
 
 
                                        AANKONDIGING 

S.O.B.-dag Kasteeltuinen | zondag 8 september 2019 
 

Het S.O.B.-dag arrangement houdt in:  
 

- Toegang tot de Kasteeltuinen 
- Bloemig!: Deze week staat de bloem in de schijnwerpers. Zowel in het kasteel als ook op verrassende 

plekken in de tuinen zullen er bloemen expo’s worden verzorgd.  
- Expositie Kralenkunst!: Deze activiteit vindt plaats op de 2e etage van het kasteel. Dorothea Theresa 

Plenhart is na haar danscarrière begonnen met het maken van kralenkunst. Van 1969 tot aan haar 
dood in 2015 heeft ze 24 verschillende stukken gemaakt bestaande uit miljoenen kralen. ‘Meer 
geduld hebben in het drukke leven’ was haar boodschap.  

- Doe-plein Casa Verde!:Tijdens Bloemig! zal er een doe-plein in de Casa Verde plaatsvinden.  
- Prijsuitreiking bloemenwedstrijd!: Voor dit nieuwe evenement Bloemig! staat een wedstrijdelement op 

het programma. Deze dag zullen de uitgekozen top 3 bloemisten op het podium van de Casa Verde 
strijden om de eerste plek door middel van het maken van een bloemstuk.  

- Optreden:  van Young Forever  tussen 14.00 – 16.00 uur in de Casa Verde.  
 

 

Arrangement: entree, koffie en vlaai, lunch, parkeermunt 
Arrangementsprijs voor S.O.B. leden: € 20,-- 
Abonnementhouders € 15,--  (bij opgave vermelden en pas mee nemen op 8 september)    
                                                                                                                                                                                                             
 

10.00 - 11.00 uur:  Ontvangst en registratie. U ontvangt dan een dagprogramma en een   
   plattegrondje met daarop alle activiteiten aangeduid. Tevens ontvangt u de  
   vouchers voor de lunch en koffie met vlaai (de voucher voor koffie en vlaai is de 
   hele dag geldig op alle geopende horeca locaties). 
13.00 uur:   Gezamenlijke lunch (Locatie staat vermeld op de voucher) 
 
Aanmelding:  Alleen S.O.B.-leden die op 15 JULI  waren ingeschreven als lid. 
   Vanaf zaterdag 3 augustus 10:00 uur.   
   Aanmelden kan tot en met 22 augustus  
   Het aantal kaarten is beperkt. OP=OP 
   Na 22 augustus vindt geen restitutie plaats bij annulering. 
   Wel doorverkoop aan wachtlijst mogelijk. 
   

o Via de site van S.O.B.:  
   Via onze site komt u bij TicketCrew om kaarten te bestellen. 
   Uw bestelcode is uw postcode lidnummer_jaar (zonder spaties). 
   U toets bijvoorbeeld in: 5912AB12345_2019 (zonder spaties). 
   U kunt meerdere personen eenvoudig in een bestelling toevoegen. 
   Volg het stappenplan bij de bestelling. 
   Houd alle bestelcodes van de deelnemers bij de hand. 
   U kunt iedere bestelcode slechts éénmaal gebruiken. 
   Betaling alleen via iDEAL (35 ct per transactie) 
   U krijgt direct een email met entreebewijzen om uit te printen. 
   Gebruik deze link: KASTEELTUINEN 
 

o Als u géén computer of printer heeft:  
Bij VVV kantoor / Koops, Klaasstraat 17 te Venlo 

   Zij bestellen en printen uw entreebewijzen. 
   Neem uw S.O.B.-pasje en bankpasje mee of betaal contant. 
   Deze service kost niets extra voor S.O.B.-leden. 
Toegang: 
Vergeet uw toegangsbewijzen niet uit te printen en mee te nemen. 
 

https://sobvenlo.nl/agenda.asp?kid=906

