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1. Zomerparkfeest 2017 
 

Vele jaren organiseerde SOB Venlo in samenwerking met de stichting Zomerparkfeest een zeer 

gezellige seniorenmiddag op het terrein van het ZPF in het Julianapark te Venlo. 

Aan die samenwerking is tot onze spijt een einde gekomen. Het bestuur van ZPF heeft, zonder 

daarover in overleg met het bestuur van SOB Venlo te gaan, besloten deze samenwerking te be-

eindigen. De samenwerking is abrupt geëindigd om voor SOB Venlo onduidelijke redenen. SOB 

Venlo is daarover zeer ontstemd, zeker ook omdat slechts enkele maanden geleden een nieuw 

convenant is ondertekend door beide partijen. Het SOB Venlo bestuur had er dus ook vertrouwen 

in dat een gezamenlijke organisatie van een zeer geslaagde middag nog vele jaren door zou gaan. 

Het mag helaas niet zo zijn. E.e.a. zal volgens het ZPF-bestuur zeker leiden tot een seniorenmiddag 

tijdens het Zomerparkfeest, maar dan niet meer in de opzet zoals u als SOB Venlo achterban dat 

gewend bent. Wel blijft SOB Venlo u als achterban informeren over de ‘nieuw op te zetten’ senio-

renmiddag, zoals datum, tijd, plaats van handeling etc.. Dat zal worden opgenomen in de evene-

mentenkalender zoals u dat in de nieuwsbrief van SOB Venlo gewend bent. Het is tenslotte een 

activiteit, waar een grote SOB Venlo achterban jarenlang van heeft genoten. Die vreugde willen wij 

(alhoewel SOB Venlo niet op de hoogte is van de toekomstige invulling van de seniorenmiddag) u 

niet onthouden. 

U kunt zich hiervoor dus niet meer bij SOB Venlo inschrijven, geen entreekaarten meer ontvangen. 

Ook kunt u via SOB Venlo geen gereserveerde plaatsen meer krijgen. Alle informatie daarover zal 

alleen nog maar via de ZPF communicatie verkrijgbaar zijn. 

 

2. Kasteeltuinen | 27 augustus |SOB Venlo dag 
 

Ook dit jaar hebben we weer een speciale SOB Venlo dag in De Kasteeltuinen. Hiervoor is zondag 

27 augustus gereserveerd. Verdere bijzonderheden en mogelijkheid om u aan te melden, ontvangt 

u van ons in de loop van juni. 

 

3. Kruidentuin bij Chateau de Holtmühle |Tegelen 

 

Op het terrein van Chateau de Holtmühle in 

Tegelen bevindt zich een historische, bijzon-

dere  kruidentuin. Louis de Rijk,  die zich er 

vestigde, liet het gebouw in 1852 grondig ver-

bouwen. De  kruidentuin werd ontworpen door 

de toenmalige tuinman van een van de naza-

ten van baron Von Glazenapp. In eerste in-

stantie was het een bloemen- en groentetuin 

die naderhand werd omgevormd tot een krui-

dentuin. Robert van Tilborgh en Henk Krui-

zenga hebben in 2014 schop en snoeischaar 

opgepakt en hebben sindsdien alles weer in de 

oorspronkelijke staat hersteld. Ook de aan-

grenzende  Engelse tuin en al het groen 

rondom Chateau de Holtmühle worden netjes 

bijgehouden. Een prachtig gebied om in te ver-

toeven; om rond te kijken en om rust te vinden. De tuin is vrij toegankelijk. U bent van harte 

welkom in de oase van rust die de kruidentuin en haar omgeving biedt. 

Voor- en najaar:   dinsdag t/m vrijdag van 09:00u tot 12:00u. 

Zomerperiode:     zondag en dinsdag t/m vrijdag van 09:00u tot 16:00u. 

Meer info: website http://www.kruidentuintegelen.nl 
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4. Workshops SeniorWeb 
 

In de maand JUNI 2017 staan er bij SeniorWeb Tegelen-Venlo een aantal workshops op het pro-

gramma, waarin u in enkele uren kennis op kunt doen. 

