1.

Vastelaoveszittingen Jocus | 12 en 13 februari | Maaspoort en Wortelepin | 10 februari | ‘t Raodhoes

Nu het de 11e van de 11e is geweest, gaat menig ‘Vastelaoves-hert’ weer sneller kloppen. Tijd om ook weer de
Vastelaoveszittingen onder de aandacht te brengen. Veel leden zitten er al hals reikend naar uit te kijken.
Medio december zal de Aankondiging van deze zittingen gepubliceerd worden. Op 4 januari start de verkoop
van kaarten via onze site en het VVV kantoor bij boekhandel Koops. U kunt zelf uw plaatsen uitkiezen. Maak de
groepen niet te groot. Kleinere groepen kunnen makkelijker een plaats vinden dan grote groepen. U kunt beter
proberen een paar kleine groepjes na/bij elkaar te plaatsen. De verkoop zal weer via TicketCrew gaan.

Begin dit jaar zijn we gestart met deze aanpak van kaartverkoop. In het begin bestond de bestelcode uit de
postcode en het S.O.B.-lidnummer. De vorige maand hebben we bestelcodes gebruikt die willekeurig waren
samengesteld en die per S.O.B.-lid werden toegezonden. We hebben veel geleerd van de technische problemen en reacties van onze leden. Vanaf nu zijn géén bestelcodes meer nodig als u kaarten bestelt. Wél dient u
altijd uw S.O.B.-pasje mee te nemen, samen met uw entreebewijs, om toegang te krijgen tot de activiteit.
2.

Oproep aan de inwoners van Blerick | Vlag uit op 3 december | 75 jaar Bevrijding Blerick

Inwoners van de Ruijsstraat zaten samen in kelders op 3 december 1944 in spanning en angst de gebeurtenissen af te wachten van de bevrijding. Het zal 10 uur in de morgen zijn geweest dat men muziek hoorde spelen.
Enkele mannen uit de kelders gingen poolshoogte nemen. Tot hun verbazing zagen zij over de straat een peloton Schotten lopen in volle uitrusting met voorop een doedelzak spelende soldaat. Om 16:00 uur was Blerick bevrijd en konden de aanwezige burgers de bevrijders van harte begroeten. De burgers keerden daarop
snel terug in de schuilkelders, immers de beschietingen van de Duitsers vanuit Venlo hielden aan. De nog aanwezige Blerickse bevolking werd geheel geëvacueerd. Men bleef de hele winter op de evacuatieadressen tot
1 maart 1945 toen ook Venlo was bevrijd.
3.

BOS | Kerstmiddag | woensdag 11 december | Huis van de Wijk “Zonneveld” | 14:00 uur

BOS ( Belangen Organisatie Senioren ) nodigt u uit op 11 december voor een gezellige kerstmiddag met
sfeervolle muziek van 14:00 tot 16:00 uur. In Huis van de Wijk “Zonneveld” Stadhoudersstraat 75 te Blerick.
U wordt verwend met iets lekkers bij de koffie of thee. Hiervoor vragen zij een bijdrage van € 5,00
Iedereen is welkom. Aanmelden graag tot 6 december bij de heer K. Muckenhaupt, tel. 077-3828729 of bij
mevrouw Lomans-Nab, tel. 077-3820900 of in het Huis van de Wijk, Zonneveld.
4.

‘Jongeren van Vroeger’ | Eindejaarsviering | vrijdag 13 december | Maagdenberg | 13:00 uur

Dit jaar sluit de seniorenvereniging ‘Jongeren van Vroeger’ het jaar af met een middag vol nostalgie.
Heerlijk toch! Samen weg zwijmelen bij onze jeugdherinneringen en terugdenken aan ‘die goede, oude tijd.
Het belooft een gezellige middag te worden waarbij we, na het welkomstwoordje van onze voorzitter, beginnen
met een heerlijke gezamenlijke lunch. Daarna wordt deze middag opgeluisterd door de PCB Sixties Band met
livemuziek uit de jaren zestig. Samen meezingen en swingen op de geweldige sound uit onze jonge tijd.
S.O.B. leden zijn ook welkom. Neem gerust ‘jongeren van vroeger’ mee uit uw familie- en/of vriendenkring.
Kosten
: S.O.B. Leden: € 15,00 (incl. lunch)
Locatie
: Grand Café de Maagdenberg, Maagdenbergplein 11, Venlo. Er is voldoende parkeergelegenheid.
Aanmelden vóór 7 december a.s.: door € 15,00 p.p. over te maken op IBAN-nummer:
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NL 08 RABO 0332 7144 70 t.n.v. Jongeren van Vroeger, o.v.v. eindejaarsviering en uw naam.

5.

