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1. Voorjaarsoverleg 2020  
 
De afgelopen jaren heeft het S.O.B. bestuur bijeenkomsten georganiseerd, die voorjaars- en najaarsoverleg-
gen werden genoemd. De inzet van die bijeenkomsten was de club- en individuele leden te informeren, bijv. 
over de financiële en sociale verslagen over de afgelopen jaren, maar ook werden diverse interessante thema’s 
aan de orde gesteld, zoals Alzheimer, testament etc. 
Het S.O.B. bestuur kiest nu voor een andere manier om haar achterban te informeren. Die andere manier heeft 
alles te maken met de pas uitgesproken visie, missie en kernwaarden van de stichting en de daaraan verbon-
den aangepaste doelstelling. Informatie hierover vindt u op onze website www.sobvenlo.nl. De aangepaste 
doelstelling is echter nog niet zichtbaar op de website omdat deze nog notarieel moet worden vastgelegd in 
de nieuwe statuten, die nu in voorbereiding zijn. 
Als alles volgens plan verloopt, hetgeen nu nog niet zeker is, wil S.O.B. een veel grotere achterban dan de 
gebruikelijke 40 tot 100 bezoekers van de voor- en najaarsoverleggen informeren over vele facetten in het 
brede spectrum van waardig ouder worden/de waarde van het ouder worden. 
Daarom heeft het S.O.B. bestuur besloten nu geen voorjaarsoverleg te beleggen, maar eerst haar aandacht 
te richten op de manier waarop het bestuur een groter aantal club- en individuele leden van informatie kan 
voorzien over de  vele voorbereidingsmogelijkheden voor het waardig ouder (kunnen) worden. 
 
Het sociaal en financieel jaarverslag 2019 wordt u echter niet onthouden. Kortgeleden zijn deze documenten 
op de website geplaatst, waar u deze kunt lezen/bestuderen. Wellicht vindt u het de moeite waard hiernaar te 
kijken. U kunt uw reactie op deze stukken kwijt aan het S.O.B. bestuur via het e-mailadres info@sobvenlo.nl. 
Dit emailadres of het telefoonnummer van het secretariaat (06-82173525) kan ook worden gebruikt om  bij 
behoefte te verzoeken de jaarverslagen 2019 toch in een papieren versie te mogen ontvangen als u op geen 
enkele andere manier hiervan kennis kunt nemen. 
 
 
2. In de ban van het Coronavirus 
 
Zoals u in de media heeft vernomen zijn er in Nederland heel veel activiteiten afgelast vanwege de Corona-
pandemie. Ook heeft de regering maatregelen getroffen die het samenkomen van mensen moeten beperken. 
Dit treft vooral de ouderen, die bevolkingsgroep waarvoor S.O.B. alle vele jaren allerlei activiteiten organiseert 
al dan niet in samenwerking met veel organisaties. Zoals u zult begrijpen is dat de komende periode helaas 
niet meer mogelijk. Daarom vindt u in deze nieuwsbrief geen agenda van activiteiten die waren gepland, maar 
nu toch allemaal zijn afgelast.  
 
Juist de ouderen en kwetsbare mensen worden door de uitbraak en verspreiding van het Coronavirus extra 
getroffen. Het S.O.B. bestuur hoopt dat u de komende tijd toch op enigerlei wijze een zinvolle dagbesteding 
kunt vinden, nu er minder of zelfs helemaal geen bezoek meer komt. T.V., krant, boeken, internet zijn wellicht 
manieren om toch de waarschijnlijk eenzame dagen, weken een redelijke invulling te geven.  
 
Juist de leeftijdsgroep van onze achterban is de meest kwetsbare groep. Daarom roept het S.O.B. bestuur u 
op de maatregelen van de regering goed op te volgen en geen risico’s te willen lopen door die maatregelen 
in de wind te slaan. Uw kinderen en of andere familieleden zullen het er ook niet gemakkelijk mee hebben om 
niet of zo weinig mogelijk bij u op bezoek te komen. Toch is het voor iedereen van groot belang elke kans aan 
te grijpen om de risico’s van besmetting zo klein mogelijk te doen zijn. Daardoor kunnen de artsen en de 
andere zorgmedewerkers zorgen voor die mensen die het noodlot wel hebben getroffen. 
 
Mocht u in het bezit zijn van een computer, dan kunt u op de sites www.rijksoverheid.nl en www.rivm.nl alle 
mogelijke informatie en instructies vinden die nu van belang zijn. 
 
Het S.O.B. bestuur wenst u allen veel sterkte toe om de komende weken of maanden zo goed mogelijk door 
te komen. 
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3. Passiespelen een jaar uitgesteld (Persbericht Passiespelen) 
 
Op maandagavond 23 maart heeft het bestuur van de Passiespelen in Tegelen kennis genomen van de 
nieuwe maatregelen van de regering rondom het COVID-19 virus. Een van de maatregelen is dat openbare 
bijeenkomsten tot 1 juni 2020 verboden zijn. Dit betekent dat de repetities van De Passiespelen niet voor 
1 juni kunnen worden hervat en dat maakt het onmogelijk om een verantwoord passiespelseizoen in 2020 
te organiseren. Het bestuur heeft dan ook met pijn in het hart moeten besluiten om de Passiespelen 2020 
niet door te laten gaan en te verplaatsen naar 2021. De nieuwe première vindt naar alle waarschijnlijkheid 
op zondag 9 mei 2021 plaats. 
   
Een hard gelag. De inhoudelijke en organisatorische voorbereiding is eind 2016 begonnen, in maart 2018 
was er een nieuwe tekst, in juni 2018 waren er audities voor de tekstrollen – veel talentvolle (jonge) jonge 
acteurs en actrices meldden zich aan –, in oktober 2018 begonnen de repetities en vanaf mei 2019 werden er 
kostuums genaaid, decors gebouwd, kortom werd door ruim 300 medewerkers met man en macht gewerkt 
om op 10 mei 2020 een pracht van een passiespel te presenteren in openluchttheater De Doolhof. Passiespe-
len, die zouden schuren, raken, verbinden. Een illusie? Nee. In 2021 zijn de Passiespelen er weer, sterker dan 
ooit.  
 
Regisseur Cees Rullens meldde maandagvond: ‘Het spel zal dieper, gelaagder worden, we zullen zeer inge-
speeld zijn in ons decor, we kunnen repeteren met muziek, met kleding zelfs’.  
 
Het bestuur verwacht veel vragen van medewerkers en bezoekers over de gevolgen en de afwikkeling naar 
aanleiding van deze beslissing. Overleg met de belangrijkste subsidienten is al opgestart. Met interesse 
kijkt het bestuur wat er landelijk gebeurt bij o.a. theaters en samenwerkingsverbanden als de Vereniging 
van Schouwburgen en Concertgebouwen. Het bestuur van De Passiespelen doet zijn uiterste best om alle 
betrokkenen en vooral ook de kopers van kaarten te informeren over verdere afwikkeling, over nieuwe data 
in 2021. Reeds gekochte kaarten blijven geldig. Ook daarover te zijner tijd verdere informatie. 
 
Raadpleeg regelmatig passiespelen.nl én social media van de Passiespelen voor het laatste nieuws. www.pas-
siespelen.nl  
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