Aankondiging:

Seniorenzittingen S.O.B. | 18, 20 en 21 februari 2019
Wortelepin / Blerick.
Onder het motto “Laef d’n daag!” is de seniorenzitting in samenwerking met de Wortelepin op
maandag 18 februari 2019 in 't Raodhoès in Blerick.
Zaal open 19:00u. Aanvang zitting 19:30u. Einde zitting ca. 23:00u.
Een greep uit de lijst met artiesten, die u in de juiste carnavalsstemming zullen brengen:
Buut: Theo Nellen | Dansgroep: Garde Corps Moers | Trio Roel | Altied Noeit Te Laat | Erwin.
De entreeprijs Blerick is weer inclusief 2 consumptiemunten (gereduceerde prijs)
€ 20,00 (€ 15,80 + 2 consumpties) voor senioren met S.O.B.-pas 2018 of 2019.
€ 25,00 voor bezoekers zonder S.O.B.-pas. Deze toeslag van € 5,00 kan worden gebruikt om
het hele jaar 2019 lid van S.O.B. te worden. Dit kunt u bij het inschrijven aangeven. Het nieuwe
lid dient zich daarna nog wel apart aan te melden, zonder kosten.
In de prijs inbegrepen: programma, garderobe, koffie/thee en vlaai, en twee consumpties.
De twee consumptiemunten ontvangt u bij binnenkomst.
Jocus / Venlo.
In het Jubeljaar van Jocus (16x11 jaar Jocus) zijn er twee identieke zittingen in samenwerking
met Jocus in de Maaspoort in Venlo. De 1e op woensdag 20 en de 2e op donderdag 21
februari 2019. Zaal open 19:00u. Aanvang zitting 19:30u. Einde zitting ca. 23:00u.
Een greep uit de lijst met artiesten, die u een sfeervolle carnavalszitting zullen brengen:
Herm Pollux | Boerebroélofsgezelschap | Eige Leweit |De boks | Theij en Marij
Entreeprijs, inclusief programma, garderobe, koffie/thee en vlaai.
€ 17,50 voor senioren met de S.O.B.-pas 2018 of 2019.
€ 22,50 voor bezoekers zonder S.O.B.-pas. Deze toeslag van € 5,00 kan worden gebruikt om
het hele jaar 2019 lid van S.O.B. te worden. Dit kunt u bij het inschrijven aangeven. Het nieuwe
lid dient zich daarna nog wel apart aan te melden, zonder kosten.

Aanmelding:

Inschrijving én betaling: Uiterlijk 27 januari 2019 !! (Het aantal plaatsen is beperkt)
Alleen via onze website www.sobvenlo.nl. (Dat bespaart ons veel werk.)
Gebruik deze links: WORTELEPIN | JOCUS WOENSDAG | JOCUS DONDERDAG
De betalingen gaan via iDEAL, direct bij het inschrijven. Dan is uw inschrijving meteen compleet.
U betaalt niets extra voor deze wijze van betaling.
Inschrijven via onze site kan vanaf 2 januari
Alleen als het echt niet anders kan, bijgaand formulier sturen naar Stichting S.O.B. Venlo.
Totaalbedrag a.u.b. dan direct NA inschrijving overmaken naar NL49RABO 0167719157
o.v.v. ‘Wortelepin’ of ‘Jocus woensdag’ of ‘Jocus donderdag’ en het lidnr. van de contactpersoon.
Wij delen de plaatsen in op volgorde van aanmelding plus betaling!

Toegang:
De plaatsbewijzen worden bij de contactpersoon thuis bezorgd. Begin februari.

CONTACTPERSOON (zorgt ook voor de betaling) VOOR DEZE INSCHRIJVING IS:
nr.

S.O.B.
nummer

1

Geldige S.O.B.-pas en emailadres zijn verplicht.
Hieronder a.u.b. alleen uw naam invullen.
De contactpersoon hoeft niet zelf deel te nemen
Naam:

telefoon
en/of
e-mail (verplicht)

opmerkingen
(bijv. rolstoel)

De contactpersoon neemt WEL / NIET deel
(streep door wat niet van toepassing is)

nr.

S.O.B.
nummer
of
“nieuw”

AANMELDING (OVERIGE) DEELNEMERS:
Heeft u een geldige S.O.B.-pas 2018 of 2019,
telefoon
dan hieronder a.u.b. alleen uw naam invullen.
en/of
e-mail

opmerkingen
(bijv. rolstoel)

2
3
4
5
6
7
8
9
Wortelepin
Jocus
Jocus

O maandag )
O woensdag ) aankruisen a.u.b.
O donderdag )

entreeprijs
aantal

(Blerick incl. 2 consumpties !)

Senioren met S.O.B.-pas 2018 of 2019

Blerick € 20 Venlo € 17,50

Senioren zonder S.O.B.-pas 2018 of 2019

Blerick € 25 Venlo € 22,50

Toeslag € 5,00 gebruiken als donatie 2019 ?

bedrag

ja/nee*

Totaal
* doorhalen wat niet van toepassing is

Aanmelding alleen via onze website: www.sobvenlo.nl. (Dat bespaart ons veel werk.)
Gebruik deze links: WORTELEPIN | JOCUS WOENSDAG | JOCUS DONDERDAG
Als het echt niet anders kan, bijgaand formulier sturen naar Stichting S.O.B. Venlo:
Postbus 366, 5900 AJ Venlo, of eventueel zelf in de bus deponeren van:
Akkerwinde 55 Venlo, Graaf Hendrik vd Bergstraat 15 Blerick, Hoornbloem 31 Tegelen
Totaalbedrag a.u.b. direct NA inschrijving overmaken naar NL49RABO 0167719157
o.v.v. ‘Wortelepin’ of ‘Jocus woensdag’ of ‘Jocus donderdag’ en het lidnr. van de contactpersoon.
Wij delen de plaatsen in op volgorde van aanmelding plus betaling!