Een workshop van 1 dagdeel: 

Veiligheid en onderhoud (Windows 10)  vrijdag 9 juni  10:00u – 12:00u  

Wat is DigiD? Hoe vraag je DigiD aan?  maandag 12 juni 10:00u – 12:00u 

Foto's beheren en bewerken (Android-tablet) maandag 12 juni 13:30u – 16:00u 

Wat is Mijn Overheid? Wie doet mee?  maandag 19 juni 10:00u – 12:00u 

Een workshop van 2 dagdelen: 

Foto's beheren en bewerken (iPad) woensdag 7 en 14 juni 10:00u – 12:00u 

Leer alles over WhatsApp (Android en IPad) woensdag 21 en 28 juni 10:00u – 12:00u 

Bovenstaande workshops vinden plaats in hun computerlokaal in het Huis van de Wijk De Glazenap, 

Spechtstraat 58, 5932 VK Tegelen. Neem uw eigen laptop/tablet/telefoon mee. 

Een workshop van 1 dagdeel kost € 10,00 van 2 dagdelen € 20,00.  

Betaling contant bij aanvang van de workshop. 

Aanmelden vóór za. 3 juni a.s. :  

per mail: info@seniorwebtegelen.nl of tel. 077-326 04 09  

Website: www.seniorwebtegelen.nl  

 

5. BOS ( Belangen Organisatie Senioren ) nodigt uit | 19 juni 
 

Vanwege het grote succes en herhaling gewenst, houdt de BOS op 19 juni a.s. van 14:00u – 16:00u 

in Huis van de Wijk - Zonneveld - in Blerick, Stadhoudersstraat 75 een gezellige middag met mu-

ziekgroep "De Bend". Er is gelegenheid om te dansen. 

Koffie, thee, fris en iets lekkers staan klaar. Zij vragen een kleine bijdrage van € 5,- p.p. Aanmelden 

kan tot 15 juni bij K. Muckenhaupt (tel. 077-3828729) en B. Lomans-Nab (tel. 077-3820900). 

 

6. Bejaardenvereniging Tuindorp zoekt nieuwe leden 
 

Iedere maandagmiddag organiseert bejaardenvereniging Tuindorp een leuke middag prijskienen in 

Parochiehuis Sint Hubertus in Blerick. Lid worden kost € 12,00 per jaar. Er wordt gekiend van 

13:30u tot 16:00u. De zaal is open vanaf 12:30u. Kaarten kosten enkel € 4,50 en dubbel € 7,00. 

Verdere info: 

Secretaris: Bianca van Deurssen: 06-41688039 

Voorzitter: Frans Claus: 06-13019559 

Penningmeester: Annie Jeurissen: 06-29210505 

 

7. Oproep Bridgeclub 
 

De gezellige Bridgeclub zoekt nog enkele leden om het makkelijker te maken als er eens iemand 

niet kan. Zij bridgen elke dinsdagmiddag bij Grand Café Maagdenberg. Er is nu zomerstop tot 1 

september maar aanmelden kan altijd bij: 

Francien Dekkers: tel. 3540012, email: francienenjan@ziggo.nl 

Gerry Dinnesen: tel. 3071037, email: dinesse@xs4all.nl 

 

8. Soep met ballen | VIA VVV | 17 juni 
 

Op 17 juni organiseert VIA VVV een leuke ochtend in stadion De Koel ter afsluiting van het seizoen. 

VIA VVV is de maatschappelijke stichting van VVV-Venlo die zich inzet voor maatschappelijke pro-

jecten voor zowel jong als oud. Op deze finaledag, zal ook het ouderenproject 'Soep met ballen' 

nog een keer worden georganiseerd. Zij nodigen u als 65+ supporter graag uit om samen met hen 

van 10:30u tot 13:00u gezellig te bewegen én een kop soep te eten, met ballen, in De Koel. Tijdens 

deze ochtend wordt er laagdrempelig bewogen en nemen ze u mee terug in de tijd van VVV-Venlo. 

U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar via@vvv-venlo.nl. Dit is niet verplicht. 

