
 

 

Nieuwsbrief ‘Jongeren van Vroeger’ 

Onlangs stond in de media dat het CBS – 
Centraal Bureau Statistiek – had vastge-
steld, dat jeugd en jongeren van tegen-
woordig best tevreden zijn met wat ze 
hebben. Ik vond het niet opmerkelijk, wel 
geruststellend. Waarom niet opmerke-
lijk? Ik denk dat het van alle tijden is dat 
jeugd en jongeren tevreden zijn met wat 
ze hebben. Wij waren in onze jonge tijd 
ook tevreden met wat we hadden. Al 
hadden we veel minder materiële zaken 
dan de jeugd tegenwoordig. Ja, we keken 
wel eens met een scheef oog naar een 
klasgenoot, die al een brommer had. 
Daar was bij ons thuis geen sprake van. Ik 
geloof niet dat ik me daar toen ongeluk-
kig mee voelde. Ik was al heel blij met 
een mooie tweedehands fiets En toen ik 
na mijn slagen op de kweekschool een 
geheel nieuwe Gazelle kreeg met versnel-
ling, voelde ik mij als de hond met zeven 
staarten. De constatering van het CBS 
vond ik geruststellend, omdat daaruit 
blijkt dat veel zogenaamde onvrede ons 
aangepraat wordt. 
Wat ik uitermate geruststellend vond aan 
het onderzoek is, dat onze generatie, de 
mensen boven de zestig, ook tevreden is, 
met wat ze heeft. Het doet mij deugd, dat 
de meeste senioren best wel tevreden 
door het leven gaan. Zeker, er valt hier en 
daar wel wat te verbeteren aan de positie 
van ouderen; sommige ouderen hebben 
structureel te kort, zeker als er kosten 
voor zorg bijkomen. Maar heel veel 
wordt er niet geknoterd. We moeten als 
organisatie(s) de focus richten op onze 
collega-senioren, die het echt minder 
getroffen hebben.  
Met roepen dat het alle senioren slecht 
gaat, hoort niemand ons. 
De brug tussen jongeren en senioren is 
goed te slaan. We hebben veel meer 
overeenkomsten dan we op het eerste 
gezicht zouden denken. Ook bij de jeugd 
en jongeren zijn grote verschillen in kan-
sen. 

Wij - de Jongeren van Vroeger - willen 
solidair zijn met hen die onze solidari-
teit nodig hebben. Samen optrekken 
waar mogelijk.  
Voelt u zich ook aangetrokken tot die 
opvatting, aarzel niet en word lid als u 
nog geen lid bent; en probeer andere 
senioren te overtuigen van de nood-
zaak om een sterke organisatie op te 
bouwen. Lid te worden van een ver-
eniging met interessante maatschap-
pelijke thema’s, met informatieve 
programma’s en excursies, met ont-
spanning en recreatie. 
 

Jongeren van Vroeger, 
daar wil je toch bij horen! 
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Wie wil er (niet) jong zijn 

Voordelig naar de Maaspoort 

In dit nummer: 

Agenda  

Fietsen : 7 sept. 

Wandelen :  21 sept. 

Beugelen : 30 sept. 

Rondleiding 

Die Scheune :  5 okt. 

Dagtocht/busreis 

Maastricht : 11 okt. 

Kunst Kijken : 15 okt. 

Wandelen : 19 okt. 

colofon  
Heeft u een verslag of berichtje? Stuur uw bijdrage dan vóór 17 oktober naar 
de redactie e-mail: nieuwbrief@jongerenvanvroeger.nl  
of per post : Jongeren van Vroeger, Riethstraat 45, 5931 PW Tegelen 

Samen met de Maaspoort heeft  
Jongeren van Vroeger voor al haar 
leden weer een unieke actie ontwik-
keld. U kunt vanaf 1 september a.s. 
tegen een special gereduceerd tarief 
van €12,50 een kaart bestellen voor 
een voorstelling naar keuze uit een 
speciaal geselecteerd aanbod. 
De geselecteerde voorstellingen en 
de voorwaarden kunt u vinden in de 
brochure die als bijlage aan deze 
Nieuwsbrief is toegevoegd. 



 

 

Nieuwsbrief ‘Jongeren van Vroeger’ 

De eerste dagtocht van de vereniging Jongeren van 
Vroeger op dinsdag 11 oktober a.s. brengt u naar 
het prachtige Provinciehuis in Maastricht voor een 
leerzame excursie over het provinciaal bestuur. Na 
de lunch in het bijzondere Sfinxkwartier in Maas-
tricht, gaat u een kijkje nemen achter de schermen 
van onze Limburgse Radio en TV zender L1.  
De rondleidingen worden door deskundige gidsen 
uitgevoerd. 
De busreis wordt verzorgd door touringcarbedrijf 
Ghielen en in de reiskosten is de lunch inbegrepen. 
  
