
 

 

Nieuwsbrief ‘Jongeren van Vroeger’ 

Toen ik na 42 jaar werkzaam geweest te 
zijn in het onderwijs met pensioen ging, 
wilde ik me in ieder geval aansluiten bij 
een ouderenorganisatie. Dat werd het 
vorig jaar de ANBO. Toen die er echter 
een zootje van maakte, vreesde ik het 
ergste voor al die leuke activiteiten waar-
aan ik al meegedaan had. Dat mocht toch 
niet verloren gaan! Daarom meldde ik me 
aan bij de Jongeren van Vroeger om mee 
te helpen binnen het bestuur. En dat doe 
ik nu met plezier. Daarom vindt u nu dit 
stukje van mij in deze Nieuwsbrief.  Alle 
zorgen bleken onnodig: zelden ben ik zo-
veel kundige en enthousiaste mensen 
tegengekomen als in deze organisatie.  
Ik moet er wel aan wennen, dat ik met 
mijn 65 jaar een broekje ben bij al die 
ervaring. Terugkijkend op de afgelopen 
periode zien we trots dat we al gegroeid 
zijn naar 87 leden. Op naar de 100 dit 
jaar. Daarom proberen we nog grotere 
bekendheid te geven aan onze nieuwe 
vereniging. Nettie Engelen is bezig met 
het ontwerpen van een flyer. Ook hebben 
we met ons bestuur deelgenomen aan 
een overleg in Geleen over samenwer-
king met de andere Limburgse ouderen-
organisaties. Samen staan we sterker.  
Daarnaast worden er voorbereidingen 
getroffen voor speciale activiteiten zoals 
een busreis, museumbezoek, lezing over 
Vastelaovend. Daarover kunt u elders in 
deze nieuwsbrief meer informatie lezen. 
Maar ook dankzij de niet aflatende inzet 
van vele leden hebben de bekende activi-
teiten gewoon doorgang kunnen vinden: 
het wandelen, fietsen, beugelen, tuinen 
bezoeken, kunst kijken. Voor diegenen, 
die nog niet bekend zijn met een van de 
activiteiten: probeer ze eens, ze zijn zeker 
de moeite waard.  
Al met al denk ik dat we met onze vereni-
ging goed bezig zijn. Maar het kan altijd 
beter.  

In deze Nieuwsbrief en op onze websi-
te vindt u de wekelijkse activiteiten die  
georganiseerd worden. Hebt u nog sug-
gesties of verbeterpunten we staan er 
altijd voor open. Het contactadres 
vindt u  in de colofon. Veel leesplezier. 
Jan de Bree, bestuurslid 
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Gestart met vlag en wimpel 

Samen reizen 

In dit nummer 

Agenda  

Fietsen : 6 juli 

Wandelen :  20 juli 

Bezoek Tuinen : 27 juli 

Fietsen :   3 aug. 
 

Wandelen : 17 aug. 

Presentatie  
Tablet : 18 aug. 
Kunst Kijken : 20 aug.  

Bezoek Tuinen : 24 aug.  

colofon  
Heeft u een verslag of berichtje?  
Stuur uw  bijdrage dan vóór 14 aug. 
naar de redactie e-mail:  
nieuwbrief@jongerenvanvroeger.nl  
of per post :  JvV, Riethstraat 45,  5931 
PW Tegelen 

Als we bij het wandelen, tuinen be-
zoeken en excursies  uit een groter 
gebied kunnen kiezen, brengt dat 
meer afwisseling.  Dit is voor de 
meesten geen probleem. Onlangs 
werden vragen   gesteld of er in een 
aantal situaties niet samen gereden 
kan worden. Hoewel een begrijpelij-
ke vraag, willen  we dit toch bij het 
eigen initiatief houden. Er nemen 
dikwijls dezelfde mensen deel aan 
een activiteit. Bespreek zoiets sa-
men. Dan moet dit toch onderling 
oplosbaar zijn. 

