1.

“Wat ’n Plaetje” | Flarussen | ’t Raodhoes | 27 november | 20:00 uur

De kaartverkoop is nu gestart. We hebben bewust 2 weken ‘organiseertijd’ voor onze leden ingebouwd. Zo
kunnen grote en kleine groepen vooraf organiseren wie er gaat inschrijven. Bij de bestelling van kaarten kunt u
zelf uw plaatsen bepalen, dus kunt u zelf aangeven als u bij elkaar wilt zitten.
Medio augustus heeft u de ‘Aankondiging’ ontvangen met alle informatie over deze voorstelling.
2.

S.O.B. Ontbijtbios: The Lion King | CityCinema | zondag 15 september | 10:45 uur

In Disney’s The Lion King neemt regisseur Jon Favreau u mee naar de Afrikaanse savanne waar een toekomstige koning is geboren. Simba adoreert zijn vader, koning Mufasa, en neemt zijn eigen koninklijke voorbestemming nu al uiterst serieus. Maar niet iedereen in het koninkrijk is blij met de komst van de nieuwe welp.
Mufasa’s broer Scar, die zelf de troon wil bemachtigen, heeft zijn eigen plannen. De strijd om Pride Rock
wordt geteisterd door verraad, tragedie en drama, wat uiteindelijk resulteert in Simba’s verbanning.
Kaarten kosten €15,00 per persoon. Uiterlijk donderdag 12 september afhalen aan de kassa van CityCinema.
Aanvang ontbijt 10.45 uur. Aanvang film 11.30 uur. Catering door Domani. Alleen voor S.O.B.-leden.
3.

Open Huiskamer in hartje Venlo-stad definitief van start | woensdag 18 september | 10:00 uur

Woensdag 18 september officiële opening van de Open Huiskamer, Grote Kerkstraat 30, in Venlo.
In februari 2019 is een proefproject gestart met een open inloop/huiskamer iedere woensdagochtend van 10:00
– 12:30 uur. De proef is geslaagd! De gasten komen graag, voelen zich thuis en er is nog ruimte genoeg.

De gastvrouwen willen graag iedereen uitnodigen om op woensdagmorgen18 september van 10.00 – 12.30
uur in een gezellige sfeer de officiële opening mee te vieren. Er is muziek, koffie/thee, lekkere hapjes etc. Laat
u verrassen. Komt u ook?
4.

Start Bridgecursus voor beginners | dinsdag 24 september | 9:30 uur

In vervolg op de geslaagde inloopmiddag voor aspirant bridgers
start Bridgeclub Klaver Elf met ondersteuning van S.O.B. een cursus voor beginnende bridgers. De cursus bestaat uit 12 lessen op
dinsdagmorgen van 9:30 tot 12:00 uur, te beginnen op dinsdag
24 september a.s..
Locatie Feestzaal Het Ven, Straelseweg te Venlo.
Cursusleider is de heer Piet Lipsch.
Kosten € 60,- + €15,- voor lesmateriaal (blijft uw eigendom).
Te betalen op de eerste cursusdag.
Leden van S.O.B. krijgen €10,- korting op de cursus (zij betalen
dus €50, - + €15,-)
Aanmelden via mevr. Jo Driessen, Contactpersoon S.O.B voor bridge. Telefoon 077 3540303
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5.

Benefietconcert Een tegen Eenzaamheid | Maaspoort | 1 november | 20:15 – 22:30 uur

Helaas zijn er in Venlo veel te veel mensen die, vaak door omstandigheden waaraan zij zelf niets kunnen doen,
alleen en eenzaam zijn. Een tegen Eenzaamheid Venlo, een breed gedragen initiatief waarvoor zeventien instellingen en organisaties van professionals én vrijwilligers (o.a. S.O.B.) zich sterk maken, biedt u de gelegenheid
om deze mensen te steunen en op weg te helpen naar een beter, menswaardig bestaan.
U kunt ons steunen én zelf genieten van een van de allerbeste muziekkapellen van Nederland: de Marinierskapel. Voor de pauze laten ze u kennismaken met een zeer gevarieerd licht klassiek repertoire met medewerking
van sopraan Kitty Roeffen. Daarna komen de liefhebbers van bigbandmuziek helemaal aan hun trekken tijdens
dit evenement waarvan u de première meemaakt. Alle artiesten werken belangeloos mee!
1e rang: €35,00, 2e rang: €32,50, Inclusief garderobe en consumptie.
Toegangskaarten zijn verkrijgbaar via Theater de Maaspoort.
6.

Inkijk-dag Palliatieve zorg Venlo | zaterdag 12 oktober | Nieuwstraat 41-41a Venlo

Vrijdag 12 oktober 2019 kunt u een kijkje nemen bij bovenstaande organisaties. Om 13.30 uur
wordt u verwacht in het Toon Hermans Huis, waarna u kennis kunt maken met de drie organisaties.
7.

