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1. Contactpersoon biljartclubs 
 

Huub Valkenberg was jarenlang de contactpersoon voor de aangesloten biljartclubs. Met 
veel enthousiasme, kennis en kunde voerde hij zijn taken uit als S.O.B.-teamlid. We konden 
blind varen op zijn adviezen. Helaas heeft Huub zijn functie om gezondheidsredenen moeten 
neerleggen en moesten we op zoek naar een opvolger. 
We zijn blij dat we een nieuwe contactpersoon aan ons S.O.B-team kunnen toevoegen: Ger 
van Deur. Ger woont in Tegelen, is getrouwd met Connie, heeft een kind en een kleinkind. 
Ger biljart al vanaf zijn 12e jaar en biljart nu bij B.C. Tegelen. Voorheen heeft hij ook gebiljart 
bij S.S.V. in Venlo en was bestuurslid bij Biljartvereniging ’t Klôtske, in Venlo (Feestzaal ’t Ven). 
Ger speelt op niveau 57-2 in de hoogste divisie van Venlo e.o.. 
Het bestuur van S.O.B. wenst Ger veel succes.  

 
 

2. Voorwoord activiteiten 
 

Allereerst hopen wij dat u allen deze coronatijd goed heeft doorstaan en weer vol goede moed de toekomst tege-
moet gaat. Ook voor de bestuursleden van S.O.B. waren het barre tijden maar  inmiddels proberen we, na bijna 1½ 
jaar verstoken te zijn van activiteiten, weer voorzichtig wat te organiseren. Dat wil zeggen: nog geen grote groeps-
activiteiten. 
De activiteiten zullen op persoonlijke titel geboekt kunnen worden ervan uitgaande dat onze deelnemers gevacci-
neerd zijn. Te denken valt aan: een bezoek aan de Kasteeltuinen met korting.  Vooralsnog niet zoals u gewend bent 
een volledig verzorgde dag, maar de mogelijkheid om zelf erop uit te gaan als S.O.B. lid. Zie item 3. 
We zijn weer in gesprek met Galerie de Hoeve om te bekijken of het mogelijk is een of meerdere brunches te 
organiseren. Zodra hier meer bekend over is informeren wij u natuurlijk. 
City Cinema heeft haar deuren ook weer open voor leden van S.O.B. met een mooi aanbod aan opera, films en 
concerten van André Rieu. Zie item 4. 
Verder zijn wij erg blij en enthousiast u een nieuw “evenement” aan te kunnen kondigen nl. in kleine groepen (max. 
25 personen per keer) te gaan wandelen. Ons is nl. gebleken in de coronatijd dat er veel mensen zijn die niet in staat 
zijn lange wandelingen te maken maar die wel graag een stukje willen lopen. Om zo, buiten met medewandelaars, 
van de natuur te kunnen genieten. Zie item 5. 
Tot slot laten we u weten weer contact te hebben gehad met het bestuur van de Flarussen in Blerick. Echter, zij 
wachten de volgende persconferentie af en indien het dit jaar niet meer mogelijk is een voorstelling te realiseren, 
verschuift dit naar 2022. 
 
3. Kasteeltuinen 

 

Er is een afgeschermde webshop beschikbaar gesteld speci-
aal voor S.O.B. leden. De link naar de afgeschermde web-

shop is https://tickets.kasteeltuinen.nl/nl/sob/enter. De 

webshop kan alleen worden geactiveerd met een specifieke 
vouchercode. De vouchercode/kortingscode voor S.O.B.-le-
den is: SOB2021 . Met deze code betaalt u een entreeprijs 
van € 11,50 per persoon (normale prijs is € 18,50). U kunt 2 
tickets kopen. Deze speciale entreeprijs geldt tot 7 novem-
ber 2021. Aan de kassa van de Kasteeltuinen dient u het E-
Ticket en ook uw S.O.B.-pasje te tonen. Daarmee is deze ac-
tie exclusief voor S.O.B.-leden. Dus géén introducees. 
De beschermers van Stichting het Limburgs Landschap die 
tevens lid zijn van S.O.B., kunnen beter het S.O.B.-ticket ko-
pen. Dit is namelijk het voordeligste tarief. De seizoenkaart-
houders van Kasteeltuinen Arcen hoeven alleen een tijdsslot 

via de website te reserveren. Helaas hebben wij geen alternatief voor S.O.B.-leden zonder computer of smartphone 
kunnen inrichten. Misschien kunnen zij iemand in hun omgeving vragen hen te helpen bij het boeken. Desnoods 
kunt u het geld overmaken naar NL49RABO0167719157, met vermelding van uw S.O.B.-nummer. Echter ALLEEN 
na telefonisch contact met de secretaris (06-82173525) waarna u de geprinte E-Tickets op afspraak kunt afhalen.  

