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nieuwsbrief  
 

 
 
 
 

1. Recente activiteit S.O.B. | derde jubileumbrunch in Galerie De Hoeve op 16 juli 

 
 

2. Aanbod Maaspoort voor leden van S.O.B. | seizoen 2022/2023 
 

De Maaspoort heeft ook dit jaar weer een mooie selectie uit het aanbod gemaakt, waar u als lid van S.O.B. gebruik van kunt 
maken. Op vertoon van uw S.O.B.-ledenpas kunt u 1 kaart tegen een zeer sterk gereduceerd tarief van € 12,50 kopen voor 
een van de voorstellingen uit de selectie. Deze prijs geldt voor alle rangen. Let op!!! Er is een beperkt aantal kaarten per 
voorstelling beschikbaar. Kaarten kunnen op vertoon van de pas aan de balie worden gekocht. U kunt ook online kaarten 
bestellen bij De Maaspoort. Gebruik deze kortingscode SOB2223MP. De korting is niet geldig op reeds gekochte kaarten 
Wij wensen u een prachtig theaterseizoen toe! (Geen kaartverkoop of reserveringen via S.O.B.) 
 

3. S.O.B. jubileum boottochten 
 

Er zijn nog plaatsen beschikbaar op de volgende afvaarten: 
Dinsdag 13 september, 11:00 uur en 13:00 uur 
Vrijdag 16 september, 11:00 uur 
Aanmelden kan nog tot en met zaterdag 3 september. 
Gebruik deze link: Boottochten 
Of koop kaarten bij VVV kantoor / Koops, Klaasstraat 17, Venlo 
 
4. Wandelen met S.O.B. in september 
 

De wandelingen die S.O.B. organiseerde worden gewaardeerd. Reden om door te gaan met ‘Wandelen met 
S.O.B.’. Zowel de 5 km als de 10 km wandeling. 
14 september wandeling ca. 10 km. 
13:15 uur Bij elkaar komen bij infocentrum / Gasterij Groote Heide 
13:30 uur Vertrek voor wandeling over de Groote Heide 
Ca. 15:00 uur koffie/thee en vlaai bij ’t Gildehoes (andere consumpties zijn voor eigen rekening) 
Ca. 16:15 uur terug bij startpunt 
21 september wandeling ca. 5 km. 
13:15 uur Bij elkaar komen bij infocentrum / Gasterij Groote Heide 
13:30 uur Vertrek voor wandeling over de Groote Heide 
Ca. 14:15 uur koffie / thee en vlaai bij ’t Gildehoes (andere consumpties zijn voor eigen rekening) 
Ca. 15:45 uur terug bij startpunt 
De kosten bedragen € 5,- (In deze prijs zit echt alléén koffie/thee en vlaai, geen andere consumpties.) 
Aanmelding:  Alleen S.O.B.-leden, Vóór 10 september. (Daarna geen restitutie bij annulering) 
Digitaal: Via onderstaande link komt u op onze site om kaarten te bestellen. 
  U kunt meerdere S.O.B. leden eenvoudig in een bestelling toevoegen. 
  Volg de instructies op het scherm bij de bestelling. 
  Betaling alleen via iDEAL (35 ct per transactie) 
  U krijgt géén deelnamebewijs. Er is een deelnemerslijst. 
  KLIK HIER voor 10 km wandelen op 14 september 
  KLIK HIER voor 5 km wandelen op 21 september 
Alléén voor leden zonder PC: Telefonisch aanmelden bij de secretaris (06-82173525) 
 

https://www.sobvenlo.nl/agenda.asp?ktid=1&kid=1598
https://www.sobvenlo.nl/agenda.asp?ktid=1&kid=1597
https://www.sobvenlo.nl/agenda.asp?ktid=1&kid=1598
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Sportclub Bewaeg-Óg zoekt nieuwe leden 
 

 
Ben je 65+ en wil je meer gaan bewegen? Maar liefst overdag? 

 
Dan is dit misschien iets voor jou: 

Wanneer:  

Een keer per week op maandag van 12:30 – 13:30 uur sporten wij op muziek onder deskundige leiding. 