ANWB AutoMaatje binnenkort in Venlo van start

Ook in Venlo zitten veel mensen gedwongen achter de geraniums met een sociaal en mobiliteitsprobleem. Dit
leidt tot eenzaamheid. En wat is er nu leuker als je altijd thuis zit en daardoor weinig mensen spreekt om weer
eens met een buurtgenoot op stap te gaan. In aanvulling op de wijkbussen en het reguliere vervoersnetwerk,
biedt ANWB AutoMaatje mensen de gelegenheid weer deel te nemen aan het maatschappelijk leven.
Met AutoMaatje kunnen nu ook individuele wensen zoals individueel vervoer, het samen op stap gaan met een
buurtgenoot of een bijzondere bestemming vervuld worden. Zie ook de vacature voor vrijwilligers.
8.

Machtigingen voor automatisch incasseren contributie door S.O.B.

Heeft u reeds de machtiging ingevuld om de contributie jaarlijks in januari te laten innen? Dit kan heel gemakkelijk via onze site. Gebruik deze link: INCASSO. S.O.B. schrijft dan jaarlijks in januari uw contributie af. Als u
het niet eens zou zijn met een afboeking, kunt u het bedrag laten terugstorten. Als uw lidmaatschap eindigt,
om welke reden dan ook, vervalt automatisch de machtiging.
Als u lid bent van een club die is aangesloten bij S.O.B. hoeft u niets te doen. Uw club betaalt een jaarlijkse
bijdrage voor de club waardoor alle clubleden zijn vrijgesteld van contributie aan S.O.B..
Spreuk van de maand:

Oud worden is een ontdekkingsreis naar de toekomst.
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AGENDA
Voor meer informatie:
City Cinema, Luxor:
Limburgs Landschap:

Datum:
wo 4 sep
do 5 sep
zo 8 sep
wo 11 sep
wo 11 sep
do 12 sep
vr 13 sep
zo 15 sep
zo 15 sep
wo 18 sep
do 19 sep
di 24 sep
wo 25 sep
za 28 sep
ma 30 sep
wo 2 okt
wo 2 okt
di 8 okt
vr 11 okt
za 12 okt
wo 16 okt
wo 23 okt
do 24 okt
vr 25 okt
za 26 okt
zo 27 okt
ma 28 okt
vr 1 nov
vr 1 nov
wo 6 nov
vr 8 nov
wo 13 nov
za 16 nov
za 16 nov
ma 25 nov
wo 27 nov
wo 27 nov
wo 11 dec
vr 13 dec
vr 20 dec
ma 23 dec

De Maaspoort:
De Nieuwe Scene:
Stadsbibliotheek:

077-4741234
077-4737575

Locatie:
Groote Heide
Luxor
Kasteeltuinen
Groote Heide
Luxor
Hoeskamer 't Peske
Berkterveld
CityCinema
Binnenstad Venlo
Luxor
Feestzaal het Ven
Groote Heide
Vilgaart
De Nieuwe Munt
Groote Heide
CityCinema
CityCinema
Hoeskamer 't Peske
Toon Hermans Huis
Groote Heide
Zwart Water
CityCinema
St. Julia
Groote Heide
Groote Heide
De Nieuwe Munt
De Haandert
Maaspoort
Tennisclub
Hoeskamer 't Peske
Jammerdal
Feestzaal 't Ven
Groote Heide
De Nieuwe Munt
Flierenhof
't Raodhoes Blerick
Groote Heide
Hoeskamer 't Peske
St. Julia
De Nieuwe Munt

Onderwerp:
Bomen en struiken
Senioren: A Rainy Day in New York
S.O.B.-dag Kasteeltuinen
Bustocht naar Brüggen/Nettetal
Ver-dwalen
Senioren: Downton Abbey
TZBO komt naar u toe
Maascorridor, Berkterveld
SOB Ontbijtbios The Lion King OV
Opening Open Huiskamer Venlo
Senioren: Ballon
Start bridgecursus
Van landweer tot startbaan
Bridgedag
TZBO komt naar u toe
Steilrandwandeling
Roger Waters, Us+Them
Royal Opera House: Don Giovanni (opera)
TZBO komt naar u toe
Inkijk-dag Palliatieve zorg
Herfst op de Groote Heide
Najaarswandeling, Zwart Water
Royal Opera House: Don Pasquale (opera)
TZBO komt naar u toe
Nacht van de Nacht
Jammerdal, Dag van de stilte
TZBO komt naar u toe
3x11 jaar Thei&Marij UITVERKOCHT
Benefietconcert Een tegen Eenzaamheid
Dalen en stijgen, tennisclub
TZBO komt naar u toe
Historie Jammerdal
Bridgedrive i.s.m. S.O.B. (16 ipv 9 nov.)
Naar de Nette
TZBO komt naar u toe
Aschbroek en Winkel, Flierenhof
“Wat ’n Plaetje” | Flarussen
kortste-dag wandeling
TZBO komt naar u toe
TZBO komt naar u toe
TZBO komt naar u toe
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077-3207222
077-3518183
077-3512446