Het bestuur 

Wij zijn verheugd dat Annie Baats 
(voorheen bestuurslid ANBO afd.  
Venlo) ons bestuur komt versterken.  
Annie heeft zich in het verleden inge-
zet voor de activiteiten, de Nieuws-
brief en belangenbehartiging. Zij zal 
deze taken weer samen met ons op 
zich nemen. Wij heten haar van harte 
welkom! 

Het bestuur 

Bestuursuitbreiding 
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Stop de Stapeling 
Lang niet alle 3,5 miljoen ouderen in Nederland 
hebben het zo goed als soms wordt beweerd. Inte-
gendeel. Door stapeling van kabinetsmaatregelen 
hebben zij al acht jaar op rij steeds minder te be-
steden. Velen kunnen de oplopende kosten niet 
meer betalen. De 600.000 leden van de ouderenor-
ganisaties geven daar dagelijks schrijnende voor-
beelden van. Ouderen mogen niet meer inleveren 
dan andere bevolkingsgroepen!  
Landelijk wordt nu aan de Tweede Kamer gevraagd 
om hier aandacht aan te besteden en tegenmaatre-
gelen te nemen. Aan de gezamenlijke actie van de 
landelijke ouderenorganisaties nemen ook de on-
afhankelijke seniorenverenigingen in Limburg deel, 
waaronder Jongeren van Vroeger. Per mail is aan 
de leden gevraagd om hun steun te geven aan deze 
actie en aan het bestuur door te geven aan welke 
politieke partij hun protest gericht moet worden. 
Het bestuur zorgt ervoor dat deze protesten op de 
juiste plaats terecht komen. 
 

Het bestuur 

Attentie:  
Als de weersom-
standigheden 
twijfelachtig zijn, 
kan ieder voor 
zichzelf bepalen 
of hij/zij wel of 
niet meegaat. 

Op  woensdag 20 juli 2016 gaan we 
wandelen in Duitsland, in Nettetal.  
De wandelroute is 7 km lang en is 
veelal door bomen beschut.  
We vertrekken vanaf de Parkeerplaats 
“Krickenbecker Seen” en lopen via de 
Schlossallee, de Poelvennsee en Uit-
zichttoren, weer terug naar deze par-
keerplaats.    We komen bij elkaar om 
13.30 uur op de parkeerplaats  
Krickenbecker Seen,  Krickenbecker 
Allee 36 ,Nettetal 
Aanmelden en/of informatie:   
tot één dag van te voren bij:  
Piet Driessen. Tel.: 077-398 25 37 
Mobiel: 06-237 17 640 of per 
e-mail: phmdriessen@ziggo.nl 
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Beugelen is een van de oudste sporten van  
Nederland. Het spel wordt gespeeld door vier 
spelers. Iedere speler speelt met een houten 
palet (schop of sleger) waarmee de ballen in 
één rechte lijn worden voortbewogen (duwen 
niet slaan). Het beugelen vereist geen specifie-
ke kracht of lichamelijke getraindheid. Het kan 
gespeeld worden door jong en oud en door 
mannen en vrouwen.  
De eigenaar van De Hazewind, een bruin café 
dat reeds 300 jaar bestaat, heeft een mooie 
beugelbaan met vloerbedekking aan laten leg-
gen en biedt de mogelijkheid tot gezellig beu-
gelen voor ouderen. Iedere laatste vrijdagmid-
dag  van de maand wordt er gespeeld, behalve 
in de maanden juli en augustus.  
Op vrijdag 30 september 2016 starten we 
weer om 14.00 uur.  
Locatie:  Café De Hazewind, Herungerweg 200,  
5913 HD Venlo. 
Kosten € 1,50 per middag. Niet-leden  € 2,50. 
Koffie/thee tegen het speciale tarief van  
€ 1,50. 
Informatie: Paul Seuren, Tel.: 077- 351 6136 
mobiel 06-51865703 of per e-mail: 
paulseuren@kpnmail.nl      
Parkeren langs de weg. 

