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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING 
 VENLO EN OMSTREKEN 
 
 

 
VAN DE VOORZITTER 
 
Op het moment dat ik dit schrijf is het nieuwe jaar met slecht weer 
begonnen. Negatief is niet mijn insteek, want ik hou het liever  positief. Ik 
wens ieder een goed, fijn, gelukkig en vooral gezond nieuwjaar waarin 
positiviteit de basis is om gelukkig in het leven te staan. Dit zijn woorden op 
papier en nog gezelliger vind ik het om deze woorden te delen vanavond, 
dus de eerste donderdagavond van het nieuwe jaar in Huize Unicum, waarin 
we samen een goed begin van 2018 mogen delen. 

 
Ger Heijligers 
Voorzitter 
 
 
 
 

 
 

KERSTKIENEN 

Het Kerstkienen was erg gezellig. Dit kwam mede door de 
hoge opkomst, ook jongeren vinden steeds vaker de weg 
naar het clubhuis. Ook dit jaar speelde de SOC (ondanks 
de grote opkomst) het weer klaar om alle deelnemers met 
een prijs huiswaarts te laten keren. Uiteraard een 
dankwoord aan onze sponsoren, waaronder Rinus 
Janssen, Hans Verheijen , Spawellness Lomm en 
Wijngaard Lomm. 
 
 

SNERTWANDELING 
Op donderdag 28 december jl. was het weer gezellig druk 
bij de snertwandeling. Theo Hoeben en Nico Slavenburg 
hadden een prima tocht uitgezet en leuke vragen gemaakt 
die de deelnemers moesten beantwoorden.  
Ook de rustplaats was goed verzorgd met wafels, koffie en 
andere drank. 
Voor een extra prijs konden alle mensen die in het clubhuis 
aanwezig waren een gooi doen. Na de wandeling had meester-kok Louis Saris samen met Bea gezorgd voor een 
heerlijke kop snert. We willen een ieder bedanken voor de bijdrage aan deze avond; zeker ook de 
clubhuiscommissie die weer zorgde dat een ieder te drinken had.  

KEUKENDIENST  

04.01 Jan Vermeer 
11.01 Louis Saris 
18.01 Theo Hoeben 
25.01 Piet Philipsen 
01.02 Jan Vermeer 
08.02 Louis Saris 
15.02 Theo Hoeben 
22.02 Piet Philipsen 
01.03 Jan Vermeer 
08.03 Louis Saris 
15.03 Theo Hoeben 
Vermeer 
11.01 Louis Saris 
18.01 Theo Hoeben 
25.01 Piet Philipsen 
01.02 Jan Vermeer 
08.02 Louis Saris 
15.02 Theo Hoeben 

Maandbulletin Januari 2018 

 

VERJAARDAGEN 
 
De volgende personen zijn jarig: 
   

08-01   Ed Janssen (47) 
10-01   Mw.Ottenheim-Metsemakers (69) 
12-01   Ben van Baal (70) 
17-01   Marco Heijnen (24) 
19-01   Jack Billekens (67) 
21-01   Mw. Jacobs-Schouwenberg (58) 
21-01  Mw. Verheijen-Janhsen (49) 
22-01  Job van Helden (21) 
09-02  Mw. Arssi-Bachiri (60) 
  
Al deze mensen van harte proficiat  

en nog vele jaren. 
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NIEUWJAARSINSTUIF 
Op donderdag 4 januari a.s. zal weer de Nieuwjaarsinstuif gehouden worden. Na het succes van de afgelopen 
jaren rekenen we weer op een grote opkomst. 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, Cees Rullens en Ramon Testroote verwachten we dit jaar weer een 
verrassende gast te mogen begroeten. 
Er zal, zoals een ieder gewend is, deze avond voldoende te drinken en te eten zijn. 
Het bestuur hoopt op een grote opkomst. 
 
