1.

Gelukkig Nieuwjaar

Het bestuur van S.O.B. wenst u en uw dierbaren, heel veel geluk en gezondheid toe in 2020. Wij zullen aan
onze kant in ieder geval weer ons best doen om de aangesloten clubs te steunen bij hun activiteiten en u veel
interessante activiteiten en evenementen aan te bieden.
Laten we starten met een nieuwe slogan:

Mensen hebben mensen nodig
Daarom wil S.O.B. een belangrijke speler zijn in het Venlose op het gebied van senioren; wil S.O.B. de ontmoeting tussen en met senioren nadrukkelijk bevorderen.
Het bestuur van S.O.B. heeft onlangs de missie, vizie en kernwaarden van S.O.B. als volgt geformuleerd:

Onze missie (Waar staan we voor? Wie zijn we?)
S.O.B. :
• is dé seniorenorganisatie van de gemeente Venlo
• bevordert de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en de vitaliteit van senioren
• bevordert ontmoeting van senioren
• bevordert bewustwording van het senior zijn en worden
• draagt bij aan een samenleving waarin senioren volwaardig meedoen
Dit willen we bereiken door:
• maatschappelijke participatie van senioren te stimuleren
• te bevorderen dat senioren naar elkaar omzien
• senioren te inspireren om hun talenten voor elkaar te gebruiken in de lokale omgeving
• inspiratie en verdieping te brengen
• ontspanning te bieden
• de wensen en behoeften van de senioren als uitgangspunt te nemen

Onze visie (Waar gaan we voor? Wat kunnen we betekenen?)
S.O.B. :
• zorgt voor ontmoeting en verbinding van senioren:
- in sociaal-culturele activiteiten
- in clubs / verenigingen (door ondersteuning en facilitering)
- middels informatieve activiteiten ter voorbereiding op toekomstig senior-schap
• is lokaal (Venlo) gericht, is wijkgericht en is dichtbij

Onze kernwaarden (Wat ligt er aan ten grondslag? Waarin geloven wij?)
•
•
•

eenieder voert de regie over zijn eigen leven
ieder mag zijn wie hij / zij is
senioren zijn actief en vitaal:
- fysiek (bewegen, mobiliteit)
- mentaal en
- sociaal (verbinding met anderen)

Onze missie, visie en kernwaarden vormen de basis voor wat wij werkelijk doen. ‘Mensen hebben mensen
nodig’. Daarom ondersteunen wij clubs van onze doelgroep en organiseren wij activiteiten waar onze leden
aan deel kunnen nemen. We verlagen de drempel voor deelname aan activiteiten door kortingen te geven.
Op deze manier stimuleren wij dat mensen elkaar ontmoeten en samen in beweging zijn. S.O.B levert op deze
manier een bijdrage aan het voorkomen van eenzaamheid.
In de levensfase van een senior kunnen zich allerlei gebeurtenissen voordoen die het gevaar van eenzaamheid
plotseling kunnen versterken. Denk daarbij aan bijv. het verlies van een partner, een noodzakelijke verhuizing,
een slechter wordende gezondheid. Het lidmaatschap van S.O.B. zorgt dan voor een vangnet.
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2.

Vastelaoveszittingen | Kaartverkoop | vanaf 4 januari | digitaal of bij VVV-kantoor

Zoals bekend start de verkoop van kaarten op zaterdag 4 januari. U heeft géén bestelcodes nodig.
Bij binnenkomst is het entreebewijs alleen geldig op vertoon van de S.O.B.-pas 2020.
U kunt zelf uw plaatsen uitkiezen. Als u grote groepen probeert te plaatsen zal dat tot problemen kunnen
leiden. Beter is om voor kleinere groepen kaarten te bestellen en de groepjes bij elkaar te plaatsen.
3.

Vervolgcursus Bridge | start 7 of 14 januari | Feestzaal Het Ven.

Piet Lipsch start 7 januari een vervolgcursus bridge die bestaat uit 12/13 lessen op dinsdagmorgen van 9:3012:00 uur. Feestzaal het Ven, Straelseweg Venlo. Kosten €60,00 plus €15,00 voor lesmateriaal.
Voor meer informatie Contactpersoon Bridge bij S.O.B.: Jo Driessen tel. 077-3540303
4.

Digisterker | start 8 januari | 4 bijeenkomsten | Bibliotheek Venlo | 10:00-12:00 uur

Dit is een cursus van 4 bijeenkomsten waarbij deelnemers leren om te gaan met hun DigiD bij de verschillende overheidswebsites en websites m.b.t. gezondheid zoals ziektekostenverzekeringen en VieCuri. Een
onderdeel van de cursus is ook het zoeken van informatie op internet. De data van cursus zijn: 8 januari, 15
januari, 22 januari en 29 januari. Deelname aan de cursus is gratis.
Aanmelden: info@bibliotheekvenlo.nl
5.