Op woensdag 17 augustus 2016 
hebben we een wandeling gepland 
op de Groote Heide in Venlo. Tijdens 
de tweede wereldoorlog gebruikt als 
vliegveld, is het nu een van de soor-
tenrijkste gebieden van het Lim-
burgs Landschap. Er zijn heidevel-
den, schraalgraslanden, naald- en 
loofbos. Totaal broeden er rond de 
vijftig soorten vogels in het gebied. 
Ook is hier een zweefvliegveld.  
We komen bij elkaar om 13.30 uur 
bij het Infocentrum Groote Heide, 
Hinsbeckerweg 55, 5915 PS Venlo 
Aanmelden en/of informatie:  
tot één dag van tevoren bij:  
Piet Driessen, tel: 077-398 25 37 
Mobiel: 06-237 17 640 of per 
e-mail: phmdriessen@ziggo.nl  

Actie Hartenkreet Beugelen 

Wandelen  

mailto:paulseuren@kpnmail.nl
mailto:phmdriessen@ziggo.nl
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Donderdag 18 augustus 2016 
Op deze middag geeft SeniorWeb Tegelen-
Venlo uitleg over de mogelijkheden van de 
IPad (Apple) en de verschillende merken 
Android tablets.  Verder komen ook de  
IPhone (Apple) en de verschillende merken 
smartphones aan bod.  Bij de telefoons wor-
den o.a. vragen behandeld over wel of geen 
abonnement afsluiten en waarvoor wil ik de 
telefoon gebruiken ( bijv. zoeken op inter-
net, mailen, foto’s maken, WhatsApp e.d.)?  
Kortom wat kunt u allemaal met deze appa-
raten?  
Daarnaast biedt SeniorWeb Tegelen-Venlo  
u de mogelijkheid om u aan te melden voor 
een cursus.  
Een vrijwilliger- docent van SeniorWeb- 
leert u hierin stapsgewijs om te gaan met 
uw tablet en/of telefoon.  
Belangrijk is dat tevoren bekend is welk  
tablet/telefoon u heeft.  

Breng het daarom mee naar deze presentatie. 
Na de presentatie kunt u zich aanmelden voor 
een van onze cursussen, die in de tweede 
week van september starten.  
Als lid van Jongeren van Vroeger krijgt u € 5,00 
korting op de cursus. 
Zie ook  www.seniorwebtegelen.nl  
Datum :  donderdag 18 augustus 2016 
Aanvang :  13.30 uur 
Locatie :  Restaurant De Wylderbeek 
                  Hagerhofweg 2A, 5912 PN  
                  Venlo 
Deelname : € 5,00 voor leden (inclusief koffie 
of thee). Introducees betalen € 7,50 
Aanmelden: vóór maandag 15 augustus per  
e-mail : info@jongerenvanvroeger.nl  of bel  
tel.: 077 – 326 04 09  (’s avonds na 19.00 uur) 

De fietstocht op woensdag  
3 augustus 2016 moet nog gepland 
worden.  
Informatie volgt op de website of  
middels de mailing. 

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. 
 
Op woensdag 6 juli 2016  wordt een fiets-
tocht van ongeveer 35 km. georganiseerd 
naar Tonies Bauerncafé buiten Grefrath.   
Opgeven  tot  5 juli  a.s. 18.00 uur bij 
Reny van Boekholdt, bij voorkeur per  
e-mail: rvboekholdt@ziggo.nl of bel 
tel. 077 351 61 52. 
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Hun fietsen lagen in  

het gras 
De ijzeren stangen 
omhelsden  elkaar 
Even verder lag  
het jonge paar 

Een politieagent kwam 
en keek ernaar 

En hij liet ze, hij dacht 
Dat zijn zeker die twee 

van die fietse 
 

Toon Hermans 

Fietsen 

Presentatie Tablet /smartphone  

Bij slecht weer gaan  
de  fietstochten niet door.  