De plaats van vertrek is het complex van de oude 
veiling nabij het restaurant de Wylderbeek,  
Hagerhofweg 2a, 5912 PN Venlo. 
 
PROGRAMMA: 
08:30 uur: Vertrek uit Venlo  
10:00 uur:  Excursie Provinciehuis (ontvangst met 

koffie/thee en vlaai);  
12:00 uur : Einde excursie Provinciehuis; 
12:30 uur : Lunchtijd. 
 
De lunch vindt plaats in restaurant Lumière gevestigd 
in het Sfinxkwartier in Maastricht. In de 19e eeuw 
werden in dit gebied het Bassin en de Zuid-
Willemsvaart aangelegd. In de loop van de tijd groei-
de het uit tot een industriegebied. 
Al de veelal prachtige oude gebouwen hebben nu 
een tweede leven. Historie en toekomst gaan hier 
hand in hand en dat geldt zeker ook voor Lumière.  
In dit restaurant is de oorspronkelijke sfeer van de 
elektriciteitscentrale - waarin het gevestigd is - be-
waard door het behoud van oorspronkelijke bouw-
materialen Heel bijzonder en het bezichtigen waard. 
Vervolg programma: 
13:30 uur : Einde lunch en vertrek naar L1; 
14:00 uur: Excursie/rondleiding in de Radio/TV  

studio L1 (ontvangst met koffie/thee en 
vlaai); 

16:00 uur: Einde van het bezoek aan L1 en aanvang 
terugreis;  

17:30 uur: Terugkomst in Venlo. 
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Busreis/dagtocht naar Maastricht 
INSCHRIJVING voor de reis  door leden van  
Jongeren van Vroeger geschiedt door overschrij-
ving van € 39,50 per lid op IBAN nummer:  
NL62 INGB 0007 1504 23 t.n.v. Jongeren van 
Vroeger te Venlo. 
Als referentie dient u hierbij te vermelden: 
“Busreis Maastricht en naam, voorletters en uw 
BSN Burgerservicenummer”  
(het laatste is een eis van het Provinciehuis.)  
 
Niet leden worden eveneens toegelaten voor de 
reis, echter zij dienen een bedrag van € 45,00 
over te maken eveneens onder de vermelding van 
bovenstaande kenmerken. 
 
Aan deze reis kunnen ook leden van de zusterver-
eniging AVOS uit Venray deelnemen. Zij betalen 
€ 39,50 voor de reis, o.v.v. van bovenstaande ken-
merken. AVOS-leden dienen met eigen vervoer op 
de vertreklocatie aanwezig te zijn. 
 
Graag tijdig inschrijven, de deelname aan de reis 
is beperkt tot maximaal 50 personen!  
Heeft u specifieke vragen dan is er de mogelijk-
heid voor telefonisch contact op nummer 
06 13626071. 

Op woensdag 7 september 2016 wordt een fiets-
tocht van circa 35 km georganiseerd door Reny en 
Nel naar en door Duitsland en terug naar Venlo. 
Ongeveer halverwege gaan we bij een kapelleke 
op een bankje zitten om tot bezinning te komen. 

Dit is de laatste fietstocht van dit seizoen en we 
hopen natuurlijk op mooi fietsweer!! 
 

Aanmelden : tot 6 september a.s. 18.00 uur bij 
Reny van Boekholt, bij voorkeur per e-mail: 
rvboekholdt@ziggo.nl of per tel: 077 351 6152  

Fietsen 

mailto:rvboekholdt@ziggo.nl


 

 

Nieuwsbrief ‘Jongeren van Vroeger’ 

Op woensdag 21 september 2016 gaan we wande-
len in Wellerlooi op het landgoed De Hamert, on-
derdeel van de Maasduinen. We hebben de maand 
september uitgekozen mede omdat de heide dan 
nog in bloei staat. Hopen we!!! Het landgoed De 
Hamert is een mooi natuurgebied, dat bestaat uit 
vennencomplexen en grafheuvels.  
Als we geluk hebben zien we er ook verschillende 
roof- en watervogels. Aansluitend aan de wande-
ling gaan we iets drinken in het pannenkoekenhuis. 
We komen bij elkaar op de parkeerplaats bij het 
Pannenkoekhuis om 13.30 uur. Twistedenerweg 2, 
5856 CK Wellerlooi. 
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 

