
 

 

Nieuwsbrief ‘Jongeren van Vroeger’ 

Venlo kende tot herfst 2015 een bloeien-
de afdeling van de landelijke ANBO. Er 
werd veel georganiseerd, maatschappe-
lijk relevante themabijeenkomsten, ex-
cursies, leesgroepen, wandelen, fietsen, 
beugelen, kunst kijken, een schrijvers-
groep en Engelse conversatie. Een bont 
palet waar een belangrijk deel van de 
leden aan deelnam; georganiseerd en 
gedragen door vrijwilligers. Al lang was 
duidelijk dat het landelijk bureau in 
Woerden alle touwtjes in handen wilde 
krijgen en strakker aantrekken. Activitei-
ten op plaatselijk niveau werden van min-
der belang geacht, vrijwilligers ge-
schoffeerd en afspraken met de geza-
menlijke Limburgse afdelingen met voe-
ten getreden. 

Het bestuur van de afdeling Venlo be-
sloot de afdeling per 31 december 2015 
op te heffen; alle bestuursleden zegden 
hun lidmaatschap op; vele leden lieten 
blijken achter het bestuur te staan en 
velen zegden hun lidmaatschap op. Ook 
landelijk een grote uitstroom, ongeveer 
een derde van de leden vertrok. Geen 
ANBO meer in Venlo en omliggende ge-
meenten. De opgestapte leden vroegen 
aan het inmiddels demissionaire bestuur 
om stappen te zetten, die er toe zouden 
leiden dat de activiteiten doorgang zou-
den vinden. We inventariseerden hoe 
groot de belangstelling zou zijn voor een 
nieuwe organisatie. Ongeveer 90 perso-
nen gaven aan interesse te hebben. De 
reactie was overweldigend.  

Op 18 februari jl. kwamen deze enthousi-
aste mensen bij elkaar. In een paar uur 
tijd werd een programma in elkaar gezet. 
De activiteiten uit de vorige periode wor-
den doorgezet en dezelfde vrijwilligers 
nemen het op zich om ’hun’ activiteit ook 
in de nieuwe situatie te begeleiden. 
Prachtig. Ook meldden zich twee nieuwe 
bestuursleden. Alle seinen op groen!  

Een nieuwe vereniging vereist statuten; 
op donderdag 10 maart 2016 is de op-
richtingsakte gepasseerd bij de notaris. 
Aan het huishoudelijke reglement 
wordt door twee vrijwilligers gewerkt. 
Op 25 maart 2016 werd de vereniging 
door de leden bekrachtigd. Bij het zoe-
ken naar een naam hebben we bewust 
niet het woord “ouderen” of 
“senioren” gebruikt. Nee, we hebben 
helemaal niets tegen oud worden of 
oud zijn. We zien dat zelfs als een voor-
recht. En dat voorrecht danken we aan 
het feit dat we vroeger jong waren; 
vandaar onze wat ludieke naam: 
“Jongeren van Vroeger”. 
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Website: www.jongerenvanvroeger.nl 

E-mail: info@jongerenvanvroeger.nl 

Bij een nieuwe vereniging hoort een 
nieuwe website. Twee vrijwilligers 
van SeniorWeb Tegelen hebben het 
initiatief genomen een website te 
bouwen voor deze nieuwe vereni-
ging. Het resultaat mag er zijn!  
Op onze site vindt u veel informatie 
en alle geplande activiteiten. 

Neem eens een kijkje : 
www.jongerenvanvroeger.nl  

Tip: op Google is de website ook te 
vinden als u zoekt op: 
Jongeren van Vroeger Venlo. 
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Oprichting 

Website 

In dit nummer 

Agenda  

Fietsen : 4 mei 

Bezoek Tuinen : 11 mei 

Wandelen :  18 mei 

Thema- 

bijeenkomst : 26 mei 

Beugelen : 27 mei 

Fietsen :   1 juni 

Bezoek Tuinen : 8 juni  

Naar museum  
‘Sorghvliet’ : 9 juni 
 

Wandelen : 15 juni 

Kunst Kijken : 18 juni  

colofon  
Redactie: Heeft u een verslag 
of berichtje? Stuur uw  
bijdrage dan vóór 14 juni a.s.  
naar het Secretariaat van 
‘Jongeren van Vroeger’ 
e-mail:  
info@jongerenvanvroeger.nl  
of per post : Riethstraat 45,  
5931 PW Tegelen 



 

 

Nieuwsbrief ‘Jongeren van Vroeger’ 

Tijdens de oprichtingsvergadering op vrijdag  

25 maart 2016 is Servaas Huys gekozen tot de  

voorzitter. 

