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nieuwsbrief  
 

 
 
 
 

 
 

1. GEANNULEERD: Kerstconcert | St. Cecilia en de Meulezengers | 26 december, Tweede Kerstdag  
 

Wij ontvingen van St. Cecilia het bericht dat het Kerstconcert is geannuleerd. 
Zij stuurden dit bericht voor onze Nieuwsbrief:  
 

Door de verslechterde omstandigheden en afgekondigde coronamaatregelen kan ons 
kerstconcert helaas niet doorgaan, dit alles in het belang van de gezondheid van gasten 
en deelnemers. 
Voor verdere afwikkeling van de reeds gekochte kaarten verwijzen we naar de eerdere 
berichtgeving van theater De Maaspoort. 
De Koninklijke Harmonie St. Cecilia Tegelen en de Meulezengers uit Venlo zullen in het 
voorjaar 2022 hun krachten weer bundelen om u dan muzikaal te verwennen. Blijf ons 
volgen via social media. 
 

 

 

 

2. S.O.B. ontbijtbios | Spencer | i.s.m. City Cinema en Galerie De Hoeve | 15 december | 10:30 uur 
 

Omschrijving van de film: 
Het huwelijk van Prinses Diana en Prins Charles is al lang bekoeld. Ondanks geruchten over affaires en een echt-
scheiding gaan de kerstfestiviteiten door op het landgoed van de koningin in Sandringham. Er wordt gegeten en 
gedronken en gejaagd. Diana kent het spel. Spencer speelt zich af tijdens deze cruciale kerstdagen in de vroege 
jaren ’90 waarin prinses Diana besluit dat haar liefdeloze huwelijk met prins Charles niet werkt. Ze zal moeten afwij-
ken van het pad dat voor haar was uitgestippeld als toekomstige koningin. 
Spencer is een verbeelding van wat er gebeurd zou kunnen zijn tijdens die paar noodlottige dagen. 
Ontvangst v.a.: 10.30 uur. Aanvang ontbijt: 10.45 uur. Aanvang film: 11.30 uur 
Prijs arrangement: € 15,50. Voorstelling alleen voor S.O.B. leden. 
Kaarten kunnen tot uiterlijk 11 december uitsluitend aan de kassa van CityCinema gekocht worden.  
Voor meer informatie: 077 474 1234. 
 
3. Seniorenmatinee met Wim Daniëls en Babs van Bree | Bibliotheek/STEK | 14 december 
 

Op 14 december is Wim Daniëls te gast bij het Seniorenmatinee in de Bibliotheek Venlo. Wim Daniëls is schrijver 
van een groot aantal boeken, over zeer uiteenlopende onderwerpen. Zijn laatste boeken gaan over dorpen in Ne-
derland, over de geschiedenis van op vakantie gaan en in zijn net verschenen nieuwe boek (‘Familie’) gaat het over 
familierelaties. Van zijn boek ‘Het dorp’ is ook een tv-serie gemaakt, die Wim Daniëls zelf ook presenteerde samen 
met Huub Stapel. Verder presenteerde Wim afgelopen zomer het tv-programma Nederland op film, over amateur-
films van vroeger. Wim Daniëls speelt daarnaast ook nog in het theater met de cabaretvoorstelling ‘Koken met taal’.  

Wim Daniels zal worden geïnterviewd door Lotte Kok. Een muzikale bijdrage wordt geleverd door singer-songwriter 
Babs van Bree, die zichzelf begeleidt op piano. Het Seniorenmatinee vindt plaats in STEK, vanaf 15.00 uur. 
Na afloop serveert Stek een burgermenu  om gezellig na te kletsen. Reserveren is mogelijk via de agenda van de 
bibliotheek: www.bibliotheekvenlo.nl  
 
