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1. Coronacrisis en de stand van zaken bij S.O.B. 
 

Nu de zomer voorbij is en we helaas nog niet van het coronavirus verlost zijn, is het goed om u op de hoogte 
te houden van de ontwikkelingen die betrekking hebben op S.O.B.. 
 

Aangesloten clubs 
 

De contactpersonen, voor de clubs die zijn aangesloten bij S.O.B., hebben alle clubs gebeld om te bespreken 
wat de stand van zaken is. Zijn de activiteiten opnieuw gestart, waar liggen de knelpunten, hoe gaat het verder? 
Over het algemeen werd deze belronde zeer gewaardeerd. Uit de antwoorden bleek dat de meeste clubs 
toch al weer uit de startblokken zijn of bezig zijn te starten. In bepaalde gevallen is dat nog niet mogelijk, 
binnen de coronaregels. Vaak zijn creatieve oplossingen bedacht om aangepast te kunnen doorgaan bijvoor-
beeld buiten gymmen of groepen splitsen. Via de Nederlandse Bridge Bond zijn proefabonnementen aange-
boden van Step-bridge om digitaal te kunnen bridgen. 
 

Clubs die stil lagen hebben toch contact onderhouden met hun leden.  
 

Ook is gebleken dat het moeilijke tijden zijn voor de clubs. Dalend ledenaantal en gebrek aan trainers, coa-
ches, bestuursleden zijn veel voorkomende problemen. We zien ook dat clubs opgeheven worden, wat zeer 
spijtig is. Het zijn moeilijke en onzekere tijden voor clubs. Wat gaat de toekomst brengen? Wij horen graag 
van de aangesloten clubs waarmee S.O.B. kan ondersteunen of bij kan staan met raad en daad. Geef een 
signaal af voordat het te laat is, ook bij zorgen over de toekomst of opstarten. 
 

Het bestuur wil graag benadrukken dat het belangrijk is om de activiteiten van de club weer op te pakken. 
Niet minder belangrijk is dat daarbij de coronaregels gerespecteerd worden. Wij merken dat veel mensen 
onzeker en angstig zijn. Houd je aan de regels! Ze zijn er niet voor niets. Onze doelgroep, dus ook de leden 
van de aangesloten clubs, vallen onder de kwetsbaren in de samenleving. Het is niet verantwoord om leden 
bloot te stellen aan de risico’s die overtreding van de regels met zich meebrengt.  
 

Wij roepen onze aangesloten clubs op om aan te geven op welk gebied en waarmee wij ze van dienst kunnen 
zijn. Waar hebben jullie behoefte aan? Problemen? Laat het ons weten, je weet nooit waar het toe kan leiden. 
 

In de gesprekken van onze  contactpersonen met clubs  bleek ook dat er positieve ontwikkelingen zijn:  
ledenaantallen nemen soms toe! 

Wacht niet met het doorgeven van ledenmutaties tot het einde van het jaar. Geef nieuwe leden altijd zo snel 
mogelijk door. Zij zijn zonder kosten lid tot het einde van het jaar en ontvangen direct een S.O.B.-pasje. Dat 
geldt niet alleen dit jaar. Het bespaart ons een piek aan werk in december. Door corona worden nu echter pas 
in 2021 weer pasjes verstrekt. Wij merken en horen dat clubs alle mutaties opsparen tot december. Het is 
echter veel makkelijker voor iedereen als alle mutaties reeds verwerkt zijn in de ledenlijst die wij de clubs 
toesturen in november.  
 
 

Activiteiten S.O.B. 
 

Nog steeds worden bijna alle activiteiten geschrapt. Wel is er tweemaal een ontbijtbios geweest.  
 

Wat de Vastelaoveszittingen voor senioren betreft, kunnen we u mededelen dat de zittingen van Jocus en De 
Wortelepin niet door gaan. S.O.B. neemt niet de verantwoordelijkheid op zich om haar leden bloot te stellen 
aan de risico’s die de Vastelaoveszittingen met zich meebrengen. Jocus heeft wel ambities om vervangende 
activiteiten te presenteren. Wij zijn nog in overleg met Jocus hoe we deze alternatieven vorm kunnen geven. 
 

De Najaars Bridgedrive, die gepland stond in november, gaat helaas ook niet door, vanwege corona. 
 