https://tickets.kasteeltuinen.nl/nl/sob/enter
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4. City Cinema 
 

Het aanbod van City Cinema voor S.O.B.-leden: 

• V.a. 1 september zijn er op dinsdag en donderdag ’s middags om 15.00u. weer films (programma volgt zo 
snel mogelijk) en kan er ook weer van een kopje koffie of thee met een stukje gebak genoten worden. 

• Zondag 12 september : Ontbijtbios met de film Respect over het leven van Aretha Franklin (€ 15,- p.p.) 
10:30 uur: inloop 
10:45 uur: ontbijt 
11:30 uur: filmvoorstelling 
Aanmelden NIET via S.O.B. maar uiterlijk 8 september bij City Cinema (077-4741234)  

V.a. 9 december starten de operavoorstellingen:  

• donderdag 9 december: de Notenkraker 

• woensdag 15 december Tosca 

• donderdag 3 februari   Romeo&Juliet 

• dinsdag 8 maart  Rigoletto 

• woensdag 13 april  La Traviata 

• donderdag 19 mei   Het Zwanenmeer 
Operavoorstellingen zijn live en kosten € 22,50. 
 
5. Wandel evenement S.O.B. 
 

Wandelen met S.OB. voor leden die niet wekelijks afstanden wandelen, maar graag ook eens willen genieten van 
de natuur in het Jaomerdal. Deze wandelingen worden begeleid door onze contactpersoon Petra van der Heyden. 
Een kleine afstand van 5 km over een goed begaanbare route. Met een pauze halverwege bij Emmaus. Ook voor 
rolstoelers toegankelijk.  
We hebben twee data voor u geprikt: woensdag 29 september 2021 en woensdag 13 oktober 2021. 
13:15 uur: bijeenkomst op de parkeerplaats van Maria Auxiliatrix 
13:30 uur: vertrek 
14:15 uur: pauze bij Emmaus met koffie/thee en een stukje vlaai 
15:15 uur: vertrek vervolg wandeling 
16:00 uur: aankomst parkeerplaats Maria Auxiliatrix 
De kosten voor deze activiteit bedragen € 3,-- per persoon. 
Maximaal aantal deelnemers is 25 personen (per datum)  
Inschrijven voor 22 september via onze site. Alleen voor S.O.B. leden, geen introducees. 
Helaas hebben wij geen alternatief voor S.O.B.-leden zonder computer of smartphone kunnen inrichten. Misschien 
kunnen zij iemand in hun omgeving vragen hen te helpen bij het inschrijven. Desnoods kunt u het geld overmaken 
naar NL49RABO0167719157, met vermelding van uw S.O.B.-nummer, Echter ALLEEN na telefonisch contact met 
de secretaris (06-82173525). 
 
6. Wet Bestuur Toezicht en Rechtspersonen (Wbtr) 
 

Vanaf 1 juli is er een nieuwe wetgeving van kracht, die betrekking heeft op stichtingen en verenigingen. 
S.O.B. heeft zelf reeds de benodigde acties ondernomen om als stichting aan de nieuwe wetgeving te voldoen. 
Als uw organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kan deze nieuwe wetgeving ook voor u van 
belang zijn.  Klik hier om het Wbtr Stappenplan te downloaden 
 
7. Campagne die ouderen aanspoort om een helm te dragen op de e-bike 
 

De cijfers liegen er niet om. Het dragen van een fietshelm vermindert de kans op ernstig letsel bij een botsing of val 
met 60%. Met de campagne ‘Met een helm op de e-bike? Dat spreekt voor zich’ stimuleert Veilig Verkeer Neder-
land het dragen van een fietshelm, zeker voor senioren. Lees op hun website meer over het belang van het vrijwillig 
dragen van een helm en over de campagne. Klik hier. 
 
