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Maandbulletin Januari 2016
VAN DE VOORZITTER
Ons bulletin is net als fluiten of vlaggen; soms is het net anders dan je
gedacht of verwacht hebt. Op de valreep van 2015 al het januaribulletin
uitbrengen en dat betekent dat ik uitspreek dat ik het gaaf vind als jullie
komen naar de eerste activiteit van ons 90-jarig bestaan; de
nieuwjaarsinstuif. Iedereen een goed, fijn maar vooral gezond 2016!
Ger Heijligers
Voorzitter

VERJAARDAG
In het maandbulletin zijn we de verjaardag van ons lid
Steve Janssen vergeten te vermelden. Steve is op 23
december 17 jaar geworden, alsnog proficiat!

KERSTKIENEN
Op vrijdag 18 december j.l. hebben wij een gezellige
Kerstkienavond gehad. De belangstelling was boven
verwachting en het was fijn om te zien dat er ook jongere
leden aanwezig waren. In totaal waren er 41 personen
aanwezig die allen hard hun beste hebben gedaan om een
prijs te winnen. Een ieder ging met een prijs naar huis toe
al was het maar een speer prei.
Er was ook nog een extra ronde waar een
levensmiddelenpakket te winnen was. Dit pakket ging naar
Mieke Cremers-Lankreijer. De opbrengst van die ronde
was meer dan € 100,-. Al met al een geslaagde avond en
waarbij de SOC zoals ieder jaar weer voor leuke prijzen
had gezorgd.
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VERJAARDAGEN
De volgende personen zijn jarig:
08-01 Ed Janssen (45)
10-01 Mw. Ottenheim-Metsemakers (67)
12-01 Ben van Baal (68)
17-01 Marco Heijnen (22)
21-01 Mw. Jacobs-Schouwenberg (56)
21-01 Mw. Verheijen-Janhsen (47)
26-01 Leon Steechs (44)
09-02 Mw. Arssi-Bachiri (58)
11-02 Roy Engelen (48)
Al deze mensen van harte proficiat en
nog vele jaren.
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GESLAAGDE SNERTWANDELING
De dinsdag naar kerst vond onze traditionele snertwandeling plaats. Dit jaar lag er weinig sneeuw, wat wellicht
mede zorgde voor een grote opkomst. Na afloop was er weer lekker snert van onze kok Louis. Zowel de
organisatie als de mensen in de keuken bedankt voor deze gezellige avond!

EXTRA BEGELEIDING
Het bestuur heeft vorm gegeven aan de behoefte van enkele leden om gestructureerd intern begeleid te worden,
zowel voor de assistenten als de scheidsrechters. Geert Cox wordt hierin de contactpersoon. Leg je hulpvraag bij
hem neer en hij zal samen met jou bekijken hoe je ook intern begeleiding kunt krijgen. Vanaf 20 december is Geert
te bereiken via geert.cox@svovenlo.nl of op de clubavond.

NIEUWJAARSINSTUIF MET TAPAS
Op donderdag 7 januari zal weer de Nieuwjaarsinstuif gehouden worden. Na het succes van de afgelopen jaren
rekenen we weer op een grote opkomst, vooral omdat deze avond in het teken zal staan van ons 90-jarig jubileum
in 2016. Vandaar dat we beginnen met tapas, gemaakt door onze leden. Mocht je mee willen helpen met de
voorbereidingen van die heerlijke hapjes, meld je aan bij voorzitter@svovenlo.nl.
We hopen alle leden met hun partner vanaf 20.00 uur in ons clubhuis te mogen begroeten.
Natuurlijk is er ook weer een Mystery Guest. Na Wiel Theeuwen, Wiel Verstappen, Cristel Roulaux, Philippe en
Ger Koopmans verwachten we dit jaar weer een verrassende gast te mogen begroeten.
Het bestuur hoopt op een grote opkomst!

KIES ONS LOGO
Via onze vernieuwde website of facebook kun je het logo kiezen wat voor het 90-jarig bestaan gebruikt zal
worden. Kijk nog eens want de kleuren zijn nog fraaier gemaakt. Op de nieuwjaarsinstuif zal het jubileumlogo
onthuld worden.

OM TE NOTEREN
Donderdag
Zondag
Vrijdag
Vrijdag

7 januari 2016
10 januari 2016
4 maart 2016
18 maart 2016

Nieuwjaarsinstuif
Zaalvoetbaltoernooi Zuid II te Helmond.
Jaarvergadering
Paaskienen

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.
Partner
 Van Heijster Schoenen Blerick  Claus wand- en plafondafwerking 
 UniGar garage M. Janssen  AHC Benelux BV ♦ Office Venlo De Kantoorvakhandel 
 Frank Huijs Montagebedrijf  Nizza Bloembinders  Roli Sport 
 Jan Bakker Bouwservice Venlo  Electro J. Sieben BV  Prestarsi per Lei 
 De Specht Glazenwas-en schoonmaakbedrijf  Lindeboom Bierbrouwerij Neer 
 Feestzaal de Waeg  Broodjes Service Peel en Maas 
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