De komende tijd gaan we verder kijken welke activiteiten er eind dit jaar of in 2021 weer door kunnen gaan, 
binnen de kaders die door RIVM/Overheid worden voorgeschreven. Waarschijnlijk zal het om kleinschalige 
activiteiten gaan. Daarnaast gaan we bekijken welke kleinschalige evenementen met name in de wijken, buur-
ten en dorpen binnen de gemeente Venlo mogelijk zouden kunnen zijn. 
 

Als gevolg van de coronacrisis ligt bijna alles stil. Ook heerst er angst om ergens aan deel te nemen. Het 
bestuur zou graag willen weten waar wij onze leden een plezier mee kunnen doen. Waar zouden jullie naar 
toe willen gaan of aan deel willen nemen? Welke activiteit of wat dan ook zouden wij aan kunnen bieden aan 
onze leden. Heeft u ideeën of concrete voorstellen? Laat het ons weten via de mail: info@sobvenlo.nl.  
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2. Huisomroep TZBO wordt Seniorenomroep Venlo  
 

Het is even wennen voor de vrijwilligers van Huisomroep TZBO. Na 57 jaar verandert 
de Tegelse Zieken en Bejaarden Omroep haar naam in Seniorenomroep met een 
nieuw logo en een compleet vernieuwde en gemoderniseerde website. De doelstelling 
blijft echter ongewijzigd: video- en radioprogramma’s maken voor almaar groeiende 
groep senioren binnen de gemeente Venlo.  
Ook voor inwoners die om welke reden dan ook aan huis gekluisterd zijn, zal Senioren-
omroep Venlo  met informatieve en luchtige muziekprogramma’s de luisteraars op de hoogte brengen van 
alle mogelijke nieuwtjes uit hun eigen leefomgeving. Het gevarieerd aanbod aan programma’s is te beluiste-
ren op de website van de Omroep. Helaas niet via de ether, maar het grote voordeel van internetradio is  dat 

de luisteraars op elk gewenst moment de uitzendingen kunnen horen, 
in hun geheel of gedeeltelijk. 
Op dit moment wordt er intern hard gewerkt aan de realisering van de 
veranderingen. Stond jarenlang het nieuws uit Tegelen en Steyl cen-
traal bij Huisomroep TZBO, nu wil de Omroep haar pijlen richten op 
‘Groot Venlo’. Nieuws, activiteiten en bijzondere verhalen uit het ge-
bied tussen Arcen en Belfeld zullen te beluisteren zijn via www.senio-
renomroepvenlo.nl. De website is op dit moment ‘under construction’. 
De uitzendingen worden gemaakt door een twintigtal vrijwilligers, 
bijna allemaal senioren. Het motto ‘Voor senioren - Door senioren’ is 
hier absoluut van toepassing. 

Tips kunt u sturen naar de redactie, info@tzbo.nl . We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. 
 
 

 

Leen een scootmobiel of elektrische duo-fiets!   

Wilt u eropuit, samen of alleen? Even winkelen, lekker toeren of op bezoek bij familie? Dat kan heel makke-

lijk door een halve of hele dag een scootmobiel te lenen. U kunt ook kiezen voor de elektrische duo-fiets, 

als u samen met iemand op pad wilt.  

Per 01-09-2020 staat van maandag t/m donderdag en vrijdagochtend KanDoen voor u klaar voor de uit-

leen. U vindt KanDoen op de Dickenslaan 50a in Blerick. 

Wat moet u doen? 

1. U maakt een reservering bij de uitleenlocatie KanDoen in Blerick, door te bellen met KanDoen Ble-
rick, telefoonnummer: 077 – 205 04 61. 

2. U vult samen met de uitleenlocatie een leenovereenkomst in.  
3. Rijdt u een scootmobiel voor de eerste keer? Dan krijgt u eerst een gewennings les. De gewen-

nings les is op een ander moment en wordt gepland vóórdat u echt de scootmobiel kunt lenen.  
4. Op de afgesproken datum en het tijdstip haalt u de scootmobiel of elektrische duo-fiets op en 

brengt u hem op het afgesproken tijdstip weer terug. 
Veel plezier en geniet van de rit!  

Voor uitgebreide informatie en reservering: Neem contact op met de uitleenlocatie KanDoen Blerick, tele-

foonnummer: 077 – 205 04 61 

Of kijk op www.utdorp.nl 

Type in de zoekbalk: Samen erop uit.  

