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VAN DE VOORZITTER

KEUKENDIENST

Nu is het eindelijk herfst geworden met de weersomstandigheden die erbij
horen. Maar ook bij onze vereniging zijn de huiskameractiviteiten in
aantocht, uiteraard gezellig samen in Huize Unicum. Sinterklaas, voor de
hoeveelste keer al het altijd gezellige kerstkienen en de onovertroffen
snertloop op derde kerstdag. Al deze acitiviteiten bestaan er bij ons al heel
lang en hopelijk blijven ze nog vele jaren binnen ons SVO-leven.
Ger Heijligers, voorzitter
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VERJAARDAGEN
SAMENWERKING MASITA
Zoals op de openingsavond al werd aangekondigd, heeft
de SVO een samenwerking met Masita opgestart. Deze
samenwerking houdt in dat onze leden tegen reduceerde
prijzen artikelen aan kunnen schaffen bij Masita. In het
clubhuis liggen een aantal catalogussen van Masita. Wil je
iets bestellen? Laat het Huub Lankreijer weten op een
donderdagavond of via de mail
(huub.lankreijer@svovenlo.nl).

De volgende personen zijn jarig:

03-11
17-11
19-11
22-11

Mw. van den BeuckenHawinkels (49)
Mw. Hendricks-Horstermans (66)
Twan Keijsers (54)
Mw. Lankreijer-van Rensen (63)

Al deze mensen van harte proficiat
en nog vele jaren.
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NIEUWE OPZET SVO SPELREGELKAMPIOENSCHAP
Met ingang van dit seizoen worden de interne spelregelkampioenschappen op een andere manier vorm gegeven.
Waar er voorheen alleen vragen op de site ingevuld konden worden, is dat nu op elke 2e donderdag van de
maand ook mogelijk in het clubhuis. De vragen kunnen ook nog steeds op de site worden ingevuld, maar
aanwezigheid op de 2e donderdag van de maand levert bonuspunten op! Kijk voor meer informatie over dit
onderwerp op onze website www.svovenlo.nl.

SVO VENLO E.O. ORGANISEERT DK-ZAALVOETBAL
Op zondag 6 januari vindt het jaarlijkse DK-zaalvoetbal plaats. Dit jaar wordt het toernooi georganiseerd door SVO
Venlo E.O. en zal plaatsvinden in Meijel. Leden die graag willen helpen kunnen contact opnemen met Koen
Lenssen (koen.lenssen@svovenlo.nl) of Geert Cox (geert.cox@svovenlo.nl).
Uiteraard willen we tijdens dit toernooi ook weer een ouderwetse Venlosche tombola organiseren. Mocht er iets in
je kerstpakket zitten wat je graag wilt doneren dan houden wij ons van harte aanbevolen!

SINTERKLAAS
Op zaterdag 24 november a.s. zal Sinterklaas met zijn Hoofd Piet weer een bezoek brengen aan de kinderen en
kleinkinderen van onze leden. De Sint zal om 17.00 uur in ons clubhuis arriveren. Wij verzoeken een ieder dan ook
uiterlijk 16.45 uur aanwezig te zijn.
Opgeven kan bij Hay Bos (hay.bos@svovenlo.nl). Op de laatste pagina is het aanmeldstrookje toegevoegd.
Voor de kinderen tot 10 jaar zal de Sint een cadeautje bij zich hebben. Kinderen die ouder zijn, zijn natuurlijk ook
welkom en krijgen waarschijnlijk van de Sint een zak snoep.
Graag opgeven voor 17 november a.s. zodat de Sint weet wat hij moet meebrengen uit Spanje

WEEK VAN DE SCHEIDSRECHTER
Maandag 1 oktober j.l. heeft SVO Venlo e.o. haar inbreng geleverd voor de week van de scheidsrechters door een
interessante avond te verzorgen voor verenigingsscheidsrechters in Huize Unicum. Voor de pauze onderhield
Sander Huijs ons met een interactieve methode via de mobiele telefoon, genaamd “heel Holland spelregelt” om zo
de spelregelkennis bij te spijkeren. Na de pauze had Gary van der Steur een interessante lezing met veel
praktische tips over trainingsleer. Een prima avond, waarbij het enige minpunt was dat de lage opkomst was.

KERSTKIENEN
Nu alvast een vooraankondiging, maar vrijdagavond 14 december a.s. gaan de prachtige prijzen weer de deur uit
bij het traditionele kerstkienen (aanvang 20.30 uur).

IN 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 Twan Keijsers
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OM TE NOTEREN
Zaterdag
Vrijdag
Donderdag
Donderdag
Zondag
Zaterdag

24 november 2018
14 december 2018
27 december 2018
3 januari 2019
6 januari 2019
12 januari 2019

Sinterklaasmiddag
Kerstkienen
Snertloop
Nieuwjaarsinstuif
DK zaalvoetbal te Meijel
NK zaalvoetbal

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  Claus wand- en plafondafwerking 
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 
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AANMELDINGSTROOKJE SINT NICOLAAS:
NAAM LID: _______________________________

Naam kind: ___________________________ Jongen/Meisje Leeftijd: ________________
Eventueel opmerking: _____________________________________________________

Naam kind: ___________________________ Jongen/Meisje* Leeftijd: ________________
Eventueel opmerking: _____________________________________________________

Naam kind: ___________________________ Jongen/Meisje* Leeftijd: ________________
Eventueel opmerking: _____________________________________________________

Naam kind: ___________________________ Jongen/Meisje* Leeftijd: ________________
Eventueel opmerking: _____________________________________________________

Naam kind: ___________________________ Jongen/Meisje* Leeftijd: ________________
Eventueel opmerking: _____________________________________________________
*s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is
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