Op de bestuursvergadering d.d. 7 april 2016 is het  

bestuur als volgt vastgesteld: 

Voorzitter:  

Servaas Huys 

Penningmeester/ledenadministratie: 

Anneke Hodzelmans 

Secretaris/webmaster/redactie:  

Nettie Engelen  

2e Secretaris/coördinator activiteiten/redactie:  

Helene Knippenbergh 

Bestuurslid:  

Cor Vane 

Bestuurslid:  

Jan de Bree 

Aanmelden wandelen en/of 
informatie:  
Tot een dag van te voren bij:  
Piet Driessen.  
Tel.: 077-398 25 37 
Mobiel: 06-237 17 640 of per 
e-mail: phmdriessen@ziggo.nl 
Attentie: Als de weersomstan-
digheden twijfelachtig zijn, kan 
ieder voor zichzelf bepalen of 
hij/zij wel of niet meegaat. 

Op woensdag 18 mei 2016 gaan we 
wandelen in Duitsland, in de omge-
ving van de Wittsee in het mooie dal 
van het riviertje de Nette vlak over de 
grens. Er vormden zich uitgestrekte 
moerassen met op de bodem laag-
veen en als oeverbegroeiing voorna-
melijk elzenbomen. Onlangs is het 
zogenaamde Rohrdommelproject af-
gerond, een project om door herstel 
van het rietlandschap de roerdomp 
weer als broedvogel in het gebied 
terug te brengen. Naar verwachting 
profiteren daar ook andere rietvogels 
van, zoals het baardmannetje en de 
karekiet. Daarnaast is dit een uniek 
gebied rijk aan bos- en weidevogels.  
We komen bij elkaar om 13.30 uur op 
de parkeerplaats van 
“De Leuther Mühle” , Hinsbecker 
Strasse 34  41334 Nettetal, Duitsland.  
Denk aan uw identiteitskaart! 
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Iedere 3e 
woensdag van 
de maand, 
genieten van 
een heerlijke 
wandeling door 
de natuur. 

Vrijdag 27 mei en 24 juni 2016 
Iedere laatste vrijdag van de maand, aan-
vang 14.00 uur. Locatie de Hazewind in 
Venlo. Beugelen is een van de oudste spor-
ten van Nederland. Het spel wordt gespeeld 
door 4 spelers. Iedere speler speelt met een 
houten palet (schop of sleger) waarmee de 
ballen in één rechte lijn worden voortbewo-
gen (duwen niet slaan). Het beugelen ver-
eist geen specifieke kracht of lichamelijke 
getraindheid. Het kan gespeeld worden 
door jong en oud en door mannen en vrou-
wen.  
De eigenaar van de Hazenwind een bruin 
café, dat reeds 300 jaar bestaat, heeft een 
mooie beugelbaan met vloerbedekking aan 
laten leggen en biedt de mogelijkheid tot 
gezellig beugelen voor ouderen. 
Aanmelden en informatie:  
Paul Seuren. Tel.: 077- 351 61 36 / 
mobiel: 06-518 657 03 of per e-mail:  
paulseuren@kpnmail.nl  
Data :  Vrijdag 27 mei en 24 juni 
Locatie :  Café De Hazenwind,  

Herungerweg 200, 5913 HD 
Venlo. Tel.: 077-351 14 26.  

Parkeren langs de weg. 