 

HEEL HOLLAND SPELREGELT! 
Op vrijdag 26 januari 2018 organiseert de SVO een spelregelavond waarbij er vragen gesteld worden via een app 
op de telefoon. Om 19:30 uur begint de avond en rond de klok van 22:00 uur weten we wie zich dé 
spelregelkenner(s) van de avond mag noemen. Deelname kan individueel, maar ook in duo’s. Jong of oud, actief 
of niet meer actief, lid of geen lid; iedereen mag deelnemen, ook schoonmoeders mogen meedoen! Vertel het 
rond; hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Aanmeldingen mogen naar sander.huijs@svovenlo.nl of 
yvo.bloemen@svovenlo.nl.  
 
 

VENLO STORMT 2018 
Op 9 en 10 juni 2018 wordt weer het jaarlijks terugkerend evenement Venlo Stormt georganiseerd. Vanuit de 
organisatie is gevraagd of de SVO hierin een bijdrage kan leveren door middel van begeleiding bij verschillende 
onderdelen. Hiervoor is in principe een ploegendienst van 08.30-14.30 en 14.00-20.00, maar het staat eenieder 
vrij om in beide ploegen een bijdrage te leveren. Indien je interesse hebt of meer informatie wilt laat dit dan bij een 
van de bestuursleden weten. 
 
 

GESPREK MET 

Ook deze maand is er op onze website de rubriek: “In gesprek met”. In deze rubriek interviewt Piet Philipsen 
maandelijks SVO-leden. Deze maand ging Piet Philipsen in gesprek met Job van Helden. Job kreeg afgelopen 
maand uit handen van Hay Bos het Brammetje uitgereikt als symbool van welkom binnen onze vereniging. 
 

 
 
 

JAARVERGADERING 2018 

Op 9 maart 2018 zal dit jaar de jaarvergadering plaatsvinden. Zoals onze statuten voorschrijven zullen jullie 
binnenkort hiervoor de officiële uitnodiging ontvangen. Wij willen jullie echter nu al vragen de datum in jullie 
agenda te noteren, zodat we zoveel mogelijk leden op 9 maart mogen verwelkomen! 

mailto:sander.huijs@svovenlo.nl
mailto:yvo.bloemen@svovenlo.nl
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DISTRICTS- EN NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP ZAALVOETBAL 
Na het succes op het DK afgelopen jaar zal ons zaalvoetbalteam dit jaar op 14 januari haar titel gaan verdedigen. 
Dit zal gebeuren in sporthal De Raaijhal, Raaijweg 15-17 te Overloon. Uiteraard gaan we ons best doen weer met 
de beker naar huis te komen, extra support is altijd welkom! 
Een week later zullen we afreizen naar Terneuzen, waar we na de winst van vorig jaar bij het DK mogen 
deelnemen aan het NK. Dit zal gebeuren in Sporthal “De Vliegende Vaart”, Vliegende Vaart 2 te Terneuzen. Ook 
hier zullen we ons uiterste best doen om de SVO positief op de kaart te zetten en is een ieder welkom om ons 
team aan te moedigen! 
Op onze site www.svovenlo.nl zal binnenkort het speelschema en aanvullende informatie verschijnen. 
 
 

OM TE NOTEREN  
  
Donderdag 4 januari 2018  Nieuwjaarsinstuif 
Zondag 14 januari 2018 Districtskampioenschap zaalvoetbal 
Zaterdag 20 januari 2018 Nederlands kampioenschap zaalvoetbal 
Vrijdag  26 januari 2018 Heel Holland Spelregelt! 
Vrijdag  9 maart 2018  Jaarvergadering 
Vrijdag  23 maart 2018  Paaskienen 
Zaterdag 09 juni 2018  Venlo Stormt 
Zondag 10 juni 2018  Venlo Stormt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 Van Heijster Schoenen Blerick   
Verwarmingsinstallatiebureau Fraku  Nizza Bloembinders   

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

Heuvelmans Advocaten  VenloTech  Broodjes Service Peel en Maas  
 

http://www.svovenlo.nl/