 

9. Agenda en Programma 
 

In de laatste kolom staat aangegeven bij wie of waar u nadere informatie kunt krijgen. O.a.: 

LVV (Los Vast Verband); T: 06-21598148; E: losvastverband@gmail.com 

https://www.seniorweb.nl/lessen/online-cursussen/veiligheid-en-onderhoud-(windows-10)
mailto:info@seniorwebtegelen.nl
http://www.seniorwebtegelen.nl/
mailto:via@vvv-venlo.nl
mailto:losvastverband@gmail.com
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Datum locatie onderwerp begin informatie bij 

do 1 juni CityCinema Senioren:  Snatched 15:00u CityCinema 

vr 2 juni De Nieuwe Scene Senioren: The Salesman 

Senioren: Bram Fisher 

14:30u 

14:50u 

De Nieuwe Scene 

wo 7 juni Zwart Water N.P. De Maasduinen: Algemeen 13:30u Limb. Landsch. 

wo 7 juni CityCinema Royal Opera House: The Dream   CityCinema 

do 8 juni De Maaspoort Aanbod tbv SOB: Opera Zuid | Il Bar-

biere di Siviglia  

20:15u Nieuwsbrief sept. 

vr 9 juni De Nieuwe Scene Senioren: Burma Storybook 

Senioren: 20th Century Women 

14:30u 

14:50u 

De Nieuwe Scene 

za 10 juni Maasboulevard VenloStormt | SeniorenStorm  Deze Nieuwsbrief 

di 13 juni Reigerstraat 2 Fietstocht Maalbeek 54 km 10:00u Los Vast Verb. 

vr 16 juni De Nieuwe Scene Senioren: After the Storm 

Senioren: The Zookeepers Wife 

14:30u 

14:50u 

De Nieuwe Scene 

di 19 juni CORRECTIE Fietstocht Maalbeek is op 13 juni   

vr 23 juni De Nieuwe Scene Senioren: Magallanes 

Senioren: The Circle 

14:30u 

14:50u 

De Nieuwe Scene 

za 24 juni Limianz OKV: Café Chantant Classique 16:00u OKV 

di 27 juni NS station Venlo Wandeltocht Elst-Arnhem 16 km 10:00 Los Vast Verb. 

wo 28 juni CityCinema Royal Opera House: Otello   CityCinema 

vr 30 juni De Nieuwe Scene Senioren: Verdwijnen 

Senioren: Sami Blood 

14:30u 

14:50u 

De Nieuwe Scene 

Zo 2 juli De Doolhof I.s.m. Fortissimo: Zomerconcert 14:30u Deze Nieuwsbrief  

za 22 juli 

zo 23 juli 

Luxor en  

CityCinema 

André Rieu’s Zomerconcert  Luxor/Citycinema 

zo 27 aug Kasteeltuinen SOB Venlo dag   

            

10. Toelichtingen bij ‘Agenda en Programma’                            (advertentie) 

 

zaterdag 10 juni 2017 | SeniorenStorm  
    

SeniorenStorm is er voor de mensen van 55 jaar en 

ouder die niet meer fysiek in staat zijn om aan Ven-

loStormt mee te doen, maar toch actief willen blij-

ven en niet terugdeinzen voor een uitdaging. Men-

sen met een rollator (ook jongeren!) moedigen we 

ook aan om mee te doen. SeniorenStorm wordt ge-

organiseerd door VenloStormt in samenwerking met 

SOB Venlo en Samen in Beweging. Inschrijven 

alléén via de website van VenloStormt: www.ven-

lostormt.nl. 

 

Zomerconcert | zondag 2 juli | i.s.m. Showor-

kest Harmonie Fortissimo  
 

In de nieuwsbrief van april hebben we dit reeds aan-

gekondigd. Kaylee Peters (bekend van het vorig 

jaar) en een groep van de Academie voor Muziek- 

en Musical theater in Tilburg, zullen hun medewer-

king verlenen aan dit concert en het hoofdthema 

“Musical” vorm geven. Bijgaand nogmaals de bijlage 

van april, met alle benodigde informatie. 

 

Met vriendelijke groet 

Jac Ebus, 

Secretaris SOB Venlo 

http://www.venlostormt.nl/
http://www.venlostormt.nl/