Op woensdag 15 juni 2016 gaan we 
de omgeving van de Ravenvennen-
Vreewater verkennen. Een uniek 
stuk natuur met prachtige wandel-
routes waarin je nog de “echte ven-
nen” en zandverstuivingen kunt zien. 
Wij hebben de wandeling juist in 
deze periode gekozen, omdat de 
waterlelies dan volop in bloei staan. 
De route is 7 km lang. Na afloop van 
deze wandeling gaan we een kopje 
koffie drinken bij Restaurant van den 
Hombergh in Velden. 

We komen bij elkaar om 13.30 uur 
op de parkeerplaats Spikweien 46 
5943 AC Lomm. 

Bestuurssamenstelling Beugelen 

Wandelen  



 

 

Nieuwsbrief ‘Jongeren van Vroeger’ 

Wij nodigen u uit voor deze bijeenkomst op 

donderdag 26 mei 2016. 

Ouder worden gaat vanzelf (toch?)…
Precies…, ouder worden gaat in veel geval-
len vanzelf, bijna geruisloos. En dat geldt 
voor ieder mens. De meeste ouderen heb-
ben daar wisselende ervaringen mee. Aan 
de ene kant heb je minder verplichtingen, 
meer vrije tijd. Maar daarnaast gaat ouder 
worden gepaard met verlies: het verlies 
van werk, het moeten missen van dierba-
ren in je omgeving, het verminderen van 
sociale relaties, een lijf dat minder goed 
werkt. En al ouder wordend kijken we om… 
en bij dat alles stel je dan wel eens de 
vraag, wat de zin hiervan is. 
Waarom wij dat doen en hoe je positief in 
het leven blijft staan komt aan bod tijdens 
de bijeenkomst op 26 mei met als spreker 
dhr. Piet Linders, hij is werkzaam als pastor 
en coördinator van ’t Groenewold en lid 
van het pastorale team van de Jongeren-
kerk in Venlo. In die hoedanigheid mag hij 
regelmatig een stukje op de weg van oude-
ren meelopen. 

Datum :  Donderdag 26 mei 2016 
Aanvang :  13.30 uur.  
Locatie :  Restaurant De Wylderbeek, 

Hagerhofweg 2A, 5912 PN 
Venlo 

Deelname : € 5.00 p.p. (incl. koffie of thee). 
Introducés € 7,50  

Aanmelden : Vóór maandag 23 mei a.s.  
per mail:  
info@jongerenvanvroeger.nl  
of tel.: 077 - 326 04 09 (graag  
‘s avonds na 19.00 uur). 

Op woensdag 1 juni 2016 wordt er een 
fietstocht georganiseerd die nog uitge-
stippeld wordt. Medio mei staat e.e.a. 
op de website: 
www.jongerenvanvroeger.nl 
De start is weer om 13.30 uur bij Grand 
Café de Maagdenberg. 
Aanmelden: tot uiterlijk 31 mei a.s.. 
Bij Reny Boekholdt, bij voorkeur per  
e-mail: rvboekholdt@ziggo.nl of tel.:  
077- 351 61 52. 
Bij slecht weer gaan de fietstochten 
niet door.  

Vanaf mei tot/met september krijgen de 
leden van ‘Jongeren van Vroeger’ op de 
eerste woensdag van de maand, de mo-
gelijkheid om deel te nemen aan een 
mooie, ontspannende fietstocht. De fiets-
tochten worden georganiseerd door Reny 
van Boekholdt en Nel Burhenne. 
 
Woensdag 4 mei 2016.  
De route is gepland richting Herongen.  
Start om 13.30 uur. bij Grand Café de 
Maagdenberg, Maagdenbergplein 11, 
Venlo  
Aanmelden: vóór 3 mei a.s. tot 18.00 uur 
bij: Reny van Boekholdt, bij voorkeur per 
e-mail: rvboekholdt@ziggo.nl of tel.:  
077- 351 61 52. 
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Als het zonnetje  
ook maar een  
beetje wil schijnen,  
en de wolken ineens  
uit de hemel 
verdwijnen,  
pak jij je fiets voor  
een prachtige tocht  
nadat je een route  
hebt uitgezocht  

Fietsen 

Themabijeenkomst: ‘Ouder worden’ 

 
Oud worden is   
geen zaak van   
ja ren,  a ls  ik  ‘t   
even zeggen mag.  
Meerdere  malen  
heb ik mensen  oud 
zi en worden in  
één dag.  
Leven is  nog zo  
ie ts anders dan  
al leen een rikketik .  
‘k  Heb ook mensen 
jong zien worden in  
een enke l ogenblik.  
 