Begin:
13:30
15:00
10:00
13:30
15:00
14:00
10:00
10:45
10:00
15:00
09:30
13:30
14:00
13:30
20:00
19:45
14:00
13:30
13:30
13:30
20:30
14:30
19:30
16:00
14:00
14:00
20:15
13:30
14:00
13:30
10:00
14:00
13:30
20:00
13:30
14:00
14:30
14:00
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Informatie:
Limb.Landschap
Luxor
Nieuwsbrief augustus
B.O.S. (niet S.O.B.)
Limb.Landschap
Luxor
TZBO
Limb.Landschap
CityCinema
Luxor
077-3540303
Limb.Landschap
TZBO
Limb.Landschap
CityCinema
CityCinema
TZBO
Limb.Landschap
Limb.Landschap
CityCinema
TZBO
Limb.Landschap
Limb.Landschap
TZBO
Nieuwsbrief april
Maaspoort
Limb.Landschap
TZBO
Limb.Landschap
077-3540303
Limb.Landschap
TZBO
Limb.Landschap
Volgt nog
Limb.Landschap
TZBO
TZBO
TZBO
3

Vrijwilligers Gezocht
DE LUISTERLIJN ZOEKT VRIJWILLIGERS
Hoor je wel eens van jouw omgeving dat je goed kunt luisteren?? Dan ben jij degene die we zoeken.
De vrijwilligers van De Luisterlijn hebben dagelijks, dag en nacht via telefoon, chat en email échte aandacht
voor iedereen die zijn of haar verhaal kwijt wil. Je bent er even voor de ander in zijn of haar pijn, eenzaamheid
of verdriet. Je luistert, helpt gedachten te ordenen en ondersteunt. De gesprekken zijn eenmalig en anoniem.
Een vooropleiding of ervaring is niet vereist. Wel is het belangrijk dat je ruimte hebt in je hoofd en hart om
dit werk te doen. En ruimte in je agenda, voor een wekelijkse dienst van 4 uur. Verder is het belangrijk dat je
leergierig bent, een open houding hebt en interesse in de medemens.
Voor dat je kunt starten als vrijwilliger volg je een verplicht trainingstraject.
De eerstvolgende training start op donderdag 19 september.
Meer informatie?
Spreekt dit vrijwilligerswerk je aan en wil je meer informatie, eventueel in een persoonlijk gesprek. Neem dan
contact op met de Luisterlijn, locatie Venlo via 077-3514057 of kijk op www.deluisterlijn.nl en vul daar het
aanmeldformulier in.
Voor Venlo-Zuid en Tegelen is de gemeente Venlo op zoek naar een

beweegcoördinator
Hierbij de vacature: https://www.venlo.fit/wp-content/uploads/2019/07/Vacature-beweegcoordinator-Venlofit.pdf en een bijbehorend filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=dHlcfLPfhDk&feature=youtu.be.
Gemeente Venlo | Team Sportontwikkeling | Hanzeplaats 1 Venlo | Postbus 3434, 5902 RK Venlo.
M: +31 6 12384392 | E: n.vrolijk@venlo.nl | I: www.venlo.nl

WORDT JIJ OOK een AutoMaatje!
ANWB AutoMaatje binnenkort in Venlo van start
Ook in Venlo zitten veel mensen gedwongen achter de geraniums met een sociaal en mobiliteitsprobleem.
Dit leidt tot eenzaamheid. En wat is er nu leuker als je altijd thuis zit en daardoor weinig mensen spreekt
om weer eens met een buurtgenoot op stap te gaan.
Als AutoMaatje vrijwilliger vervoert u met uw eigen auto tegen een kleine kilometervergoeding minder mobiele plaatsgenoten op de momenten die u uitkomen.
De professionals van ANWB en de vrijwilligers van Stichting Wensauto de Bekkerie en Stichting Uw Wijkbus
Tegelen bieden het AutoMaatje platform waarop dit duurzaam mogelijk is.
Venlo is de eerste gemeente in Noord Limburg waar deze dienst uitgevoerd gaat worden.
Wilt u ook een ANWB AutoMaatje in Venlo worden voor minder mobiele plaatsgenoten?
Voor meer informatie of aanmelding bel met: Jan Jaspers 06 36 33 41 18 of Ruud Plum 06 372 99 419 of
stuur een mail naar: anwbautomaatjevenlo@gmail.com
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