Waar: 

Sportzaal Venlo Oud-Zuid, Pastoor Op Heijstraat 26, 5912 BT  Venlo 
 

Heb je interesse, neem dan contact op met onze secretaris: 

Dhr. Jos Janssen | tel: 077 – 354 1892 | mobiel: 06 – 2275 9996 | email: josjanssen28@gmail.com 

 
5. Gezondheidsmarkt | donderdag 22 september | Anytime fitness Heilig Hart kerk | Tegelen 
 

Het idee van deze markt is dat bezoekers inzicht krijgen in hun gezondheid door bijvoorbeeld deel te nemen 
aan gezondheidstesten. Verder kunnen bezoekers in gesprek gaan met professionals over hoe om te gaan met 
de resultaten van hun testen. Welke kansen liggen er? 
Maar ook is er aandacht voor het beweegaanbod in de wijk waarbij er workshops gegeven zullen worden. 
Een gezondheidsmarkt met diverse "stands" waar informatie ingewonnen kan worden over een diversiteit aan 
thema's binnen  zorg, sport en beweging, sociaal domein, maatschappelijk domein complementeert het ge-
heel. S.O.B. zal op deze gezondheidsmarkt ook vertegenwoordigd zijn. 
 
6. Gezellige Bridge-dag | Tafel 1 | zaterdag 24 september | De Vilgaard te Velden 
 

Het Programma: 

• Aanmelden vanaf 9.30 uur met koffie en gebak 
• Start spellen om 10:30 uur 

• 8 Rondes van 35 minuten 
• Per ronde 4 spellen, zodat ook beginnende bridgers ruim de tijd krijgen 

• Na ronde 4 uitgebreid warm buffet 

• Uitslag en prijsuitreiking om ca. 16:45 uur 
Leuke prijsjes voor nummers 1 t/m 5, nummers 10-20-30-40 en poedelprijs. 
En dat alles voor de prijs van € 50  per paar. 
Er is maximaal plek voor 48 paren. 
Inschrijving bij Jan Hendrickx, jgmhendrickx@ziggo.nl of 06-57311260. 
Vermelden: beide namen van het deelnemend paar, de betreffende mailadressen en telefoonnummers. Plaat-
sing in volgorde van inschrijving. 
Betaling vanaf 1 september 2022, u ontvangt daarvan bericht! 
 

 

 

 

 

 

Bridgeclub VOP (Voor Ons Plezier) heeft  weer ruimte voor nieuwe leden. 
We spelen op woensdag van 19:00 uur tot 22:00 uur. Uitslagen kort daarna. 
Locatie:  De Witte Kerk, Agnes Huynstraat 3, 5914 PE Venlo. 
U bent van harte welkom! 
 

Wilt u nog niet meteen lid worden, dan kunt u 3 maal gratis meespelen en onze gezellige sfeer eens komen proe-
ven. 
Komt U ? Laat het ons even weten uiterlijk elke dinsdag voor onze speelavond.  
 

Start nieuwe seizoen woensdag 7 september 2022 
 

Kijk voor meer info op www.vopvenlo.nl of mail naar info@vopvenlo.nl 

mailto:josjanssen28@gmail.com
http://www.vopvenlo.nl/
mailto:info@vopvenlo.nl
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7. Bestuurswisseling bij S.O.B. 
 

Wilmi Bot, bestuurslid Sport en bewegen, heeft na 10 
jaar haar functie overgedragen aan Ingrid Keder. Deze 
overdracht vond plaats tijdens de bestuursvergade-
ring van 22 augustus, waarbij Wilmi symbolisch haar 
functie overdroeg door overhandiging van haar lap-
top. Het bestuur dankt Wilmi voor haar inzet.  

Ingrid heeft ervaring als bestuurslid opgedaan bij de 
Venloop. Zij was mede oprichter en is 15 jaar be-
stuurslid geweest.  
Ingrid: Tof om nu hiermee te beginnen! En ik verheug 
me erop jullie te ontmoeten. 

 
8. Twee clubs sluiten zich aan bij S.O.B.  
 

Door corona  zijn er enkele clubs afgevallen. We zijn daarom blij dat er onlangs twee nieuwe clubs hebben 
aangesloten bij S.O.B.. Dit zijn Jeu de Boulesclub Arcen (38 leden) en Golf aan de Postweg (89 leden). 
Dat is een mooie ontwikkeling en we hopen dat er meer clubs de weg zullen vinden naar S.O.B.. 
 

 
 
 

Heb jij even voor mij? 
 

Vrijwilligerswerk….. 

Heb jij ooit gedacht aan vrijwilligerswerk? Vaak is het een hoge drempel en heeft het een zware lading. Maar wist je 

dat vrijwilligerswerk je een geweldig gevoel geeft? Je doet het namelijk niet alleen voor een ander maar ook voor 

jezelf! Er gaat een wereld voor je open, je ontmoet nieuwe mensen en je doet een schat aan nieuwe ervaringen op. 