Op woensdag 19 oktober 2016 hebben we een 
wandeling gepland in Reuver; het Brachterwald. 
Brüggen-Bracht was tot het eind van de vorige 
eeuw de grootste munitieopslagplaats van West-
Europa. Hier werd meer dan 45.000 ton conventio-
nele munitie opgeslagen. Met de ontruiming van 
het gebied werd opnieuw een hoofdstuk van de 
bezettingsgeschiedenis van het Britse Rijnleger in 
Niederrhein definitief gesloten. Het Britse leger ont-
ruimde het depot in Brüggen-Bracht in 1996, nadat 
de troepen in de Golfoorlog in 1991 nog van hieruit 
van munitie waren voorzien. Het voormalige depot 
is 1300 ha groot, de omheining is 18 km lang. Wij 
lopen de blauwe route, ongeveer 5,5 km lang. 
We komen bij elkaar op de parkeerplaats van  
De Witte Stein om 13.30 uur. Keulseweg 193, 5953 
HJ Reuver. 
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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Wandelen  

Kunst Kijken 

Een groep leden van Jongeren van Vroeger met be-
langstelling voor kunst gaat een keer per twee 
maanden, meestal de derde zaterdag van de even 
maanden, samen op stap naar een museum. 
Deze keer zal dit op zaterdag 15 oktober 2016 zijn.  
Bezocht wordt het museum De Fundatie in  
Zwolle waar de tentoonstelling “Zie de mens” te zien 
is.  De groep reist per trein en vertrekt vanaf het sta-
tion in Venlo. Vertrektijd rond 9.00 uur.  
De juiste tijd wordt t.z.t. bekend gemaakt. Het wordt 
vast een gezellige dag!  
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 of e-mail: j-i-wolben@planet.nl 

Laten we dolen,  

laten we dwalen 

Over paden  

 en over gras. 

Laten we 

herinneren, 

laten we vieren 

hoe het nu  

en altijd al was . 
 

Amber Vermeulen 

Nieuwe leden zijn welkom bij De Schrijvertjes “2”. 
Al jaren komt een aantal mensen bij elkaar in een 
schrijversgroep onder de naam “De Schrijvertjes”. 
De leden lezen hun verhaaltjes aan elkaar voor en 
gaan dieper op de inhoud in. Indien gewenst geven 
ze ook opbouwende kritiek. 
Tijdens de bijeenkomsten is er ruimte voor emotie 
en lachen. Wie van ons heeft het niet al eens mee-
gemaakt; je denkt terug aan een situatie die je zelf 
hebt beleefd of aan een detail uit een film, een 
boek, een gesprek vol emotie of je hebt een fanta-
sieverhaal in je hoofd. Je ziet het helder voor je en 
je voelt dat je het zó op papier zou kunnen zetten. 
Wij kunnen ons voorstellen dat er leden bij de JvV 
zijn die ook graag schrijven en wel interesse heb-
ben om op een dergelijke manier hiermee bezig te 
zijn. De reeds bestaande groep is echter vol en kan 
dus geen leden meer opnemen. 
Ingrid Wolters heeft zich bereid verklaard om voor 
leden van JvV een nieuwe groep (de Schrijvertjes 2) 
te starten en als aanspreekpunt te fungeren. 
Wie wil zich hierbij aansluiten en één keer per 
maand op het privéadres van Ingrid in Venlo een 
verhaaltje, oftewel een short-story , van eigen pro-
ductie voordragen? Een gezellige ochtend is gega-
randeerd. 
Voor meer informatie: Ingrid Wolters. 
Tel. 077 351 79 21 of e-mail: j-i-wolben@planet.nl 

De schrijvertjes “2” 

mailto:j-i-wolben@planet.nl
mailto:j-i-wolben@planet.nl
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Het textilmuseum Die Scheune in Netttal-  
Hinsbeck geeft op verzoek demonstraties die te 
maken hebben met textiele werkvormen uit de 
interessante geschiedenis van de Neder-Rijn. 
Te zien zijn grondstoffen, gereedschappen, weef-
sels, afbeeldingen en boeken. Er zijn ook functio-
nerende spinnenwielen; met de hand aangedreven 
weefgetouwen en een jacquardmachine. De oud-
ste gereedschappen en textiele weefsels zijn uit 
het begin van de achttiende eeuw. Sommige ervan 
mag je aanraken. 
Jaarlijks zijn er twee speciale exposities waar bin-
nen- en buitenlandse kunstenaars hun werken to-
nen met betrekking tot textiel in het algemeen en 
textielmateriaal in het bijzonder. 
 
De actuele expositie “Fadenbilder” van nu tot eind 
oktober is van de kunstenares Monika Thiele. Zij 
maakt schilderijen “mit Nadel und Faden“, met als 
thema bijvoorbeeld figuren met engelen naar 
voorbeelden van de bekende schilder Paul Klee.  
 
