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nieuwsbrief  
 

 
 
 
 

 
1. Afscheid Jaap Schoon 
 

Tijdens de bestuursvergadering in 
april heeft het bestuur afscheid ge-
nomen van Jaap Schoon (links). 
Jaap Schoon is vele jaren lang de 
contactpersoon geweest voor de 
bij S.O.B. aangesloten sportclubs. 
Met heel veel inzet en enthousi-
asme heeft hij de contacten onder-
houden. Jaap gaat zijn vrijwilligers-
werk voortzetten en uitbreiden in 
andere richtingen. 
 

Het bestuur dankt Jaap voor zijn 
zeer gewaardeerde inzet.  
 

 

2. Seniorendag Venloop | Julianapark | donderdag 12 mei | 12:30 uur | € 1 korting voor S.O.B. leden 
 

Het is alweer een hele tijd geleden dat we iets hebben gehoord van de Seniorendag. De editie in 2020 die 
destijds werd georganiseerd werd twee weken van tevoren afgelast en daarna hebben we allemaal twee jaar 
“binnen gezeten”. Nu de maatregelen versoepeld zijn zal de Weir Venloop van 11 t/m 15 mei weer gaan 
plaatsvinden en dat betekent dat ook de Seniorendag op de agenda staat en wel op donderdag 12 mei in 
het paviljoen in het Julianapark in Venlo. Wij hebben er weer zin in om er gezamenlijk een leuke dag van te 
maken voor en met vele senioren. Zie de flyer in de bijlage voor meer informatie. 
 

3. S.O.B. | Venlo in Zwart Wit en een beetje kleur | Sef Derkx | CityCinema | vrijdag 20 mei | 14:00 uur 
 

In 1951 gaan in Nederland tv-uitzendingen van start, Stadsomroep Venlo volgt in 1984. 
Uit de periode van vóór de introductie van de televisie en uit de eerste jaren ervan is er relatief veel bewe-
gend beeld van Venlo. 
 • Bioscoopeigenaar Caubo maakte in 1912-1913 twee korte films, een met de Venlose Huzaren als onder-
werp en een slapstick in het Villapark met de broers Cornet. 
• De Nieuwe Venlosche Courant/Dagblad voor Noord-Limburg heeft in de jaren voor en na de Tweede We-
reldoorlog een filmproductiemaatschappij, die Venlose documentaires en bioscoopreclames van lokale be-
drijven vervaardigt. 
• Na de bevrijding is Venlo onderwerp van korte documentaires en van nieuwsitems. 
• Het Polygoon Bioscoopjournaal heeft tot in de jaren vijftig regelmatig items uitgebracht over Venlose on-
derwerpen. 
• Diverse filmauteurs draaiden op acht millimeter in Venlo. 
Martin Peters zingt Venlose liedjes van voor en na de Tweede Wereldoorlog. 
 

Alleen voor S.O.B. leden 
Prijs: € 10,00 
 

Kaarten kunnen tot uiterlijk dinsdag 17 mei uitsluitend aan de kassa van CityCinema gekocht worden. Voor 
meer informatie: 077 474 1234. 
 
 

“Het is vervelend om oud te worden,  
maar het is het enige middel om lang te leven” 
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Uitbreiding vrijwilligerscorps Wereldpaviljoen Steyl 
Het Wereldpaviljoen in Steyl is een recreatieve/educatieve attractie voor jong en oud. Hier 
maak je kennis met andere culturen via verhalen, films, VR-experience en veel doe-activiteiten. 
Dit alles in de sfeervolle setting van twee landen: het Midden-Amerikaanse Nicaragua en het 
Afrikaanse land Ghana. We zijn een vrijwilligersorganisatie en werken met 80 vrijwilligers. In 
verband met groeiende belangstelling van schoolklassen, groepen, toeristen en voor kinder-
feestjes zijn we op zoek naar meer vrijwilligers. Wellicht iets voor u? Het Wereldpaviljoen is 
door de ANWB genomineerd bij de TOP 3 van meest maatschappelijke uitjes van ons land. 
 