S.O.B. KERST-Ontbijtbios | Last Christmas | zondag 15 december | CityCinema | 10:45 uur

De jonge soms wat humeurige Kate is niet tevreden over haar leven. Niet alleen vanwege de zware periode die
ze heeft doorstaan, maar ook door haar werk als elf in een kerstwinkel die het hele jaar door open is. Tom is te
mooi om waar te zijn en lijkt door de muur die Kate om zich heen gebouwd heeft te breken. Terwijl Londen zich
opmaakt voor de mooiste tijd van het jaar, lijkt niks goed te gaan voor deze twee, maar soms moet je de gewoon
naar je hart luisteren... en een beetje ‘faith’ hebben. (Met de muziek van George Michael en Wham).
Ontvangst is vanaf 10:30 uur. Het ontbijt begint om 10:45 uur met aansluitend om 11:30 uur de film.
Prijs arrangement: € 15,00. Voorstelling alleen voor S.O.B. leden
Reserveren kan uitsluitend telefonisch of aan de kassa van CityCinema.
I.v.m. de catering (van De Hoeve) dienen kaarten uiterlijk woensdag 12 december afgehaald te zijn.
Voor meer informatie: 077-4741234.
6.

“Bookend Sfeervol Kerst” | zondag 15 december | De Bekkerie | 11:00 – 16:00 uur | gratis

Voor de zevende keer zal de Bekkerie in Boekend het evenement “Bookend Sfeervol Kerst” organiseren. De
Bekkerie wordt in de winter wederom omgetoverd in een kerstsfeer met verschillende kerstkraampjes en winterse lekkernijen. Op de markt zijn zelfgemaakte kerstartikelen te koop en er is een Open Muziekpodium. Er is
een expositie en verkoop van producten uit het creatieve atelier van de Bekkerie en er staan verschillende
kraampjes met (zelfgemaakte) artikelen in Kerstsfeer. De Bekkerie zorgt uiteraard voor lekkere winterse lekkernijen en er is weer een spannende tombola met leuke prijzen. Aangezien de meeste activiteiten in de Bekkerie
worden georganiseerd, wordt het ook genieten bij slecht weer. Kortom: een gezellige dag voor jong en oud.
Toegang is gratis. Locatie: De Bekkerie, Heymansstraat 128a in Boekend. Info: www.debekkerie.nl
7.

Jongeren van Vroeger (aangesloten bij S.O.B.)

‘Jongeren van Vroeger’ is een afsplitsing van de ANBO afdeling Venlo en biedt activiteiten aan voor ouderen
zodat deze onder de mensen komen en samen met anderen kunnen genieten.
Wij organiseren onder andere o.a.:
 Fietstochten van maximaal 40 km. met een gemiddelde snelheid van ± 16 km/u
 Wandeltochten in de natuur, maar niet verder dan ± 8 km.
 Bezichtigingen van tuinen
 Bezoeken aan musea
 Middag beugelen in Café de Hazewind
 Samen stukjes schrijven in de Bantuin (vaak een hilarische en erg gezellige activiteit).
 Hulp bij belastingaangifte
Verder bezoeken we bedrijven, organiseren we gezellige middagen, nodigen we interessante sprekers uit en
gaan we een keer per jaar met de bus erop uit. Kortom een gezellige club.
En bevalt u een of meerdere activiteiten, dan kunt u natuurlijk lid worden. Dan wordt u automatisch lid bij S.O.B.
Venlo (is bij de contributie inbegrepen) en kunt u gebruik maken van onze collectiviteitskorting bij het VGZ.
Bent u geïnteresseerd in een van de activiteiten, kijk dan op https://www.jongerenvanvroeger.nl of bel ons
secretariaat tel. 077-3260409 voor info.
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7.

LGOG | Oproep: 75 jaar bevrijding | interviews

Naast een fototocht langs foto’s van toen, op de plaats waar ze toen ook genomen zijn, organiseert de kring
Venlo van het LGOG ook een serie interviews. De interviews worden afgenomen door leerlingen van 15 jaar
van het Valuascollege. Geïnterviewd worden mensen, die op het einde van de oorlog ook ongeveer 15 jaar
waren en toen woonden, in wat nu de gemeenten Venlo of Peel en Maas is. LGOG is op zoek naar mensen die
geïnterviewd willen worden. Mensen van ongeveer 90 jaar, die willen en kunnen vertellen over hun ervaringen
in de 2e Wereldoorlog en de bevrijding. Dit hoeft niet ‘spectaculair’ te zijn. Het gaat om de herinneringen aan
die tijd. De interviews vinden plaats vanaf begin januari.
Hoort u zelf tot de doelgroep of kent u iemand uit die doelgroep, laat het ons dan weten.
We ontvangen graag naam, adres, leeftijd, telefoonnummer / mailadres van degene die mee wil doen. Namens
LGOG kring Venlo, Gerard Driessen, gmjdriessen@gmail.com, tel. 077-3828347.

