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nieuwsbrief  
 

 
 
 
 

1. Workshops Veilig op de Fiets voor senioren 
 

In maart en april 2022 organiseert Incluzio tweemaal een gratis workshop: 
Veilig op de Fiets voor senioren. Zie bijgevoegde FLYER 
 
2. S.O.B. bezoekt Living Lab van de opleiding Zorg Techniek 
 

Op 7 februari bezocht een aantal bestuursleden van S.O.B. het Living Lab van de opleiding Zorg Techniek, onder-
deel van de Gilde Opleidingen. 
Tijdens een interessante rondleiding, verzorgd door studente Zorgtechniek Lisan, geassisteerd door Kiki en Ian, 
zagen we veel technische snufjes zoals; diverse zorgrobots, een ‘touch free kraan’, diverse hulpmiddelen voor in de 

keuken, slaapkamer en badkamer, de tovertafel, smartphone en ta-
blet, een slimme vloer en zelfs een sta-op slimme WC. In het kader van 
zolang mogelijk thuis zelfstandig kunnen wonen is het een aanrader 
om hier eens gaan te kijken. 
 

Voor informatie en afspraken voor een rondleiding kunt u een mail 
sturen naar: livinglab@rocgilde.nl  
 

Het Livinglab gaat in de toekomst samenwerken met het Huis van Mor-
gen in Panningen. (Slim in eigen Huis).  
Ook voor een rondleiding in deze demonstratiewoning kunt u een af-
spraak maken: info@huisvanmorgen.nu , tel. 06 83417046 

 
3. S.O.B. Ontbijtbios | Cyrano | City Cinema | zondag 20 maart | 10:30 uur 
 

Met Cyrano onthaalt regisseur en Oscarwinnaar Joe Wright bioscoopbezoekers op een symfonie van emoties met 
muziek, romantiek en schoonheid, een nieuwe versie van het tijdloze verhaal over een hartverscheurende driehoeks-
relatie. Cyrano de Bergerac is zijn tijd vooruit en is niet alleen een briljant zwaardvechter in duels, maar ook uiterst 
bedreven in het verbale steekspel. Maar omdat hij ervan overtuigd is dat hij vanwege zijn uiterlijk nooit het hart zal 
veroveren van een toegewijde vriendin, de bevallige Roxanne, heeft hij haar nooit deelgenoot gemaakt van zijn 
gevoelens. Bovendien is Roxanne tot over haar oren verliefd op Christian. 
\ 

Ontvangst v.a.: 10.30 uur 
Aanvang ontbijt: 10.45 uur 
Aanvang film: 11.30 uur 
Prijs arrangement: € 15,50 
Voorstelling alleen voor S.O.B. leden. 
 

Kaarten kunnen tot uiterlijk 16 maart uitsluitend aan de kassa van CityCinema gekocht worden. Voor meer informa-
tie: 077 474 1234. 

(advertentie) 
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4. VVV Memories | Covebo Stadion De Koel | woensdag 23 maart 
 

Bij VVV Memories draait het om het samen ophalen van herinneringen aan de hand van de prachtige historie van 
VVV-Venlo. Oude foto’s, spelerskaarten, plakboeken en bewegend beeld uit onder andere de succesvolle jaren ’70 
en ‘80 zorgen voor veel herkenning en plezier bij de aanwezigen.  
Met VVV Memories wil de VVV Foundation ouderen voor wie sociaal contact niet meer zo vanzelfsprekend is samen 
brengen en een fijne middag bezorgen. Eén keer per maand is er een bijeenkomst in Covebo Stadion - De Koel -, 
regelmatig zijn er ook bijeenkomsten in de diverse wijken in de Gemeente Venlo. De bijeenkomsten worden bege-
leid door vrijwilligers, waaronder oud-spelers Ger van Rosmalen, Jacques Hermans en Stefan Kurcinac, die graag 
een steentje bijdragen én het heerlijk vinden om zelf prachtige anekdotes te vertellen uit hun eigen carrière. Theo 
van Rensen, zelf actief als VVV-Venlo OldStar en ruim 60 jaar (!) fan van VVV-Venlo is ook een van de vrijwilligers. 
Theo: ‘VVV Memories is een prachtig initiatief. Het is mooi om te zien hoe mensen tijdens de bijeenkomsten getrig-
gerd worden om mee te praten en zelf verhalen te vertellen. Je ziet dan echt iets gebeuren. Ik vind het fijn om hier 
een bijdrage aan te kunnen leveren.’ 
De volgende bijeenkomst van VVV Memories is gepland op woensdag 23 maart. Heeft u interesse of wilt u uzelf of 
iemand anders graag aanmelden? Neem dan contact op met Annemieke Kiesel via akiesel@vvv-venlo.nl of 06-
29278857. 
 

