m vrijdag 9:00 – 12:00 uur) 
E-mail: anwbautomaatjevenlo@gmail.com  
Sites: www.uwwijkbus.nl of www.debekkerie.nl en zoek op 'automaatje'. 
 

Wilt u een rit maken? Vraag die dan minimaal 2 werkdagen ervoor aan. 
 
9. Machtigingen voor automatisch incasseren contributie door S.O.B. 
 

Heeft u reeds de machtiging ingevuld om de contributie jaarlijks in januari te laten innen? Dit kan heel gemak-
kelijk 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.  
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.. 
 

Werken bij Volantis na pensioen, 

het beste van twee werelden! 

Wij realiseren ons dat kennis en ervaring van een gepensioneerde, een waardevolle bijdrage kan zijn in ons bedrijf! 

Wij zijn Volantis een ingenieurs- en consultancygroep met een uniek kantoor op het campusgebouw Villa Flora 

(Venlo). We creëren, realiseren, transformeren en beheren (productie)middelen, gebouwen en omgevingen. Onze 

dienstverlenging bestaat uit onderzoek, ontwikkeling, ontwerp, engineering, consultancy, realisatiebegeleiding, beheer 

en management. Steeds ligt de focus op innovatie, duurzaamheid, comfort en lifetime performance. 
 

Wij zoeken actieve senioren die jarenlang als Constructeur/ Modelleur / Engineer / Tekenaar actief zijn geweest en die 

naast hun welverdiende pensioen onze jonge talenten willen verrijken met hun praktische kennis en ervaring.  
 

We kijken graag samen met jou naar mogelijkheden en wensen. Neem gerust contact op met ons, de koffie staat klaar. 

Maud Willems, HR Manager, 0651565757 
Sint Jansweg 20C, Venlo 

 
 

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: begin Informatie: 

di 1 okt CityCinema Senioren: A Rainy Day in New York 15:00 CityCinema 

di 1 okt CityCinema Senioren: Ad Astra 15:15 CityCinema 
wo 2 okt Bibliotheek Venlo Start cursus Digisterker 10:00 Bibliotheek 

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

https://sobvenlo.nl/automatische-incasso.asp
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wo 2 okt Maaspoort Griezelbus | Paul van Loon 15:00 Nieuwsbrief oktober 

wo 2 okt CityCinema Roger Waters, Us+Them 20:00 CityCinema 
do 3 okt Luxor Senioren: After the Wedding 15:00 Luxor 

do 3 okt Maaspoort 
Mendelssohns Schotse Hooglanden| Phil-
harmonie Zuidnederland 20:15 Maaspoort 

zo 6 okt CityCinema OntbijtBios Downton Abbey 10:45 CityCinema 

di 8 okt CityCinema Senioren: Instinct 15:00 CityCinema 
di 8 okt CityCinema Senioren: The Lion King 15:15 CityCinema 

di 8 okt CityCinema Royal Opera House: Don Giovanni (opera) 19:45 CityCinema 
do 10 okt Luxor Senioren: The Goldfinch 15:00 Luxor 

vr 11 okt Hoeskamer 't Peske TZBO komt naar u toe 14:00 TZBO 
za 12 okt Toon Hermans Huis Inkijk-dag Palliatieve zorg 13:30 - 

di 15 okt CityCinema Senioren: Fuck de Liefde 15:00 CityCinema 
di 15 okt CityCinema Senioren: Instinct 15:15 CityCinema 

wo 16 okt Groote Heide Herfst op de Groote Heide 13:30 Limb.Landschap 
do 17 okt Luxor Senioren: Instinct 15:00 Luxor 

di 22 okt CityCinema Senioren: Maleficent 2 15:00 CityCinema 
di 22 okt CityCinema Senioren: Wat is dan Liefde 15:15 CityCinema 

wo 23 okt Zwart Water Najaarswandeling, Zwart Water 13:30 Limb.Landschap 
wo 23 okt Huis vd Wijk Zonne-

veld 
Themamiddag muziek 14:00 BOS (Niet S.O.B.) 

wo 23 okt Maaspoort The Children | Het National Theater 20:15 Maaspoort 
do 24 okt Luxor Senioren: Fisherman's Friends 15:00 Luxor 

do 24 okt CityCinema Royal Opera House: Don Pasquale (opera) 20:30 CityCinema 

vr 25 okt St. Julia TZBO komt naar u toe 14:30 TZBO 

za 26 okt Groote Heide Nacht van de Nacht 19:30 Limb.Landschap 
zo 27 okt Maaspoort Amuse Concert | Bel Arte Duo 11:30 Maaspoort 

zo 27 okt Pastoorshof Lomm “SWINGING SUNDAY” 14:30 Tuûnke Liëger 
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 
ma 28 okt Paradiso Amsterdam Ode aan 't Limburgs Leed 16:00 S.O.B. 

di 29 okt CityCinema Senioren: After the Wedding 15:00 CityCinema 
di 29 okt CityCinema Senioren: Maleficent 2 15:15 CityCinema 

do 31 okt Luxor Senioren: Dolor Y Gloria 15:00 Luxor 
vr 1 nov De Haandert 3x11 jaar Thei&Marij UITVERKOCHT 14:00 Nieuwsbrief april 

vr 1 nov Maaspoort Benefietconcert Een tegen Eenzaamheid 20:15 Maaspoort 
za 2 nov Maaspoort List, Shaffy & Piaf | Renée van Wegberg 20:15 Maaspoort 

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 

di 12 nov Maaspoort Cathedral | Scapino Ballet 20:15 Maaspoort 
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.) 13:30 077-3540303 
za 16 nov Groote Heide Naar de Nette 10:00 Limb.Landschap 

za 16 nov Feestzaal 't Ven S.O.B. Najaars bridgedrive 13:30 077-3540303 
ma 25 nov De Nieuwe Munt TZBO komt naar u toe 14:00 TZBO 

di 26 nov Maaspoort LIJ KNER GE SOP | Urbanus 20:15 Maaspoort 
wo 27 nov Flierenhof Aschbroek en Winkel, Flierenhof 13:30 Limb.Landschap 

wo 27 nov 't Raodhoes Blerick “Wat ’n Plaetje” | Flarussen 20:00 Aankondiging augustus 
do 28 nov Maaspoort South African Road Trip | Good Hope 20:15 Maaspoort 

 


