Aankondiging:
3x11 jaar Thei & Marij | De Haandert | vrijdag 1 november 2019
In oktober 1986 zetten Thei & Marij hun eerste schreden op de bühne door het vertolken van een carnavals
liedje in hun geboorteplaats Tegelen, waar de basis werd gelegd voor hun huidige succes. Liefst 33 jaar
staan ze dit jaar op de planken, een reden temeer om een feestje te gaan vieren en de fans op de hoogte
te brengen dat ze hun 3x 11 jarig jubileum gaan vieren met een Seniorenmiddag op vrijdag 1 november van
14.00 – 18.00 uur.
De volgende artiesten zullen deze middag optreden:
De Razelfanfaar, Piet Knarren, Ivo van der Bijl, Buutredenaars Gilbert Petit en Rob van Elst, Garde Tegeliers,
Frans Croonenberg, De Toddezek en uiteraard Thei en Marij.
De presentatie is in handen van Herm Pollux.
Entreeprijs is 10,00 euro pp inclusief de jubileum CD.
Het aantal kaarten is beperkt. Dus op is op.
Gekochte consumptiebonnen zijn die middag inwisselbaar voor geld.
Aanmelden via onze site vanaf woensdag 10 april

Aanmelding (alléén voor S.O.B. leden):
Inschrijving én betaling:

Uiterlijk 28 april 2019 !! (VOL=VOL)

Alleen via onze website www.sobvenlo.nl. (Dat bespaart ons veel werk.)
Gebruik deze link: THEI&MARIJ
U kunt via de inschrijving op de site op 2 manieren betalen:
 Betaling via iDEAL, direct bij het inschrijven. Dan is uw inschrijving meteen compleet.
U betaalt niets extra voor deze wijze van betaling.
 Zelf geld overmaken. (Met het risico dat u het vergeet of te laat geld over maakt)
Alleen als het echt niet anders kan, bijgaand formulier sturen naar Stichting S.O.B. Venlo.
Het inschrijfformulier bevat een machtiging voor S.O.B. om het bedrag van uw bankrekening af te schrijven.

Toegang:
Uw toegangskaarten met zitplaatsnummer worden thuisbezorgd.

INSCHRIJFFORMULIER
3x11 jaar Thei & Marij | De Haandert | vrijdag 1 november 2019
De 1e inschrijver is onze contactpersoon, zorgt ook voor de betaling
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)

Opmerking:
(bijv. Rolstoel)

De contactpersoon neemt zelf WEL / NIET* deel
* doorhalen wat niet van toepassing is

2
3
4
5
6
7
aantal

Senioren met S.O.B.-pas

Prijs

bedrag

€ 10,00

Aanmelding alleen via onze website: www.sobvenlo.nl. (Dat bespaart ons veel werk.)
Gebruik deze link: THEI&MARIJ
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
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting S.O.B. Venlo om een eenmalige
incasso-opdracht te sturen naar uw bank om dit bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om
eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van:
Naam:_______________________________________________________________________________

Handtekening:
_______________________________________________
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken
na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