Met vrijwilligerswerk help je een ander weer op weg om zijn/haar eigen leven weer op te pakken. Het is fijn om iets 

voor een andere te betekenen en om samen de situatie te verbeteren. 
 

noordlimburg@humanitas.nl of bel naar 077-351 8158. 

https://www.humanitas.nl/afdeling/noord-limburg/ 

 
 

 

Voor meer informatie zie bijlage (alleen di-

gitaal) 

Bij interesse kun je contact opnemen met 

Peter Schäfer via pschafer@incluzio.nl of 

06-12257558. 

 

 

 

 

 

 

“Herinneringen zijn de foto’s van je leven.” 

mailto:noordlimburg@humanitas.nl
https://www.humanitas.nl/afdeling/noord-limburg/
mailto:pschafer@incluzio.nl
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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 
Altijd aanmelden voor wandelingen Limb. Landschap via hun site onder excursies en kalender of telefonisch 077-4737576  
 

Datum: Locatie: Onderwerp: Begin Informatie: 

vr 2 sep De Nieuwe Scene Asako I & II 14:30 De Nieuwe Scene 
vr 2 sep De Nieuwe Scene Alcarrás 15:00 De Nieuwe Scene 

wo 7 sep Gasterij Groote Heide Bomen en struiken 13:30 Limb.Landsch 
do 8 sep Madsonclub SPECIALE DANSSALON @ DMMC 13:30 077-3514650 

do 8 sep CityCinema Mothering Sunday 15:00 CityCinema 

vr 9 sep De Nieuwe Scene There is no Evil 14:30 De Nieuwe Scene 

vr 9 sep De Nieuwe Scene Drii Winter 15:00 De Nieuwe Scene 
zo 11 sep CityCinema OntbijtBios: See How They Run 10:45 CityCinema 

di 13 sep Lage loswal Boottochten - Aank. augustus 

wo 14 sep Groote Heide Wandelen met S.O.B. (10 km) 13:15 Nieuwsbrief sept. 

wo 14 sep Gasterij Groote Heide Verdwalen 13:30 Limb.Landsch 
do 15 sep CityCinema The Last Bus 15:00 CityCinema 

do 15 sep CityCinema See How They Run 15:15 CityCinema 

vr 16 sep Lage loswal Boottochten - Aank. augustus 

vr 16 sep De Nieuwe Scene Avec Amour et Acharnement 14:30 De Nieuwe Scene 
vr 16 sep De Nieuwe Scene Mes freres, et moi 15:00 De Nieuwe Scene 

zo 18 sep P Limb. Lands. Legioenweg Maascorridor Berckterveld Baarlo 10:00 Limb.Landsch 

wo 21 sep Groote Heide Wandelen met S.O.B. (5 km) 13:15 Nieuwsbrief sept. 

wo 21 sep Gasterij Groote Heide Steilrandwandeling 13:30 Limb.Landsch 
do 22 sep CityCinema The Last Bus 15:00 CityCinema 

do 22 sep CityCinema Supereroi 15:00 CityCinema 

vr 23 sep De Nieuwe Scene After Love 14:30 De Nieuwe Scene 

vr 23 sep De Nieuwe Scene Wolf - documentaire 15:00 De Nieuwe Scene 
za 24 sep De Garage Trekhaak Gezocht 20:15 De Garage 

za 24 sep De Vilgaart Bridgedrive Tafel 1 Velden 09:30 06-57311260 
zo 25 sep Maaspoort Venlose Revue matinee 15:15 Venlose Revue 

zo 25 sep Maaspoort Venlose Revue 20:15 Venlose Revue 

di 27 sep CityCinema Mothering Sunday 15:00 CityCinema 

di 27 sep CityCinema ROH: Madama Butterfly 20:15 CityCinema 
di 27 sep CityCinema ROH Madama Butterfly (opera) 20:15 CityCinema 

do 29 sep CityCinema Avec Amour et Acharnement 15:00 CityCinema 

do 29 sep CityCinema Supereroi 15:00 CityCinema 

vr 30 sep De Nieuwe Scene David Bowie: documentaire 14:30 De Nieuwe Scene 
vr 30 sep De Nieuwe Scene Decision to Leave 15:00 De Nieuwe Scene 

wo 5 okt CityCinema ROH Mayerling (ballet) 20:15 CityCinema 

zo 9 okt De Garage De weg 15:00 De Garage 

wo 12 okt Gasterij Groote Heide Herfstwandeling 13:30 Limb.Landsch 
do 13 okt Madsonclub SPECIALE DANSSALON @ DMMC 13:30 077-3514650 

za 15 okt De Garage Barrie Stevens | I’m an Artist 19:30 De Garage 

wo 19 okt P.Limb.Lands. Schandelose-
laan Venlo 

Op zoek naar de vliegenzwam 13:30 Limb.Landsch 

do 20 okt CityCinema ROH La Bohème (opera) 20:15 CityCinema 
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 
 