Medewerker pr-communicatie/marketing 
We zoeken vrijwilligers die ons willen helpen om het Wereldpaviljoen nog beter op de kaart te zetten.  
Educatie   
Dit team begeleidt de educatieve lessen voor schoolklassen.  
Recreatie 
We zoeken vrijwilligers die vooral op de zondagmiddag een handje kunnen meehelpen.  
Kinderfeestjes 
We zoeken  een vrijwillig(st)er die deze feestjes kan begeleiden op woensdagmiddag.  
 

Hebben we u nieuwsgierig gemaakt. Stuur een mailtje naar info@wereldpaviljoen.com  of bel naar: 06-4298 3647 
dan nodigen wij u graag uit voor nadere kennismaking. 
 
Wereldpaviljoen Steyl. St. Michaëlstraat 6a, 5935 BL Steyl. 
Website: www.wereldpaviljoen.com 
 

 

4. S.O.B. OntbijtBios | Downton Abbey, a New Era| City Cinema | Zondag 29 mei | 10:30 uur 
 

De Crawley’s gaan op vakantie naar Zuid-Frankrijk. Violet Crawley is in het bezit gekomen van een riante villa, 
die ze dankzij een oude jeugdliefde heeft bemachtigd. Maar zoals gewoonlijk komt een bezoek van de Craw-
leys met een hoop drama en zal niet alles op rolletjes lopen. Tijdens hun verblijf in Zuid-Frankrijk arriveert er 
een complete filmcrew op Downton Abbey om er een speelfilm op te nemen. 
Alleen voor S.O.B. leden 
Ontvangst v.a.: 10:30 uur 
Aanvang ontbijt: 10:45 uur 
Aanvang film: 11:30 uur 
Prijs: € 15,50 alleen voor S.O.B. leden 
 

Kaarten kunnen tot uiterlijk woensdag 25 mei uitsluitend aan de kassa van CityCinema gekocht worden. Voor 
meer informatie: 077 474 1234. 
 
5. S.O.B. arrangement | Film met tapas | El Buen Patron | City Cinema | Donderdag 16 juni | 14:00 uur 
 

In afwachting van een bezoek van een commissie die zijn bedrijf een onderscheiding zou kunnen toekennen, 
probeert een charismatische fabriekseigenaar koortsachtig alle problemen met zijn werknemers op te lossen 
waarmee hij onbewust een explosieve kettingreactie met grote gevolgen in gang zet. 
 

Na afloop van de film serveren we tapas in onze foyer 
 

Arrangement alleen voor S.O.B. leden 
Prijs arrangement: € 15,50 (inclusief tapas) 
 

Kaarten kunnen tot uiterlijk zaterdag 11 juni uitsluitend aan de kassa van CityCinema gekocht worden. Voor 
meer informatie: 077 474 1234. 
 
 

Vrijwilligers gezocht!  
 

Vind jij het leuk om met kinderen te werken en houd je van koken?  
Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 

Op dinsdag en donderdag, tijdens schoolweken, komen leerlingen uit groep 5 t/m 8 van de basisscholen van 
Noord-Limburg, naar de keuken in Villa Flora om daar een gerecht te bereiden met de hulp van vrijwilligers. 
 

Op dit moment zijn er wat plekken vrij voor vrijwilligers in ons gezellige keukenteam. 
Iets voor jou? Stuur een mailtje naar info@kokkerelli.nl 

 

mailto:info@wereldpaviljoen.com
http://www.wereldpaviljoen.com/
mailto:info@kokkerelli.nl


Postbus 366, 5900 AJ Venlo   |   www.sobvenlo.nl   |   info@sobvenlo.nl                                     3 
 

     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 
Altijd aanmelden voor wandelingen Limb. Landschap via hun site onder excursies en kalender of telefonisch 077-4737576  
 