4. Blijf ontdekken: 16 tips om je hersenen uit te dagen | Alzheimer Nederland 
 

Nadenken en bewegen: de ideale combinatie 
Dansen of danslessen volgen,    klussen in huis,   doorwerken na je pensioen,  
een instrument bespelen of zingen,   in de tuin werken,   een hond nemen,   
een nieuwe route kiezen,    vrijwilligerswerk,   een nieuwe taal leren,  
toneel spelen,      een spel spelen,   een avondje uit,  
een activiteit organiseren,    een cursus volgen,   een nieuwe sport proberen,  
een cultureel uitstapje.  
Lees meer over deze 16 tips van Alzheimer Nederland, gebruik deze link: 16 TIPS 
 

http://www.bibliotheekvenlo.nl/
https://www.alzheimer-nederland.nl/blijf-ontdekken
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5. Voordragen Venlose Voorname Vrouw 
 

De Venlo Vrouwen organiseren elk jaar de Internationale vrouwendag in Venlo.  
Tijdens een afwisselend en inspirerend programma wordt de “Venloos Voorname Vrouw” bekend gemaakt en 
sinds 2017 wordt er ook een JUNIOR Venloos Voorname Vrouw gekozen. De Junior wordt voorgedragen door de 
Venloos Voorname Vrouw.  
  
Criteria voor een echte Venlose Voorname Vrouw zijn: 
•           gepassioneerd en gedreven; 
•           vasthoudend; 
•           zeer betrokken bij Venlo en haar inwoners; 
•           zet zich in voor de verbetering van de Venlose samenleving; 
•           ondersteunt vrouwen en stimuleert vrouwen in hun ontwikkeling; 
•           voortrekkersrol in haar eigen vakgebied. 
  
Bij het voordragen van deze Venloos Voorname Vrouw wordt de hulp ingeroepen van alle Venlonaren en organi-
saties in Venlo. Kent u binnen uw organisatie of netwerk een bijzondere vrouw? Stuur dan voor 8 januari 2022 een 

nominatie met onderbouwing naar contact@venlovrouwen.nl 
 
 
 

“Ouderdom is alleen maar een tweede jeugd” 

 
 
 

     AGENDA  

De Maaspoort:   077-3207222  Theater De Garage: 077-3514252    
City Cinema, Luxor:   077-4741234    De Nieuwe Scene:  077-3518183 
Limburgs Landschap:   077-4737575  Stadsbibliotheek:  077-3512446 
 

Datum: Locatie: Onderwerp: Begin: Informatie: 

wo 1 dec Venlo Jammerdal en Egypte 13:30 Limb.Landsch. 
do 2 dec Luxor Senioren: Herself 15:00 Luxor 

do 2 dec CityCinema Senioren: Tre Piani 15:00 CityCinema 
zo 5 dec Luxor BroodjeBios: De Grote Sinter-

klaasfilm 
10:00 Luxor 

di 7 dec CityCinema Senioren: Tre Piani 15:00 CityCinema 
do 9 dec Luxor Senioren: Tre Piani 15:00 Luxor 

do 9 dec CityCinema Senioren: Spencer 15:00 CityCinema 
do 9 dec CityCinema ROH: De Notenkraker 20:15 CityCinema 

zo 12 dec CityCinema OntbijtBios: Falling for Figaro 10:45 CityCinema 
di 14 dec CityCinema Senioren: Spencer 15:00 CityCinema 

di 14 dec Bibliotheek 
Seniorenmatinee met Wim Da-
niëls en Babs van Bree 15:00 Bibliotheek 

wo 15 dec City Cinema S.O.B. ontbijtbios: Spencer 10:30 City Cinema 

wo 15 dec Groote Heide Kortste dag wandeling 13:30 Limb.Landsch. 
wo 15 dec CityCinema ROH: Tosca 20:15 CityCinema 

zo 19 dec De Nieuwe Scene The Photograph 14:30 De Nieuwe Scene 
zo 19 dec De Nieuwe Scene The World to come 15:00 De Nieuwe Scene 

zo 26 dec De Maaspoort 
GEANNULEERD Kerstconcert 
St.Cecilia  11:30 Nieuwsbrief nov. 

ma 21 feb De Maaspoort Vastelaoveskônzert Showor-
kest Harmonie Fortissimo 

18:49 Aankondiging 15 decem-
ber 
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