Dit jaar was er maar ééntje

AGENDA
Voor meer informatie:
City Cinema, Luxor:
Limburgs Landschap:

De Maaspoort:
De Nieuwe Scene:
Stadsbibliotheek:

077-4741234
077-4737575

077-3207222
077-3518183
077-3512446

Datum:
zo 1 dec
wo 4 dec
wo 4 dec

Locatie:
CityCinema
St. Julia
Maaspoort

Onderwerp:
OntbijtBios The Good Liar
TZBO komt naar u toe
Seven Drunken Nights | The Story of The
Dubliners

Begin:
10:45
14:30
20:15

Informatie:
CityCinema
TZBO
Maaspoort

vr 6 dec

De Nieuwe Scene

Instinct

14:30

De Nieuwe Scene

vr 6 dec
za 7 dec

De Nieuwe Scene
Galerie De Hoeve

Portrait de la jeune fille en feu
S.O.B. Kerstbrunch

14:45
10:30

De Nieuwe Scene
Nieuwsbrief november

za 7 dec
zo 8 dec

Bibliotheek Venlo
Galerie De Hoeve

Write for rights met Amnesty
S.O.B. Kerstbrunch

12:30
10:30

Stadsbibliotheek
Nieuwsbrief november

di 10 dec CityCinema
wo 11 dec Groote Heide

Royal Opera House: Coppélia (ballet)
kortste-dag wandeling

20:15
13:30

CityCinema
Limb.Landschap

vr 13 dec
vr 13 dec

Hoeskamer 't Peske
't Peske

TZBO komt naar u toe
TZBO komt naar u toe

14:00
14:00

TZBO
TZBO

vr 13 dec
vr 13 dec

De Nieuwe Scene
De Nieuwe Scene

Mi Vida
Hors Normes

14:30
14:45

De Nieuwe Scene
De Nieuwe Scene

za 14 dec
za 14 dec
zo 15 dec
di 17 dec
vr 20 dec
vr 20 dec
vr 20 dec
ma 23 dec
do 26 dec

Bibliotheek Venlo
Bibliotheek Venlo
Boekend
Maaspoort
St. Julia
De Nieuwe Scene
De Nieuwe Scene
De Nieuwe Munt
Maaspoort

Koffie met......(geheugenhuis)
Koffie met......(geheugenhuis)
Bookend Sfeervol Kerst
Van Mozart tot Madonna| Tania Kross
TZBO komt naar u toe
Amazing Grace
Judy
TZBO komt naar u toe
Kerstconcert St. Cecilia Tegelen

10:30
10:30
11:00
20:15
14:30
14:30
14:45
14:00
11:30

Stadsbibliotheek
Stadsbibliotheek
De Bekkerie
Maaspoort
TZBO
De Nieuwe Scene
De Nieuwe Scene
TZBO
nieuwsbrief oktober

Postbus 366, 5900 AJ Venlo

|

www.sobvenlo.nl

|

info@sobvenlo.nl

3

vr 27 dec

De Nieuwe Scene

De Patrick

14:30

De Nieuwe Scene

vr 27 dec
za 11 jan

De Nieuwe Scene
Maaspoort

The Violin Player
Guilty Pleasures Sing-a-Long | Crazy Pianos

14:45
20:15

De Nieuwe Scene
Maaspoort

di 14 jan
zo 19 jan

Maaspoort
Maaspoort

De Notenkraker | Het Ballet van de Staatsopera van Tatarstan
Amuse Concert | Het Santres Trio

19:00
11:30

Maaspoort
Maaspoort

di 21 jan Maaspoort
ma 10 feb 't Roadhoes Blerick

Where Rock & Roll was born | Sun Records
(UK)
Seniorenzitting MAANDAG Wortelepin

20:15
-

Maaspoort
-

wo 12 feb Maaspoort
do 13 feb Maaspoort

Seniorenzitting WOENSDAG Jocus
Seniorenzitting DONDERDAG Jocus

ma 17 feb Maaspoort
wo 19 feb Maaspoort

Vastelaoveskonzert Fortissimo
Vasteloavendconcert 2020 | Philharmonie
Zuidnederland

19:49
20:15

Aankondiging november
Maaspoort

za 7 maa Maaspoort
vr 20 maa Maaspoort

Opvliegers 5 Op Safari | Komedie
The Great Wonder | Pepijn Gunneweg

20:15
20:15

Maaspoort
Maaspoort

za 28 maa Maaspoort
za 4 apr
Maaspoort

Vietnam | Naar het boek van Minh Vu
Don Giovanni| Opera Compact

20:15
20:15

Maaspoort
Maaspoort

zo 19 apr
za 25 apr
wo 29 apr
do 30 apr

Antoniuskerk
Maaspoort
Maaspoort
Maaspoort

Antoniusconcert
QUEEN The Music
Goodbye | Musical
Paradijskleier | Lenette van Dongen

14:30
20:15
20:15
20:15

Maaspoort
Maaspoort
Maaspoort

vr 8 mei
vr 15 mei
za 16 mei
zo 17 mei

Maaspoort
Maaspoort
Maaspoort
Maaspoort

The Rolling Stones’ Sticky Fingers | Legendary Albums Live
De Vloer Op | Improvisatietheater
Peter Pan | Theater Terra
Amuse Concert | Het Limburgs Blaaskwintet

20:15
20:15
15:00
11:30

Maaspoort
Maaspoort
Maaspoort
Maaspoort

Intouchables | Met Huub Stapel e.a.

20:15

Maaspoort

wo 20 mei Maaspoort

-

Kerstconcert | Kon. Harmonie Sint Cecilia Tegelen en de Meulezengers | 2 e Kerstdag | Maaspoort

(Zie Nieuwsbrief november)
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