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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING 
 VENLO EN OMSTREKEN 
 
 

 
VAN DE VOORZITTER 
We kunnen tevreden en voldaan terugkijken naar 2016. Een jaar waarin we 
ons 90-jarig jubileum op onze eigen wijze hebben gevierd. Deze prachtige 
leeftijd vereist dat wij vanuit onze eigen kracht fit en gezond de  toekomst 
ingaan. Nu wil ik iedereen een goed, gezond en wijs 2017 toewensen, 
waarbij het fijn zou zijn als ik jullie op de eerste clubavond van het nieuwe 
jaar de hand mag schudden.  

 
Ger Heijligers 
Voorzitter 

 
 
 

NIEUWJAARSINSTUIF 
Op donderdag 5 januari a.s. zal onze Nieuwjaarsinstuif 
gehouden worden. Na het succes van de afgelopen jaren 
rekenen we ook dit jaar op een grote opkomst. Er zal deze 
avond geen trainen zijn. 
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, kok Philippe, 
Ger Koopmans en Cees Rullens verwachten we dit jaar 
weer een verrassende gast te mogen begroeten. 
Er zal deze avond voldoende te drinken en te eten zijn. 
Het bestuur hoopt op een grote opkomst. 
 

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. 
 

 

KEUKENDIENST  

 
05.01 Theo Hoeben 
12.01 Jan Vermeer 
19.01 Louis Saris 
26.01 Piet Philipsen 
02.02 Nico v.d.Beucken 
09.02 Theo Hoeben 
16.02 Jan Vermeer 
23.02 Louis Saris 
02.03 Piet Philipsen 
09.03 Nico v.d. Beucken 

Maandbulletin Januari 2017 
 

 

VERJAARDAGEN 
 
De volgende personen zijn jarig: 
  Mw.Bruekers_Beelen ( 60) an de Feyter (84  

08-01  Ed Janssen (46) 
10-01  Mw.Ottenheim-Metsemakers (68) 
12-01  Ben van Baal (69) 
17-01  Marco Heijnen (23) 
19-01  Jack Billekens (66) 
21-01  Mw. Jacobs-Schouwenberg (57) 
21-01  Mw. Verheijen-Janhsen (48) 
22-01  Job van Helden (20) 
09-02  Mw. Arssi-Bachiri (59) 
  
 
   
Al deze mensen van harte proficiat en 

nog vele jaren. 
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LIEF EN LEED 
De laatste maand van 2016 bracht ons berichten binnen die te maken hebben met leed. Vader Lei van ons Lid 
van verdienste Pieter-Jan Janssen is overleden. Verder gold dit ook voor de moeder (Nellie) van Rudy Klaassen. 
Onze condoleances gaan uit naar beide leden met hun familie en dierbaren.  
 
Op 2 januari 2017, de dag dat ons Lid van Verdienste Wim Peijenburg 40 jaar lid is van onze vereniging is zijn 
dierbare echtgenote Regie overleden. De uitvaartdienst wordt zaterdag a.s. om 13.45 uur in de Onze Lieve 
Vrouwe Kerk te Venlo gehouden, waarna een afscheidsdienst is in het crematorium. Onze condoleances gaan 
naar Wim en zijn kinderen en kleinkinderen met het besef dat we met Regie iemand verloren hebben die ook met 
haar hart bij onze vereniging was. 
 
De vreugdevolle kant mochten we meemaken met de geboorte van zoontje Jamie van Geert en Pomme Cox. 
Uiteraard ook nog een keer via deze wijze een felicitatie met deze jonge telg. 

 
CONSUMPTIEPRIJZEN 
Zoals reeds aangekondigd op onze clubavond zullen per 1 januari 2017 de consumpties met een dubbeltje 
verhoogd worden. Dus 10 muntjes kosten dan € 16, tijdens clubavonden € 15. Losse consumpties kosten  
€ 1,70. De reden van de verhoging is dat ook de inkoopprijzen van de drank verhoogd zijn en we toch een 
gezonde financiële basis voor de vereniging willen behouden. 
 

KERSTKIENEN 
Op vrijdag 16 december j.l. was ons jaarlijkse Kerstkienen. In verband met ons 90- jarig jubileum had de SOC voor 
extra prijzen gezorgd. Zo was er op verzoek een extra ronde waar je een konijn voor de Kerst kon winnen en een 
extra ronde waar de hoofdprijs een prijs ter waarde van €90.- bedroeg. Al met al was het een gezellige avond die 
goed bezocht was.  
 

SNERTWANDELING 
Op dinsdag 27 december j.l. hebben een recordaantal mensen deelgenomen aan de jaarlijkse snertwandeling. 
Theo Hoeben en Nico Slavenburg hadden een leuke route uitgezet met als extra inbreng dat de route van twee 
kanten gelopen kon worden zodat de groepen sneller konden starten en dat de avond ook niet te lang duurde. 
Onderweg stond weer de gebruikelijke tent met voor iedereen wat lekkers klaar.  Na afloop was er uiteraard weer 
heerlijke snert van onze beroemde kok Louis.    
 

ZAALVOETBAL OVERLOON 
Zondag 8 januari a.s. vindt het traditionele zaalvoetbaltoernooi van Zuid II plaats. Dit jaar wordt het georganiseerd 
door Boxmeer/Cuijk. Het begint vanaf 13.00 uur in sporthal De Raay, Raayseweg 25 te Overloon. Wij doen ook 
mee met een team. Dus als je wilt supporteren; ga naar Overloon. 
 

OM TE NOTEREN  

Donderdag 5 januari 2017  Nieuwjaarsinstuif 
Zondag 8 januari 2017  Zaalvoetbal Zuid II te Overloon 
Vrijdag  17 maart 2017  Algemene ledenvergadering 
Vrijdag  28 april 2017  Spelregelwedstrijden Zuid II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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   

  Garage M. Janssen  AHC Benelux BV ♦ Office Venlo De Kantoorvakhandel  
 Frank Huijs Montagebedrijf  Verwarmingsinstallatiebureau Fraku  Nizza Bloembinders   

 Electro J. Sieben BV  Prestarsi per Lei  
 De Specht Glazenwas-en schoonmaakbedrijf  Lindeboom Bierbrouwerij Neer   

 Feestzaal de Waeg  Venlo Tech  Broodjes Service Peel en Maas  
 


