Aankondiging:
Seniorenzittingen S.O.B. | 10, 12 en 13 februari 2020
Ook dit jaar organiseert S.O.B. weer de seniorenzittingen in samenwerking met De Wortelepin en Jocus.

Wortelepin / Blerick: Dit jaar is het motto "Bliërick kleurt".
Op maandag 10 februari 2020 in 't Raodhoès in Blerick.
Zaal open 19:00u. Aanvang zitting 19:30u. Einde zitting ca. 23:00u.
Artiesten, die u in de juiste carnavalsstemming zullen brengen zijn o.a. Dylano (Theike de jeugdgouveneur),
Trio Ongeplök, Bas van Neer (Werk höbbe is niks), John Coenen (Taai Taai), Gé Deenen.
Entreeprijs: € 21,00 (€ 15,80 + 2 consumpties en € 1,00 ticketfee). Alleen voor S.O.B. leden.
De prijs is bovendien inclusief garderobe, koffie/thee en vlaai.
De twee consumptiemunten ontvangt u bij binnenkomst.

Jocus / Venlo: Dit jaar het motto: "Um gruuëts op te zien".
Er zijn weer twee identieke zittingen op woensdag 12 en op donderdag 13 februari 2020.
Zaal open 19:00u. Aanvang zitting 19:30u. Einde zitting ca. 23:00u.
Het programma bevat onder meer buuts van Ger Frenken en Bram Holla, een Sjieke Duitse dans groep,
Jocus toekoms mini prinsegarde en dansgarde, Eige leweit, Ben Verdellen en het Boerebroelofgezelschap.
Entreeprijs: € 18,50 (€ 17,50 + € 1,00 ticketfee). Alleen voor S.O.B. leden.
De prijs is bovendien inclusief garderobe, koffie/thee en vlaai.

Kaarten bestellen: (U kunt zelf uw plaatsen uitkiezen.)
De verkoop van kaarten start op zaterdag 4 januari, om 10:00 uur.
Alleen voor S.O.B. leden.
Tot uiterlijk 26 januari 2020 !!

(Het aantal plaatsen is beperkt)

o

Via de site van S.O.B. (met lidmaatschapsnummer)
(zonder bestelcode, alleen voor S.O.B. leden, pasje nodig bij binnenkomst):
Via onze site komt u bij TicketCrew om kaarten te bestellen.
U kunt meerdere S.O.B. leden eenvoudig in een bestelling toevoegen.
Tip: Maak de groepen niet te groot, dat is makkelijker bij plaatsen kiezen.
Betaling alleen via iDEAL (35 ct per transactie)
U krijgt direct een email met entreebewijzen om uit te printen.
Gebruik deze links: WORTELEPIN | JOCUS WOENSDAG | JOCUS DONDERDAG

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 € 1,00 extra.

Toegang:
De entreebewijzen zijn uitsluitend geldig op vertoon van een S.O.B.-pasje per deelnemer.