http://www.seniorwebtegelen.nl
mailto:info@jongerenvanvroeger.nl
mailto:rvboekholdt@ziggo.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.iphoned.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F03%2Fipad-retina.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.iphoned.nl%2Fipad%2F&docid=gTCun-fdh3NOAM&tbnid=90xsm-17x5CwPM%3A&w=560&h=315&bih=550&biw=1280&ved=0ahUKEwiY
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Woensdag 27 juli 2016 
Op het terrein van Chateau de Holtmühle in Tege-
len bevindt zich een Engelse tuin en apart een krui-
dentuin. Deze tuinen zijn een paar jaar geleden 
weer in de oorspronkelijke staat gebracht en wor-
den door een groep enthousiaste vrijwilligers on-
derhouden. Het leek ons een goed idee om deze 
tuinen ook eens gezamenlijk te bezoeken.  
Wij lopen langs verschillende boomsoorten, vlin-
derstruiken, haagjes van fruit en via aangelegde 
paadjes door een schitterend stukje Tegelse natuur. 
Wij wandelen onder leiding door de hof en zullen 
kennismaken met allerlei kruiden en het ge-
bruik hiervan. 
Bijeenkomen om 13.30 uur bij het poortgebouw op 
de kasteellaan Chateau de Holtmühle, Kasteellaan 
10, 5932 AG Tegelen. Tel. 06-209 38 929. 
www.kruidentuintegelen.nl 
Entree € 2,50 met koffie en/of thee met kruiden uit 
de eigen tuin. 
Aansluitend kunnen wij het Keramiekcentrum de 
Tiendschuur bezoeken dat op hetzelfde terrein ligt. 
De Tiendschuur heeft momenteel een expositie 
“Ceramique Botanique, bloemen en planten in 
klei”, een verrassende tentoonstelling. 
De entree bedraagt € 6,00 en de museumjaarkaart 
is geldig. Agnes Oud heeft een aantal kortingsbon-
nen kunnen bemachtigen voor de leden die geen 
museumjaarkaart hebben. 
Opgave voor dit tuinbezoek graag vóór 25 juli a.s. 
Bij Agnes Oud: E-mail: als.vanouds@home.nl 
of  bel tel. 077-382 82 50.  

Uw introducee is 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. 
Zaterdag 20 augustus  a.s.  is de intentie een bezoek 
te brengen aan de Hermitage Amsterdam met de 
tentoonstelling "Catharina, de Grootste, zelfgesle-
pen diamant". De tentoonstelling ontrafelt haar le-
ven en schetst haar karakter. Een tentoonstelling als 
een juwelenkist, met schitterende persoonlijke be-
zittingen zoals japonnen, sieraden, cameeën, snuif-
dozen, de mooiste werken uit haar enorme kunst-
verzameling  schilderijen, beeldhouwwerken, toege-
paste kunst en portretten van haar vrienden en ge-
liefden.  

De groep reist per trein, (vertrek vanaf station 
Venlo, 9.19 uur)  en maakt er een gezellige dag 
van. Hebt u interesse? U bent van harte welkom! 
Voor 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 

Woensdag 24 augustus 2016                                                                                                                                                     
Op de grens van Griendtsveen met Deurne ligt het 
geboortehuis van Toon Kortooms. Hier is een muse-
um gevestigd met rondom een park met theetuin 
het" Toon Kortooms Park”. 
Er is gekozen voor het Museum all-in arrangement: 
ontvangst met koffie/thee met wat lekkers, vervol-
gens een rondleiding in het Toon Kortooms muse-
um, waarbij de geschiedenis van de Peel en de 
schrijver, getoond en verteld wordt. 
Voor of daarna maken wij nog een rondwandeling 
door het tuin/park waarin het hele jaar door diver-
se exposities van verschillende kunstenaars te zien 
zijn. 
Bijeenkomen om 13.30 uur in het Toon Kortooms 
Park Griendtsveenseweg 80, 5753 SB Deurne 
Kosten € 7,50  
Opgave deelname vóór 22 augustus a.s. bij Agnes 
Oud: E-mail: als.vanouds@home.nl  of bel tel.  
077 -382 82 50. Uw introducee is welkom. 

Attentie. In de maanden juli en augustus vinden de  

bezoeken aan de tuinen niet plaats op de 2e woensdag 

van de maand, maar op de 4e woensdag van de maand. 

http://www.kruidentuintegelen.nl
mailto:als.vanouds@home.nl
mailto:j-i-wolben@planet.nl
mailto:als.vanouds@home.nl
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Collectieve Zorgverzekering  VGZ 
Het is belangrijk dat u  goed verze-
kerd bent.  
 

