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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING 
 VENLO EN OMSTREKEN 
 
 

 
VAN DE VOORZITTER 
Fijn is dat vrijwel elke donderdagavond spelregels, vaak met actuele beelden 
op een prettige en zinvolle manier belicht worden in Huize Unicum. Mooi is 
dat onze vereniging nu al jaren zowel op districts- als landelijk niveau met 
een fanatiek en goed spelregelteam aan de weg timmert. Daarom alleen al 
is het waardevol dat we 28 april a.s. de spelregelkampioenschappen goed 
organiseren en er een fijne happening van maken. 
 
Ger Heijligers 
Voorzitter 
 
 
 

 
JAARVERGADERING 
Het aantal leden wat de jaarvergadering bezocht was wat 
minder dan verwacht, maar we kunnen terugkijken op een 
goede vergadering waarin ook alle ruimte was om mee te 
praten en mee te denken over het te voeren beleid. Een 
bijzondere plek was ingeruimd om afscheid te nemen van Theo 
Hoeben als bestuurslid en hem te danken voor al zijn 
verdiensten. Theo nogmaals bedankt! 
 
LOTTO CLUBHUIS 
Op donderdagavond is het steeds spannend wie de Lotto zal 
winnen. Onze Lottoman zou graag zien dat er meer mensen 
meedoen. Nu hebben enkele leden 2 of meer nummers en 
zo lijkt het dat steeds dezelfde mensen de lotto winnen. Dus 
doe mee! Er zijn nog nummers ter beschikking; meld je aan 
bij Louis. Tevens graag vooruitbetalen zodat Louis niet 
achter de betalingen hoeft aan te gaan. Ook bij deelname 
aan het getal uit de lottomachine geldt: hoe meer zielen; hoe 
meer vreugd! 
 
IN GESPREK MET 
Vanaf deze maand is er op onze website een nieuwe rubriek: 
“In gesprek met”. In deze rubriek interviewt Piet Philipsen 
maandelijks SVO-leden. Deze maand gaat hij in gesprek met 
Hans Verheijen.  

KEUKENDIENST  
 
06.04 Piet Philipsen 
13.04 Nico v.d. Beucken 
20.04 Theo Hoeben 
25.04 Jan Vermeer (di) 
04.05 Louis Saris 
11.05 Piet Philipsen 
18.05 Theo Hoeben 
23.05 Jan Vermeer (di) 
01.05 Louis Saris 
08.05 Piet Philipsen 
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VERJAARDAGEN 
 
De volgende personen zijn jarig: 
   

05-04  Geert Cox (37) 
14-04  Kay Gerards (21)  
14-04  Mw. Bos-Donders (70) 
16-04  Piet Hendricks (69) 
16-04  Ger Heijligers (58)  
23-04  Mw Cox-Pookongsaen (36) 
24-04  Toon Jacobs (78) 
02-05  Marc Bloemen (50) 
06-05  Hans Verheijen (53) 
  
 
Al deze mensen van harte proficiat en 
nog vele jaren. 
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PAASKIENEN 
Vrijdagavond 7 april a.s. kan er vanaf 20.30 uur gekiend worden in ons clubhuis. De SOC is druk in de weer om op 
zijn paasbest voor de dag te komen en heeft de kippen al opgedragen om voor voldoende eieren te zorgen. 
Leden, familieleden en hun partners (vanaf 16 jaar) zijn van harte welkom. Twee kaarten kosten € 6,- en voor € 3,- 
extra kun je ook nog een derde kaart kopen. 
 
SPELREGELKAMPIOENSCHAPPEN  ZUID II IN VENLO 
Onze vereniging heeft de eer dit jaar deze kampioenschappen te mogen organiseren. Ze vinden plaats op vrijdag 
28 april in de zaal “De Windmeule” aan de Straelseweg te Venlo. Het programma begint om 18.30 uur en op dit 
moment hebben zich 8 teams aangemeld. Natuurlijk is jullie aanwezigheid fijn als steun naar de vereniging en ons 
team, maar je kunt ook meedoen aan de publieksronde om daar de eerste prijs te winnen. 
We wensen ons team nu al veel succes in de voorbereiding en de deelname. 
 
VENLOOP 2017 
Op zaterdag 25 en zondag 26 maart hebben weer enkele leden meegedaan aan de Venloop in welk onderdeel 
dan ook. Met het mooie weer was het een prachtig sportfeest, waarbij degenen wij degenen die deelgenomen 
hebben nog een extra schouderklopje geven.  
 
PIETER-JAN JANSSEN  BESTUURSLID VCN 
Op de VCN-jaarvergadering van 25 maart a.s. is ons Lid van Verdienste Pieter-Jan Janssen benoemd tot 
bestuurslid van de VCN. Pieter-Jan proficiat en veel succes met je nieuwe taak. Ook danken wij zijn voorganger uit 
Weert, Frans Sijben, voor zijn inzet. 
 
SPELREGELQUIZ OP WEBSITE 
Aan het begin van elke maand staan 5 vragen op onze website. Doe massaal mee, want het is ook nog erg 
leerzaam, omdat er meteen een toelichting volgt op het goede antwoord.  
 
 
OM TE NOTEREN  
Vrijdag  07 april 2017  Paaskienen 
Vrijdag  28 april 2017  Spelregelwedstrijden Zuid II 
Zondag 25 juni 2017  Jeu de boules 
Vrijdag  1 september 2017 Openingsavond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPONSOREN SVO 
 

Weet je nog iemand die sponsor wil worden van de SVO? Laat het Huub Lankreijer weten en we 
maken er werk van. De SVO is toch van ons allemaal en door meer sponsoren kunnen we de 

belangen van de scheidsrechters beter behartigen. 
 

s Van Heijster Schoenen Blerick s Claus wand- en plafondafwerking s  
s  Garage M. Janssen s AHC Benelux BV s Office Venlo De Kantoorvakhandel s 

s Frank Huijs Montagebedrijf s Verwarmingsinstallatiebureau Fraku s Nizza Bloembinders s  
s Electro J. Sieben BV s Prestarsi per Lei s 

s De Specht Glazenwas-en schoonmaakbedrijf s Lindeboom Bierbrouwerij Neer s  
s Feestzaal de Waeg s VenloTech s Broodjes Service Peel en Maas s 

 


