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Op woensdag 29 november geven de Flarussen een speciale voorstelling voor onze achterban.
De voorstelling begint om 20:00 uur. De entree bedraagt €15,00 inclusief garderobe en een
drankje in de pauze.
In planne make löp de gemeinte Venlo veurop.
Buveurbeeld planne um van det Spaans fort, Venloos fort (of is ‘t ’n Bliëricks fort?) iets geweldigs
te make. Of die planne realistisch zien, môt nog
bliëke.
Auk Albaer en Truus hebbe planne. As die hordes
toeriste straks kômme um det fort te bekiëke,
wille zeej klaor zien um die gasvreej te ôntvange.
Allein, Truus ziene pap, Wiel, zit in de waeg. Dae
zien ze leever kwiet as riëk. En riëk zien Albaer en
Truus neet, want ’t ôntbrik eur ouk aan geld en de
benuedigde vergunninge um die planne gestalte
te gaeve. Zeej vinde det pap riëp is veur ’t bejaardehoës. As Wiel luch krieg van die planne, geit
det neet zônder slaag of stoët, en d’r môtte nog
aardig wat neut gekraak waere. D’r struimp nog
hiel wat water door mooder Maas, veurdet d’r iets
van de grond kump….
Weite wie dit vaerder geit en aaflöp?

Aanmelding:
Onze procedure is altijd: eerst aanmelden, dan betalen.
Inschrijven per e-mail naar info@sobvenlo.nl.
Eventueel inschrijven via dit formulier, te sturen naar:
J. Ebus, Groenstraat 69, 5913 CB Venlo of naar
R. Theeuwen, Graaf Hendrik vd Bergstraat 15, 5923 CD Blerick.
Iedere persoon moet apart worden aangemeld. We moeten kunnen controleren of iemand tot de
SOB achterban hoort of niet.
Personen die niet bij SOB Venlo zijn aangesloten, zijn ook welkom, maar betalen € 5,00 extra,
dus € 20,00. Desgewenst noteren we u voor die 5 euro als nieuwe donateur van SOB Venlo.
De eerste aanmelder van een groep geldt voor ons als contactpersoon.
Geef bij aanmelding aan of wij rekening moeten houden met een rolstoel.
Aanmelding is pas compleet na betaling van het verschuldigde bedrag:
Totaalbedrag a.u.b. direct NA inschrijving overmaken naar:
NL49RABO 0167719157 t.n.v. SOB Venlo
o.v.v. FLARUSSEN en het SOB-nummer van de contactpersoon.
De toegangsbewijzen worden t.z.t. thuisbezorgd bij de contactpersoon van iedere inschrijving.
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nr.

SOB
nummer

Hebt u een geldige SOB pas 2017,
dan hieronder aub alleen uw naam invullen.
Anders: naam + adres + postcode + plaats

telefoon
en/of
e-mail

opmerkingen
(bijv. rolstoel)

1
Bovenstaande persoon is de contactpersoon voor alle aanmeldingen via dit formulier.
De contactpersoon zorgt voor de betaling.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nr.

Aanmelding van onderstaande personen wordt behandeld door de contactpersoon.
SOB
Hebt u een geldige SOB pas 2017,
telefoon
opmerkingen
nummer dan hieronder aub alleen uw naam invullen.
en/of
(bijv. rolstoel)
of
Anders: naam + adres + postcode + plaats
e-mail
“nieuw”

2
3
4
5
6
7
8
Aantal Senioren:
(met SOB seniorenpas 2017)
Aantal Senioren:
(zonder SOB seniorenpas 2017)

Kaarten à
€ 15,00
Kaarten à
€ 20,00

TOTAAL:
TOTAAL:

Inschrijven per e-mail naar info@sobvenlo.nl. Eventueel inschrijven via dit formulier te sturen naar:
J. Ebus, Groenstraat 69, 5913 CB Venlo of naar
R. Theeuwen, Graaf Hendrik vd Bergstraat 15, 5923 CD Blerick.
Totaalbedrag aub direct NA inschrijving overmaken naar NL49RABO 0167719157 t.n.v. SOB Venlo
o.v.v. FLARUSSEN en het SOB-nummer van de 1e persoon (= contactpersoon) op uw lijst.
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