(Advertentie) 

 

 

Wilt u graag lekker bewegen in het water? Dat kan!  
Ezzy's biedt verschillende lessen in het zwembad: AquaRobics, 
AquaVitaal en AquaPilates.  
 

Bij AquaRobics beweegt u op het ritme van de muziek, zo wor-
den de spieren getraind en de conditie versterkt.  
Wilt u bezig zijn met het soepel houden van de spieren en ge-
wrichten, kies dan voor AquaVitaal.  
Wanneer u meer het accent wilt leggen op een rustigere work-out, waarbij door middel van rustige balansoefe-
ningen en -houdingen de spieren worden aangesproken, dan kunt u kiezen voor AquaPilates.  
 

Wilt u één keer per week komen sporten dan is het maandbedrag € 29,25 en voor twee keer per week € 
48,50. Voor u als SOB-lid bieden we u een korting van 50% op uw eerste maand lidmaatschap! 
Het zwembad van Ezzy's bevindt zich in Venlo-Boekend, Maashoflaan 5b (achter Hotel/Restaurant Maashof). 
Voor meer informatie: www.ezzys.nl of 077 - 782 0278. 

 
 

Vrijwilligers Gezocht 
 

Vacature 
Noaberhulp (AHD) vraagt om hulp 

 
De klussendienst van de Algemene Hulpdienst Tegelen Steyl Belfeld (AHD) zit dringend verlegen om vrijwilligers 
met groene vingers…. 
 

Meer informatie, nieuwsgierig of een gesprek: neem gerust contact op! 
Website:        www.ahdtegelensteylbelfeld   
Secretariaat: 077 373 34 27. 
Mail:             info@AHDTegelenSteylBelfeld. 
 
Het Meldpunt is iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00 – 12.00 uur 
Telefoon   06 49 34 14 79 
 
Dat onze Algemene Hulpdienst bestaansrecht heeft, lijdt geen twijfel: Vorig 
jaar hebben we met 35 vrijwilligers  ruim 720 Noaberhulp vragen in Tegelen 
Steyl en Belfeld kunnen uitvoeren 
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     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 
Aanmelden voor wandelingen Limburgs Landschap via hun site onder excursies en kalender of telefonisch 077-4737575 
 

Datum: Locatie: Onderwerp: Aan-
vang: 

Informatie: 

wo 2 maa Theater De Garage Poppenkast in theater De Garage 15:00 De Garage 
do 3 maa CityCinema Senioren: Belfast 15:00 CityCinema 

zo 6 maa CityCinema OntbijtBios: King Richard 10:45 CityCinema 
di 8 maa CityCinema Senioren: King Richard 15:00 CityCinema 

wo 9 maa 
Gasterij Groote 
Heide Beheer en onderhoud van de heide 13:30 Limb.Landsch 

wo 9 maa Gasterij Groote 
Heide 

Beheer en onderhoud van de heide 13:30 Limb.Landsch 

do 10 maa CityCinema Senioren: King Richard 15:00 CityCinema 
do 10 maa CityCinema ROH: Rigoletto (live opera) 19:00 CityCinema 

zo 13 maa Theater De Garage FEEST!!! voorstelling Zangstudio Cheryl 
Zwiggelaar 

15:00 De Garage 

di 15 maa CityCinema Senioren: Nightmare Alley 15:00 CityCinema 

do 17 maa CityCinema Senioren: The Duke 15:00 CityCinema 
zo 20 maa CityCinema S.O.B. OntbijtBios: Cyrano 10:45 CityCinema 

di 22 maa CityCinema Senioren: Belfast 15:00 CityCinema 
wo 23 maa Stadion - De Koel - VVV Memories - Annemieke Kie-

sel 06-29278857 

wo 23 maa Bongardweide Maas-
bree 

Ontdek het Dubbroek 13:30 Limb.Landsch 

wo 23 maa Bongardweide Maas-
bree 

Ontdek het Dubbroek 13:30 Limb.Landsch 

do 24 maa CityCinema Senioren: Nightmare Alley 15:00 CityCinema 
zo 27 maa Theater De Garage Reis om de wereld in 80 dagen 15:00 De Garage 

di 29 maa CityCinema Senioren: Licorice Pizza 15:00 CityCinema 
do 31 maa CityCinema Senioren: Licorice Pizza 15:00 CityCinema 

zo 3 apr Theater De Garage Marjolein Meijers | Van Berini Tot Solex 15:00 De Garage 
zo 24 apr Theater De Garage Vanuit de vrouw 15:00 De Garage 

di 26 apr Theater De Garage De Verhaalkeuken 15:00 De Garage 
 
 
 
 
 
 

“Af en toe moet je je leven ondersteboven houden  
om te zien of er nog meer in zit” 
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