Toon Hermans  

http://www.jongerenvanvroeger.nl
mailto:rvboekholdt@ziggo.nl
mailto:rvboekholdt@ziggo.nl


 

 

Nieuwsbrief ‘Jongeren van Vroeger’ 

Woensdag 11 mei 2016 
Nu het voorjaar is, wordt ‘t weer tijd voor een tuin-
bezoek. Als eerste tuin van dit seizoen staat op het 
programma de botanische tuin: 
DE JOCHUMHOF IN STEIJL. 
Een enclave van natuur, historie en rust, verscho-
len achter oude muren. Voor de meeste mensen 
zal het een verrassende hernieuwde kennismaking 
zijn. Onder leiding van een gids, wandelen wij door 
deze 100 jaar oude tuin, met bijzondere bomen en 
een bijzondere geschiedenis. 
Natuurlijk gebruiken wij na afloop een consumptie, 
liefst op het buitenterras aan de Maas. 
Bijeenkomen om 13.30 uur bij:  
De Jochumhof, Maashoek 2b, 5935 BJ Steijl. 
Entree € 6,00 voor een begeleide wandeling, te 
voldoen (liefst gepast geld) bij binnenkomst. Con-
sumptie voor eigen rekening. 
Wilt u met dit tuinbezoek mee? Dan graag aanmel-
den vóór 9 mei a.s. bij: Agnes Oud. 
E-mail: als.vanouds@home.nl of  
Tel: 077-382 82 50. 
Uw introducé is ook welkom! 

Woensdag 8 juni 2016 
In de hoop, dat de rozen al in bloei staan, kiezen 
wij voor de maand juni: 
LANDGOED THEETUIN DE ROODE VENNEN  
in Broekhuizen 
Een heerlijke plek om te genieten van de rust, het 
uitzicht, de kleuren in de Oranjerietuin, een groen-
tepluktuin en boomgaard. Na de rondwandeling 
gebruiken wij gezamenlijk een consumptie op het 
terras. 
Bijeenkomen om 13.30 uur bij: 
Theetuin DE ROODE VENNEN, Horsterweg 20, 
5872 CD Broekhuizen 
Entree: geen kosten.  
Consumptie voor eigen rekening. 
Wilt u met dit tuinbezoek mee, dan graag  
aanmelden vóór 6 juni a.s. bij: Agnes Oud 
E-mail: als.vanouds@home.nl of  
Tel: 077-382 82 50. 
Uw introducé is ook welkom! 

Bezoek Tuinen 
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Elke derde zaterdag van de even maanden gaat een 
groep mensen naar een in overleg gekozen museum 
Kunst Kijken. 
Op 20 februari jl. werd de tentoonstelling '500 jaar 
Jheronimus Bosch', in het Noord-Brabants Museum 
in Den Bosch bezocht. 
Op 16 april jl. was een bezoek gepland naar het 
Rijksmuseum in Amsterdam (voor de tentoonstelling 
Catwalk, Mode in Nederland van 1625 tot 1950 
en Breitner). 