 
 
 

“Rimpels? 
Die strepen heb je verdiend! ” 

 

http://www.seniorenomroepvenlo.nl/
http://www.seniorenomroepvenlo.nl/
mailto:info@tzbo.nl
http://www.utdorp.nl/
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AGENDA 
Voor meer informatie:      
De Maaspoort:  077-3207222      City Cinema, Luxor:  077-4741234 
De Garage:   077-3514252       De Nieuwe Scene:  077-3518183 
Limburgs Landschap:  077-4737575     Stadsbibliotheek:  077-3512446 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Datum: Locatie: Onderwerp: Begin: Informatie:

do 1 okt Luxor Senioren: A Perfectly Normal Family 15:00 Luxor

do 1 okt Luxor David Attenborough: A Life on our Planet 15:15 Luxor

do 1 okt Luxor David Attenborough: A Life on our Planet 15:15 Luxor

za 3 okt CityCinema Senioren: Gli anni più Belli 15:00 CityCinema

za 3 okt CityCinema Royal Opera House: Manon Lescaut 20:15 CityCinema

za 3 okt De Garage ToyBoy reprise! 20:15 De Garage

zo 4 okt CityCinema

OntbijtBios: The Personal History of David 

Copperfield 10:45 CityCinema

zo 4 okt Luxor David Attenborough: A Life on our Planet 12:15 Luxor

di 6 okt CityCinema

Senioren: The Personal History of David 

Copperfield 15:00 CityCinema

di 6 okt CityCinema Senioren: The War with Grandpa 15:15 CityCinema

wo 7 okt Cafe de Elze Rondje Tang, Café de Elze 13:30 Limb. Landschap

do 8 okt Luxor Senioren: Made in Italy 15:00 Luxor

ma 12 okt CityCinema

Film & Fingerfood: Aznavour m.m.v. 

Restaurant Chez l'Hêtre 20:00 CityCinema

di 13 okt CityCinema Senioren: A Perfectly Normal Family 15:00 CityCinema

di 13 okt CityCinema Senioren: Honest Thief 15:15 CityCinema

wo 14 okt Gasterij Groote heide Herfst op de Groote Heide 13:30 Limb. Landschap

do 15 okt Luxor

Senioren: The Personal History of David 

Copperfield 15:00 Luxor

di 20 okt CityCinema Senioren: Fahim 15:00 CityCinema

di 20 okt CityCinema Senioren: Death on the Nile 15:15 CityCinema

di 20 okt CityCinema Royal Opera House: Giselle 20:15 CityCinema

wo 21 okt parkeerplaats Lim.land. Zwart water 13:30 Limb. Landschap

do 22 okt Luxor Senioren: Gli anni più Belli 15:00 Luxor

za 24 okt info met aanmelden Nacht van de nacht wandeling 19:30 Limb. Landschap

di 27 okt CityCinema Senioren: Made in Italy 15:00 CityCinema

di 27 okt CityCinema Senioren: Casanova's 15:15 CityCinema

wo 28 okt CityCinema Italiaanse avond Made in Italy m.m.v. 

Trattoria Antonia

20:30 CityCinema

do 29 okt Luxor Senioren: Lizzie 15:00 Luxor

wo 4 nov Tennishal Schaapskooi Dalen en stijgen, tennisclub 13:30 Limb. Landschap

zo 8 nov De Garage Sterrenlied 15:00 De Garage

wo 11 nov Hotel Bovenste molen Historie Jammerdal 13:30 Limb. Landschap

za 14 nov Gasterij Groote heide Naar de Nette 10:00 Limb. Landschap

zo 15 nov parkeerplaats Lim.land. Koelbroek, Blerick 13:30 Limb. Landschap

zo 15 nov De Garage SIMONS 14:30 De Garage

zo 15 nov De Garage SIMONS 17:00 De Garage

wo 9 dec Gasterij Groote heide kortste-dag wandeling 13:30 Limb. Landschap

ma 14 dec De Garage Venloos Ald, Exotica 19:30 De Garage

di 15 dec De Garage Venloos Ald, Exotica 16:00 De Garage

do 17 dec De Garage Venloos Ald, Exotica 19:30 De Garage