Dat kan met ingang van 1 juli a.s. met de Collec-
tieve Zorgverzekering van VGZ.  
Jongeren van Vroeger heeft voor haar leden een 
collectieve zorgverzekering bij VGZ. afgesloten. 
Leden en partners krijgen 5% korting op de drie 
basisverzekeringen: VGZ Goede Keuze, Ruime 
Keuze of Eigen Keuze en u profiteert van 10% kor-
ting op de VGZ aanvullende pakketten (Goed, Be-
ter en Best).  
U vindt  vanaf 1 juli 2016 op www.vgz.nl/17779 
alle  informatie over dit Collectieve Zorgcontract 
bij VGZ.   
Leden die nu al bij VGZ verzekerd zijn, kunnen 
tussentijds overstappen naar dit Collectief. Dit kan 
via het wijzigingsformulier dat u vindt op de web-
site van het VGZ. 
Als u hierover vragen heeft, bel dan gerust met 
het secretariaat JvV : tel. 077-326 04 09 ( bereik-
baar ‘s avonds na 19.00 uur). 

De Maaspoort  
Leden van Jongeren van Vroeger kunnen bij de 
Maaspoort in Venlo een keuze maken uit een 14-
tal voorstellingen met korting vanaf € 12,50 p.p.. 
(incl. de garderobe en 1 consumptie in de pauze). 
Een actieve begeleider van een persoon die ge-
bruik maakt van een rolstoel, krijgt gratis toegang 
tot de voorstelling. De zijbalkons zijn speciaal voor 
rolstoelgebruikers en hun begeleiders gereser-
veerd. Leden van Jongeren van Vroeger krijgen 
een speciaal boekingsnummer dat vermeld moet 
worden bij een reservering. Zo staat er in juli en 
augustus The Amazing Magic Family Kazàn op het 
programma. Een wereld vol wonderen De hele 
familie Kazàn samen in een wonderlijke show vol 
magie, illusie, romantiek en héél veel humor!  
Bestel uw kaarten  online en binnen een paar 
muisklikken heeft u de kaarten voor The Amazing 
Magic Family in huis. Kiest u voor e-tickets dan 
vervallen de reserveringskosten.  Met gebruik van 
de kortingscode JOVR1617 ontvangt u 1 toe-
gangskaart voor € 14,50 i.p.v. € 16,50.  
Meer info over de speciale voorstellingen voor 
onze leden (met korting) vindt u binnenkort op 
onze website: www.jongerenvanvroeger.nl  

 Leden voordeel 

Old Rockers On Tour 
Het Forever Young Collectief (koor en live band) 
bestaat uit 45 senioren (gemiddelde leeftijd 73 jaar) 
die pop- en rockmuziek o.a. uit de jaren zeventig 
zingen en spelen. Geïnspireerd door de Amerikaan-
se documentaire over het Young@Heart Chorus, 
kwam Anya Straatman in 2013 op het idee om ook 
in Venlo met een aantal senioren te starten. En dat 
werd een succes ! Inmiddels is het collectief uitge-
breid met een band van doorgewinterde muzikan-
ten. Zij laten zien dat er na je 65e nog veel soul, lef 
en power in je lijf kan zitten en dat het daarmee 
lukt om het publiek steevast in beweging te bren-
gen. Dat bewezen zij in hun diverse optredens o.a. 
op de seniorenmiddag van de Venloop dit jaar, op 
het poppodium Grenswerk, in Domani,  