Nieuwjaarsbijeenkomst | BOS (niet S.O.B.) | vrijdag 10 januari | H v.d. W “Zonneveld” | 14:00 uur

Op vrijdag 10 januari 2020 houdt de Belangen Organisatie Senioren ( B.O.S. ) een nieuwjaarsbijeenkomst in
het Huis van de Wijk, Zonneveld, Stadhouderstraat 75, Blerick. Iedereen is welkom van 14:00 tot 16:00 uur.
6.

Virtuele wandeling door oud Venlo | JvV | dinsdag 14 januari | Gr. Café Maagdenberg| 14:00 uur

Jongeren van héél vroeger vertellen vaak lyrisch over het prachtige Venlo van hun jeugd. Een pittoreske stad
met kronkelige straten en steegjes. Met fraaie oude gevels. Met tientallen uitgaansgelegenheden, waar je kon
genieten van levende muziek. Een stad met kleurrijke bewoners. De verwoestende bombardementen in de
herfst van 1944 en de naoorlogse opruimwoede van opvolgende gemeentebesturen zijn er debet aan dat
Venlo zijn ziel (voorgoed?) kwijt is. Er resten slechts herinneringen. De publicist/historicus Paul Seelen neemt
ons aan de hand van oude foto’s nog één keer mee op een (virtuele) wandeling door oud Venlo.
Kosten : € 7,50 voor leden S.O.B., incl. kop koffie/thee
Aanmelden: vóór 10 januari a.s. per e-mail: info@jongerenvanvroeger.nl of tel. 077-326 0409 (na 19:00 uur)
7.

S.O.B. Ontbijtbios | Cats | zondag 19 januari | City Cinema | 10:45 uur

De musical speelt zich af op de meest speciale avond van het jaar, waarop de Jellicle katten hun grote bal
vieren. Eén van hen zal door Old Deuteronomy worden uitverkoren om opnieuw te worden geboren en een
nieuw kattenleven te beginnen. Grizabella, de glamourcat, valt deze eer ten beurt.
Cats van Universal Pictures en Working Title is een vernieuwende filmbewerking van de wereldberoemde Andrew Lloyd Webber-musical met een sterrencast bestaande uit o.a. James Corden, Dame Judi Dench, Jason
Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian McKellen, Taylor Swift, Rebel Wilson en Francesca Hayward .
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. 077-4741234 (ook voor meer info)
I.v.m. de catering (van De Hoeve) dienen kaarten uiterlijk woensdag 15 januari afgehaald te zijn.
8.

‘Singing Old-timers’ | ‘Forever Young Collectief’ | zondag 19 Januari | ‘de Garage’

Dit optreden is om 11:00 uur en om 15:00 uur in Theater De Garage Saxenkampstraat 2 te Venlo.
Met een liveband van doorgewinterde muzikanten brengen ze het publiek steevast in beweging met hun swingende muziek en aanstekelijke show met pophits uit de jaren 70. De gemiddelde leeftijd van de leden is 75
jaar en ze hebben inmiddels heel wat optredens verzorgd in Limburg en Brabant.
Het optreden in Theater de Garage zal weer stukjes film tonen uit ‘Forever Young, the movie’. Documentairemaker Bart Coenders volgde Forever Young al sinds begin 2014. Hij interviewde de leden over thema’s als
ouderdom, verlies, zingeving, eenzaamheid en humor. Thema’s die ook terugkomen in het repertoire van Forever Young, dat voor dit optreden in Theater de Garage uit grotendeels nieuwe songs bestaat!
De entree is € 10.00 Kaartjes zijn te bestellen via: https://www.theaterdegarage.nl/voorstellingen/forever-young/

Vroeger wilde ik minder grijze haren hebben.
Nu zou ik er méér willen hebben.
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Vrijwilligers Gezocht
Vrijwilliger worden in Speeltuin ’t Hagerweike?
Al jaren is speeltuin ’t Hagerweike een begrip in
Venlo-Zuid. De openbare, gratis toegankelijke
speeltuin wordt al lang niet meer alleen bezocht
door kinderen uit de buurt. Sinds een aantal jaar is
de speeltuin ook de aangewezen speelplaats voor
Kindcentrum de Koperwiek. En tijdens schoolvakanties en de halfjaarlijkse kindermiddag weten
ook kinderen uit de rest van Venlo de speeltuin te
vinden.
In de speeltuin ligt een winkeltje met toiletvoorziening en een zaaltje waarin diverse activiteiten worden georganiseerd. Het winkeltje is geopend tussen maart en november. Afgelopen seizoen was de
winkel steeds op woensdag-, vrijdag-, zaterdag- en
zondagmiddag open. De wens is om weer elke dag geopend te zijn, maar hier zijn meer mensen voor nodig.
Speeltuin ’t Hagerweike zoekt momenteel extra vrijwilligers die ten minste een dagdeel per week mee willen helpen in de speeltuin. Er wordt gezocht naar winkelmedewerkers en mensen die mee willen helpen
met het (kleine) tuinonderhoud. Lijkt het u leuk om in een gezellig team mee te helpen aan het speelplezier van de kinderen uit Venlo-Zuid, stuur dan een e-mail naar: bestuur@hagerweike.nl
Als u nog vragen heeft naar aanleiding van dit bericht, kunt u ook altijd een e-mail sturen.