Datum: Locatie: Onderwerp: Begin: Informatie: 

zo 1 mei Gasterij Groote Heide vogelwaarnemingen 08:00 Limb.Landsch 
di 3 mei CityCinema Senioren: C'Mon C'Mon 15:00 CityCinema 

wo 4 mei Gasterij Groote Heide Wandelen in mei, met S.O.B. (10 km) 13:30 Aank. april 

do 5 mei CityCinema Senioren: L'Événement 15:00 CityCinema 
do 5 mei CityCinema Senioren: El Buen Patron 15:00 CityCinema 

vr 6 mei Galerie De Hoeve Jubileumbrunch S.O.B. 50 jaar 10:30 Aank. april 2022 
zo 8 mei kruising Ohenweg Romijnen-

weg 
Maascorridor Romeinenweerd 10:00 Limb.Landsch 

wo 11 mei P Bovenste molen Jammerdal 13:30 Limb.Landsch 

wo 11 mei Gasterij Groote Heide Wandelen in mei, met S.O.B. (5 km) 13:30 Aankondiging 
april 

wo 18 mei P Kapel van Genooi Oce weert 13:30 Limb.Landsch 
do 19 mei CityCinema ROH: Het Zwanenmeer 20:15 CityCinema 

vr 20 mei City Cinema Venlo in Zwart Wit en een beetje kleur 14:00 City Cinema 

za 21 mei St. Urbanusweg 43 poort 35 Open dagen Océ Museum 13:00 - 

zo 22 mei St. Urbanusweg 43 poort 35 Open dagen Océ Museum 13:00 - 
wo 25 mei P Limb. Lands. Venrayseweg 

Blerick 
Raaijweide Blerick 13:30 Limb.Landsch 

do 26 mei De Nieuwe Scene Venlo wie ut vruuger waas 14:00 De Nieuwe Scene 

zo 29 mei City Cinema S.O.B. OntbijtBios | Downton Abbey, a New 
Era 

10:30 City Cinema 

wo 1 jun 
P Limb. Lands. Schandelose-
laan Venlo Zwart water Venlo 13:30 Limb.Landsch 

zo 5 jun Akkermansgilde Verenigingsschieten | Akkermansgilde 13:00 Akkermansgilde 

zo 12 jun Gasterij Groote Heide Fietstocht Krickenbeck 10:00 Limb.Landsch 

do 16 jun City Cinema S.O.B. | Film met tapas | El Buen Patron 14:00 City Cinema 

wo 22 jun Gasterij Groote Heide Bloeiende bermen 13:30 Limb.Landsch 
wo 13 jul Gasterij Groote Heide Vlinders en planten 13:30 Limb.Landsch 

wo 20 jul Boszicht Maasbree Dubbroekse bossen en vennen 13:30 Limb.Landsch 

wo 27 jul Gasterij Groote Heide Bossen van Schrolik 13:30 Limb.Landsch 

wo 3 aug P Hotel Bovenste molen Jammerdal 13:30 Limb.Landsch 
wo 10 aug Gasterij Groote Heide Paarse pracht op de hei 13:30 Limb.Landsch 

vr 26 aug Gasterij Groote Heide nachtvlinders 20:00 Limb.Landsch 

wo 7 sep Gasterij Groote Heide Bomen en struiken 13:30 Limb.Landsch 

wo 14 sep Gasterij Groote Heide Verdwalen 13:30 Limb.Landsch 
zo 18 sep P Limb. Lands. Legioenweg 

Baarlo 
Maascorridor Berckterveld 10:00 Limb.Landsch 

wo 21 sep Gasterij Groote Heide Steilrandwandeling 13:30 Limb.Landsch 

wo 12 okt Gasterij Groote Heide Herfstwandeling 13:30 Limb.Landsch 

wo 19 okt 
P.Limb.Lands. Schandelose-
laan Venlo Op zoek naar de vliegenzwam 13:30 Limb.Landsch 

do 3 nov P tennishal Postweg Venlo Stijgen en dalen 13:30 Limb.Landsch 

wo 9 nov P. Hotel Bovenste molen Historie Jammerdal 13:30 Limb.Landsch 
 