Forever Young Collectief Venlo 

bij het Trexfree Festival en de afterparty van de 
Passiespelen.  
Dit jaar zijn zij voor de tweede keer present op 
de Zomerparkfeesten; nu op de seniorenmid-
dag.  In 2016 en 2017 gaan zij  een tour van vijf 
filmconcerten door Limburg maken onder de 
slogan “Old Rockers On Tour”.  
De live gezongen hits wisselen elkaar af met 
filmpjes op een groot scherm. Hierin worden 
gesprekken gevoerd met enkele leden over the-
ma’s zoals ouderdom, verlies en eenzaamheid 
maar vooral ook humor. 
De tour gaat van start in Theater De Maas-
poort in Venlo op zondag 25 september 2016.  
Kaarten zijn inmiddels te koop bij dit theater. 
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 Digitaal bij blijven….. 
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De computer heeft veel te bieden! Naast fysiek 
en mentaal fit blijven, hebben senioren tegen-
woordig nóg een uitdaging: digitaal fit blijven. In 
september 2015 lanceerde SeniorWeb de cam-
pagne 'Digitaal Fit'. Een nieuwe manier om seni-
oren te helpen in de digitale samenleving. Die is 
niet meer weg te denken. Van internetbankieren 
tot sociale contacten onderhouden via Facebook 
en van DigiD tot fotobewerking. 

Computers, tablets en smartphones leveren ge-
mak, voordeel, nut en plezier. Dat vinden ook 
veel senioren. Geen wonder dus dat de helft niet 
meer zonder digitale apparaten kan en wil. In 
Velden is een leercentrum van SeniorWeb al 
ruim tien jaar actief. Het doel is om senioren met 
de computer en tablet bij de tijd te houden. 
Vaardig zijn met de computer kan mensen langer 
onafhankelijk houden! Goed voor je eigen toe-
komst dus. Regelmatig starten nieuwe cursussen 
in het eigen leercentrum in Velden. 

Er is een basiscursus voor senioren - ook voor 
jonge senioren vanaf 45 jaar – bedoeld  voor de-
genen die nog helemaal niks weten van de com-
puter of tablet. En een opfriscursus als de kennis 
een beetje is weggezakt, of als u wilt overstap-
pen naar een nieuwere versie van Windows. 
Voor mensen die graag een fotoboek maken  
hebben we een speciale cursus; hiervoor is wel 
enige computerkennis nodig. 

Tenslotte hebben we aparte tabletcursussen met 
uw eigen tablet zowel voor iPad als voor de 
Android. 

Kunt u het allemaal niet zo goed volgen met dat 
computergebeuren en wilt u er wel graag meer 
van weten? Of meer weten over de cursussen? 
Bel gerust met SeniorWeb Velden. Secretariaat: 
Lies Bol,  E-mail:  seniorwebvelden@live.nl  
Markt 13, 5941GA Velden- Tel.:  077-472 10 65  

 

  

 

Velden 

Busreis/dagtocht   
Maastricht 
 

Op  dinsdag 11 oktober 2016  
brengen wij een bezoek aan het Provinciehuis 
(Gouvernement) met ontvangst met koffie/thee 
en natuurlijk Limburgse vlaai, daarna rondleiding. 
In het middaguur hebben we een gezamenlijke 
lunch.  Daarna brengen we een bezoek aan L1 
waar ook een rondleiding plaatsvindt. 
Kosten: deze zijn nog niet exact bekend, maar het 
wordt nooit duurder dan € 40 voor leden (alles 
inclusief).  
We vertrekken om 8.30 uur vanaf het terrein van 
de Wylderbeek, Hagerhofweg 2a, 5912PN Venlo. 
Terugkomst + 17.30 uur. 
Nadere informatie volgt in de Nieuwsbrief van 
september en op de website. 
 
U kunt zich nu al aanmelden door een mailtje te 

sturen naar: 
 info@jongerenvanvroeger.nl  

Onder vermelding van:  Busreis Maastricht 
 
 

Museumbezoek met rondleiding 
Op woensdagmiddag 5 oktober 2016 willen we  
een bezoek brengen aan het Textil  Museum & 
Textil Werkstatt  Die  Scheune, Krickenbecker 
Allee 21, 41334 Nettetal-Hombergen Duitsland. 
Nadere informatie volgt in de Nieuwsbrief van 
september en op de website. 
 
 

Themamiddag: ‘Vastelaovend’ 
Benieuwd naar de geschiedenis en verha-
len, met foto’s over de Vastelaovend in 
Venlo?  
Op dinsdag 15 november 2016 komt Clim  
Backes hierover vertellen.  
Het zal zeker interessant worden.  
Nadere informatie volgt in de Nieuwsbrief 
van september en op de website. 

Vooraankondigingen 
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