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

De Maaspoort:
077-3207222
De Nieuwe Scene:
077-3518183
Stadsbibliotheek: 077-3512446

077-4741234
077-4737575

Datum:

Locatie:

Onderwerp:

wo 8 jan
do 9 jan
vr 10 jan
vr 10 jan
vr 10 jan
za 11 jan
di 14 jan
di 14 jan
di 14 jan
di 14 jan

Bibliotheek Venlo
Luxor
't Peske
Zonneveld
't Peske
Maaspoort
Maagdenberg
CityCinema
CityCinema
Maaspoort

Digisterker
Seniorenvoorstelling Hors Normes
De TZBO komt naar u toe! Nieuwe Munt
Nieuwjaarsbijeenkomst BOS (niet S.O.B.)
De TZBO komt naar u toe! 't Peske
Guilty Pleasures Sing-a-Long | Crazy Pianos
Virtuele wandeling door oud Venlo
Seniorenvoorstelling Penoza
Seniorenvoorstelling April, May en June
De Notenkraker | Het Ballet van de Staatsopera van Tatarstan
Digisterker
Seniorenvoorstelling Bombshell

wo 15 jan Bibliotheek Venlo
do 16 jan Luxor
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Aanvang:
10:00
15:00
13:30
14:00
14:00
20:15
14:00
15:00
15:15
19:00

Informatie:

10:00
15:00

Stadsbibliotheek
Luxor

info@sobvenlo.nl

Stadsbibliotheek
Luxor
TZBO
BOS (niet S.O.B.)
TZBO
Maaspoort
Jongeren v Vroeger
CityCinema
CityCinema
Maaspoort
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zo 19 jan
zo 19 jan
zo 19 jan
zo 19 jan
zo 19 jan
di 21 jan
di 21 jan
di 21 jan

CityCinema
City Cinema
De Garage
Maaspoort
De Garage
CityCinema
CityCinema
Maaspoort

wo 22 jan
do 23 jan
di 28 jan
wo 29 jan
ma 10 feb
wo 12 feb
do 13 feb
ma 17 feb

Bibliotheek Venlo
Luxor
CityCinema
Bibliotheek Venlo
't Roadhoes Blerick
Maaspoort
Maaspoort
Maaspoort

wo 19 feb
za 7 maa
vr 20 maa
za 28 maa
za 4 apr
za 4 apr
zo 19 apr
za 25 apr
wo 29 apr
do 30 apr

Maaspoort
Maaspoort
Maaspoort
Maaspoort
Maaspoort
Antoniuskerk
Maaspoort
Maaspoort
Maaspoort

vr 8 mei
vr 15 mei
za 16 mei
zo 17 mei
wo 20 mei
za 14 nov

Maaspoort
Maaspoort
Maaspoort
Maaspoort
Maaspoort
-

OntbijtBios Cats
S.O.B. Ontbijtbios | Cats
‘Singing Old-timers’
Amuse Concert | Het Santres Trio
‘Singing Old-timers’
Seniorenvoorstelling Hors Normes
Seniorenvoorstelling 1917
Where Rock & Roll was born | Sun Records
(UK)
Digisterker
Seniorenvoorstelling La Belle Epoque
Seniorenvoorstelling Wei
Digisterker
Seniorenzitting MAANDAG Wortelepin
Seniorenzitting WOENSDAG Jocus
Seniorenzitting DONDERDAG Jocus
Vastelaoveskonzert Fortissimo
Vasteloavendconcert 2020 | Philharmonie
Zuidnederland
Opvliegers 5 Op Safari | Komedie
The Great Wonder | Pepijn Gunneweg
Vietnam | Naar het boek van Minh Vu
S.O.B. Voorjaars Bridgedrive
Don Giovanni| Opera Compact
Antoniusconcert
QUEEN The Music
Goodbye | Musical
Paradijskleier | Lenette van Dongen
The Rolling Stones’ Sticky Fingers | Legendary Albums Live
De Vloer Op | Improvisatietheater
Peter Pan | Theater Terra
Amuse Concert | Het Limburgs Blaaskwintet
Intouchables | Met Huub Stapel e.a.
S.O.B. Najaars Bridgedrive
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10:45
10:45
11:00
11:30
15:00
15:00
15:15
20:15

CityCinema
City Cinema
For Ever Young
Maaspoort
For Ever Young
CityCinema
CityCinema
Maaspoort

10:00
15:00
15:00
10:00
19:30
19:30
19:30
19:49

Stadsbibliotheek
Luxor
CityCinema
Stadsbibliotheek
aankondiging december
Aankondiging november

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

Maaspoort
Maaspoort
Maaspoort
Maaspoort
Maaspoort
Maaspoort
Maaspoort
Maaspoort

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

Maaspoort
Maaspoort
Maaspoort
Maaspoort
Maaspoort
-
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