8. Toneelcursus voor 55 plussers (proefles 9 september 2021 om 13.30 uur) | Theater De Garage 
 

Voor mensen die het altijd al wilden, maar waar het er nooit van kwam of voor oudere spelers die in hun toneelver-
eniging niet meer zo gemakkelijk aan de bak komen. Een cursus waarbij je kennis maakt met toneel, maar waarbij 
plezier voorop staat. Ervaring is niet nodig, enthousiasme wel. Er wordt gewerkt aan stemgebruik, techniek, bewe-
ging, samenspel, inleving, podiumgebruik etc.. Voorafgaand aan een definitieve aanmelding kun je een proefles 
volgen en daarna besluiten om wel of niet deel te nemen. De cursusdag is op de donderdagmiddag van 13:30-
16:00 uur. Er worden in totaal 10 lessen gegeven te beginnen op donderdag 9 september met een proefles (tot en 
met 18 november 2021). De kosten van de proefles zijn € 18,50 (de gehele cursus van 10 lessen kost € 185-). Aan-
melden: Theater De Garage, Saxenkampstraat 2, 5912 EB  Venlo. Telefoon: 077-3514252, e-mail: info@theaterde-
garage.nl. Meer informatie: https://www.theaterdegarage.nl/cursussen/toneelcursus-voor-55-plussers/  

https://zuydlegallab.mijnportfolio.nl/file/project/files/Stappenplan_Wbtr_-_Zuyd_Legal_Lab.pdf
https://www.beteroud.nl/nieuws/2021/augustus/met-een-helm-op-de-e-bike-dat-spreekt-voor-zich?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=beteroudnieuwsbrief12augustus2021&utm_content=klik+hier
mailto:info@theaterdegarage.nl
mailto:info@theaterdegarage.nl
https://www.theaterdegarage.nl/cursussen/toneelcursus-voor-55-plussers/
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Gymnastiekvereniging Olympia Blerick is een welbekende naam binnen de Ble-

rickse gemeenschap. Al vele jaren is deze club actief bezig voor jong en oud. 

Naast het geven van gymnastiekoefeningen en bewegingslessen voor senioren, 

zijn er ook een tweetal volleybalgroepen die bij deze vereniging aangesloten zijn. 

Voor dames en heren is er een wekelijks uurtje beschikbaar om te trainen in de 

zalen van de Hazenkampboulevard. 

 

De damesgroep bestaande uit 11 leden, traint elke week op de maandagavond van 19:30 uur tot 20:30 

uur. De gemiddelde leeftijd is 65 jaar. Jongere deelnemers zijn ook welkom.  

De herengroep bestaande uit 12 leden, traint elke week op de donderdagavond van 20:15 uur tot 21:15 

uur. Hier is de gemiddelde leeftijd iets lager. Leeftijd is niet het belangrijkste. Het meedoen en samen 

plezier maken staat voorop.  

 

Aangezien wij dringend op zoek zijn naar nieuwe sportvrienden die 

met ons mee willen spelen, doen wij dan ook bij deze een oproep : 

Ben jij geïnteresseerd in volleybal en op zoek naar een nieuwe 

sportieve uitdaging in de avonduren dan kun je contact opnemen 

via het mail adres : info@olympiablerick.nl 

 

 
 
 

“Het zijn niet de jaren in je leven die tellen, 
maar het leven in je jaren” 

 
 

      AGENDA  

De Maaspoort:   077-3207222  Theater De Garage: 077-3514252    
City Cinema, Luxor:   077-4741234    De Nieuwe Scene:  077-3518183 
Limburgs Landschap:   077-4737575  Stadsbibliotheek:  077-3512446 

Datum: Locatie: Onderwerp: Aan-
vang: 

Informatie: 

vr 3 sep De Garage DAMES&HEREN Een ànder theatergezel-
schap | GIF 

20:15 De Garage 

zo 5 sep De Garage SIMONS 14:30 De Garage 

zo 5 sep De Garage SIMONS 17:00 De Garage 

zo 12 sep City Cinema Ontbijtbios 'Secret' (Aretha Frenklin) 10:30 City Cinema 

za 18 sep De Garage Toneelgroep Blik | Tocht 20:00 De Garage 

wo 29 sep parkeerplaats van 
Maria Auxiliatrix 

Wandel evenement 13:30 Nieuwsbrief sept 2021 

zo 3 okt De Garage Sterrenlied 11:00 De Garage 
zo 3 okt De Garage Sterrenlied 15:00 De Garage 

wo 13 okt parkeerplaats van 
Maria Auxiliatrix 

Wandel evenement 13:30 Nieuwsbrief sept 2021 

 
 

mailto:info@olympiablerick.nl

