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Stichting Seniorenomroep Venlo

Voorheen de TZBO, (ïegelse Zieken- en Bejaarden amroep)

Aan de bewoner{s} van dit huis

Oktober 2021.

Wij stoppen met onze jaarlijks rondgang met de collectebus,

Omdat veel mensen overdag niet thuis zijn. Bovendien heeft men in deze tijd vaakgeen contant geld

meer voorhanden. We blijven echter wel afhankelijk van uw donaties.

Wij maken filmlvideo en radioprogramma's voor senioren om hun betrokkenheid bij de samenleving

èi-d-irnd-e r oudAren We presenterèíln

verpleeg- en bejaardenhuizen en verder online. Voor meer informatie zie ommezijde.

Wij zijn afhankelijk van Uw bijdrcge om te kunnen blijven bestaan.

Wij vragen u daarom een bijdrage te willen overmaken op een van de volgende rekeningen van de

Senioren Omroep Venlo

NL 39 INGB 00019754 99
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NL 71 RABO 0336 2452 03

Hartelijk dank namens de vrijwilligers van de Senioren Omroep Venlo.
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TZBO is NU Senioren0mroep

De TZBO, de Tegelse Zieken- en Bejaarden Omroep heeft na bijna 50

jaar haar naam veranderd in SeniorenOmroep Venlo. De naam is

veranderd, het doel en de werkzaamheden blijven dezelfde.

Wij maken, vanuit onze studio in Tegelen, programma's speciaal voor de oudere mensen in groot

Venlo. De groep 50 + is een steeds groter wordende groep mensen. Daarvoor is aandacht nodig.

Wij maken films en video's over onderwerpen die interessant zijn of die actueel zijn. Wij maken

muziekprogramma's die via internet te beluisteren zijn. We ondersteunen activiteiten van

verenigingen -zoals muziekuitvoeringen- of buurtverenigingen door ze op beeld te zetten. Onze

vrijwilligers zijn vaak te vinden in verpleeg- en verzorgingshuizen om daar onze beeldprogramma's te

presenteren en de bewoners een fijne middag te bezorgen.

We hebben onze naarn veranderd omdat we er willen zijn, voor alle senioren in Venlo.

We werken dagelijks met een 25-talvrijwilligers met veel plezier en overtuiging aan dit doel. Ons

werk geeft aan juist vreugde en blijdschap aan veel mensen waar eenzaamheid een veel voorkomend

verschijnsel is. Ook onze vrijwilligers zijn allemaal senioren, wellicht behoort U ook al bijna tot deze

categorie, of bent U dat al.

Veel is te bezien en te beluisteren op onze website www.seniorenomroepvenlo.nl (de website is

overigens nog in ontwikkeling maar de programma's zijn welte zien of te horen)

We krijgen een kleine subsidie van de gemeente Venlo, maar voor het overgrote deel van onze

middelen zijn we afhankelijk van donaties. Uw steun is nodig voor lijfsbehoud. Help ons met uw

donatie -zie ommezijde

Lijkt het u leuk om vrijwilliger te worden of wilt u meer weten, meldt u zich dan bij

info@seniorenomroepvenlo.nl U bent van harte welkom.
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