 Op zaterdag 18 juni 2016 staat de Prinsenhof te 
Delft met de tentoonstelling “Vermeer komt 
thuis” op het programma. De groep reist per trein 
en maakt er een gezellige dag van. 
Heeft u interesse? U bent van harte welkom! 
Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u 
contact opnemen met Ingrid Wolters. 
Tel.: 077-351 79 21 / e-mail: j-i-wolben@planet.nl 

Kunst Kijken 

mailto:j-i-wolben@planet.nl
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In Venlo en omgeving zijn diverse leesgroepen 
van de landelijke Stichting Senia actief in samen-
werking met de bibliotheek. Er zijn leesgroepen 
literair, geschiedenis, filosofie en Duits. 
Veel mensen die graag lezen hebben te weinig 
mogelijkheid om over de gelezen boeken te pra-
ten. Zij zouden graag deel uitmaken van een lees-
groep. Maar in de praktijk blijkt het lastig om zich 
aan te sluiten bij bestaande groepen of om een 
eigen groep op te richten. Ook hebben leesgroe-
pen vaak te kampen met gebrek aan kennis en 
ervaring om de boekbesprekingen goed voor te 
bereiden. 
Senia biedt deze leesgroepen handvatten voor 
een zinvolle en goed lopende boekbespreking. 
Door mee te doen aan een leesgroep komen men-
sen vaker tot lezen en tot gesprekken met ande-
ren over uiteenlopende thema’s. 
Een Senia-leesgroep bestaat uit zes tot acht per-
sonen. Elk seizoen kunnen zij zeven titels kiezen 
uit een uitgebreide literatuurlijst, die wordt aan-
geboden door Senia. Daarin staat veel eigentijdse 
literatuur, die goed toegankelijk is voor een breed 
publiek. De leesgroepen krijgen bij ieder gekozen 
boek informatie aangereikt over het boek en de 
auteur, met vragen en discussiepunten.  

Daardoor kunnen de leesgroepen op eigen 
kracht, zonder dat er een deskundige bij aanwe-
zig is, tot zinvolle besprekingen komen.  
Er zijn leesgroepen die plaatsen vrij hebben, 
zowel bij de een leesgroep geschiedenis, literair 
en filosofie. Indien de interesse de mogelijkhe-
den overstijgen, kan er een informatie bijeen-
komst georganiseerd worden in samenwerking 
met de bibliotheek. 
In de Brede Bibliotheek Venlo is een infotafel 
ingericht met boeken die door de leesgroepen 
gelezen en besproken worden. 
Voor meer informatie: Helene Knippenbergh, 
ambassadeur van Senia in Limburg. 
E-mail: helenehorst@planet.nl   
Tel.: 077-398 80 59. Zie ook : www.senia.nl 

 Senia Leesgroepen: Interesse in een leesgroep literair of geschiedenis?  

Er is een vraag binnengekomen of er onder de 
leden belangstelling bestaat voor het oprichten 
van een kaartclubje. 
Enkele kaartspellen die gespeeld kunnen wor-
den, zijn bijvoorbeeld:  
klaverjassen, kruisjassen of hoogjassen.  
Het kaarten kan op een middag plaatsvinden in 
Restaurant De Kraal, Kaldenkerkerweg 186, 5915 
PP Venlo (niet op maandag- en dinsdagmiddag). 
Leden die belangstelling hebben, kunnen zich 
aanmelden bij coördinator Activiteiten:  
Helene Knippenbergh. 
E-mail: helenehorst@planet.nl   
Tel.: 077-398 80 59. 

Oproep 
Donderdag 9 juni 2016 
Een museum met een historisch verleden.  
Een bonte verzameling meubels, beelden en  
gebruiksvoorwerpen uit het klooster van  
Tienray. Maar ook oude gereedschappen voor 
op het land , die voor de Tweede Wereldoorlog 
in de agrarische sector diens deden.  
Verzamelaar en eigenaar Wiel Nabben kan er 
heel boeiend over vertellen en verzorgt de 
rondleiding. 
Datum:  donderdag 9 juni, aanvang 13.30 uur.  
Locatie:  Museum Sorghvliet, Over de Beek 23, 

5865 AD Tienray.  
Parkeren bij het museum. 

Entree: € 5,50 inclusief koffie en vlaai. 
De groep kan niet groter zijn dan 12 personen. 
Dus: snel aanmelden bij het secretariaat: 
E-mail: info@jongerenvanvroeger.nl of 
tel.: 077-326 04 09. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij  
Piet Driessen. Tel:  077-398 25 37  of mob.:  
06- 237 17 640 

Excursie museum Sorghvliet Tienray 
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