
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Aankondiging: 
S.O.B. dag Limburgs Museum | vrijdag 17 april 2020 

 
Dit jaar is er weer een S.O.B. Venlo dag in het Limburgs Museum, speciaal en alleen voor onze leden. 
 
 

PROGRAMMA :  
 

13:00-13:30 uur Inloop en ontvangst. 
13:30-14:30 uur Filmvoorstelling in Museumtheater 
14:30-15:15 uur Koffie/thee en petit fourtje in Museumcafé  
15:15-17:00 uur Op eigen gelegenheid museum bezoeken, met name de wisseltentoonstellingen Tekens van vrijheid – 
Van oorlogsdocumentaire tot Armando en Zilveren Camera 2019 
17:00-18:30 uur Dinerbuffet met Limburgs tintje in Museumcafé (optioneel) 
 
Filmvoorstelling: De binnenkant van een verzet / Marga Kerklaan / KRO / 1985 / 45 minuten 
Documentaire over de rol van de Limburgse Rooms-Katholieke kerk in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Vele priesters en gelovigen die zich het lot van geallieerde piloten, krijgsgevangenen en joodse onderduikers aantrek-
ken, worden door de Duitsers afgevoerd naar concentratiekampen en komen daar om. Gesprekken met bij het verzet 
betrokken priesters, parochianen en voormalige onderduikers en reconstructies van situaties uit de oorlogsjaren. 
 
Dinerbuffet met Limburgs tintje (€ 13,50 p.p.) 

❖ Greunte suupke met sperjus 
❖ Mik met kruujebòtter 
❖ Hoèsgemak zoorvleis (rund) 
❖ Kièpfilé in ein zaachte mosterdsaus 
❖ Roeije koeël met appel 
❖ Gebakke petetjes 
❖ Frisse salade met tomaat, komkommer en roeëd lauk 

Voor vegetariërs zal er op aanvraag een aangepast menu beschikbaar zijn. 
 

De kosten bedragen: 

€ 8,50 voor alleen bezoek Museum, inclusief ticketfee. 

€ 13,50 voor aansluitend dinerbuffet. 
 

Dus totaal € 22,00 voor museum, tentoonstellingen en buffet, voor S.O.B. leden 

Museumjaarkaarten zijn die middag niet geldig. 
 

 

KAARTEN BESTELLEN: (Alleen voor onze leden) 
 

De kaartverkoop start op zaterdag 21 maart om 9:00 uur en eindigt op zondag 5 april 

Het aantal kaarten is beperkt. OP=OP 
Na 5 april vindt geen restitutie plaats bij annulering. 
   
o Via de site van S.O.B.: 
 Via onze site komt u bij TicketCrew 

Betaling alleen via iDEAL (35 ct per transactie) 
 U krijgt direct een email met entreebewijzen om uit te printen. 
 Gebruik deze link: MUSEUM 
     
o Als u géén computer of printer heeft:  

Bij VVV kantoor / Koops, Klaasstraat 17 te Venlo 
Bij Primera, Wieёenpassage 3 te Blerick 

 Zij bestellen en printen uw entreebewijzen. 
 Neem uw S.O.B.-pasje en bankpasje mee of betaal contant.      

Extra administratiekosten: € 1,00  per kaart. 
 
Vervoerstip: ANWB Automaatje (06 - 834 541 69) 

https://www.sobvenlo.nl/agenda.asp?ktid=1&kid=1215