Die Scheune is een gebouw in vakwerkstijl van en-
kele eeuwen oud op de grens van Gulik en Kleef en 
destijds opgericht voor de heffing van tolgeld. In 
de rondleiding worden niet alleen de geëxposeer-
de gereedschappen en hun functies beschreven, 
maar wordt ook ingegaan op de lokale teelt van 
vlas; de daarop volgende bewerking van de vlasve-
zels en het weven tot linnen in de lokale huisnij-
verheid. 

Rondleiding Textilmuseum ‘Die Scheune’ 
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Op vrijdag 30 september a.s. starten we weer met 
onze maandelijkse beugelmiddagen. Het spel wordt 
gespeeld door steeds 4 spelers. Iedere speler speelt 
met een houten palet (schop of sleger) waarmee 
de bal in een rechte lijn wordt voortbewogen 
(duwen niet slaan). Het beugelen vereist geen spe-
cifieke kracht of lichamelijke getraindheid. Het kan 
gespeeld worden door jong en oud en door man-
nen en vrouwen. De eigenaar van De Hazewind, 
een bruin café dat al 300 jaar bestaat, heeft een 
mooie beugelbaan met vloerbedekking aan laten 
leggen en biedt de mogelijkheid tot gezellig beuge-
len voor ouderen. Iedere laatste vrijdag van de 
maand wordt er gespeeld. 

Datum: Vrijdag 30 september 2016 
Aanvang:  14.00 uur 
Kosten: Leden € 1,50 per middag.  

(Niet-leden € 2,50) 
Koffie/thee: Tegen het speciale tarief van € 1,50 
Locatie: Café De Hazenwind,  

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

 Parkeren langs de weg. 
Aanmelden en informatie:  
Paul Seuren. Tel.: 077 351 61 36  
mobiel: 06 518 657 03 of per e-mail:  
paulseuren@kpnmail.nl  

Beugelen 

Er worden ook spreekwoorden uit de taal van de 
wevers aan de bezoekers voorgelegd. De uitleg 
ervan is leerzaam maar ook amusant. “Die 
Scheune“ heeft ook een klein boekje in het Duits 
gepubliceerd over spreekwoorden met textiele 
achtergrond uit de huisnijverheid. 
 
Datum: Woensdag 5 oktober 2016  
Aanvang: 14.00 uur 
Locatie: Krickenbecker Allee 21, 41334 

Nettetal-Hinsbeck 
Deelname: € 8,00 voor de rondleiding en een 

“Kaffeeklatsch” (uitgebreide 
Kaffee und Kuchen”). 

 
Aanmelden: vóór donderdag 29 september a.s. 
per e-mail : info@jongerenvanvroeger.nl  
of per tel: 077 326 04 09 (’s avonds na 19.00 
uur). Voor meer informatie:  
www.textilmuseum-die-scheune.de  
 
Routebeschrijving: 
Vanuit Kaldenkerken neemt u de N221 richting 
Leuth. U passeert de afslag Leuth en bij de vol-
gende afslag richting Kempen staat de 
Krickenbeckersee al aangegeven.  
Rij door tot de rotonde en neem dan de derde 
afslag. Volg de weg en u komt vanzelf bij Die 
Scheune. Parkeren op 200 m. afstand op de gro-
te parkeerplaats van het infocentrum Kricken-
becker Seen, Krickenbecker Allee 36, Netttal- 
Hinsbeck. 

mailto:info@jongerenvanvroeger.nl
http://www.textilmuseum-die-scheune.de
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KAARTEN IN D`N DÖRPEL 
Mensen die graag kaarten (jokeren en rikken) zijn 
iedere dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur welkom in 
d`n Dörpel , Gulikstraat 202, 5913 CZ in Venlo.  
Tel. 077 351 11 09. 
Interesse? U kunt vrijblijvend komen  
kennismaken. Vragen naar dhr. Schelbergen. 
 

FOREVER YOUNG COLLECTIEF 
Forever Young, een seniorencollectief van zangers 
en muzikanten uit Venlo, gaat een tour door Lim-
burg maken onder de naam Old Rockers on Tour.  
De gemiddelde leeftijd is 74 jaar. Zij brengen het 
gouden poprepertoire uit der jaren zeventig. De mu-
ziek zal afgewisseld worden met beeldfragmenten 
die een inkijkje zullen geven in de levens van deze 
bijzondere groep ouderen. 
Documentairemaker Bart Coenders volgt Forever 
Young al sinds begin 2014. Hij interviewde de leden 
over thema`s als ouderdom, verlies, zingeving, een-
zaamheid en humor. De documentaire zal in maart 
2017 in première gaan in de Maaspoort in Venlo en 
uitgezonden worden op L1. 
Op zondag 25 september a.s. is de première van de 
concert & film tour in de Maaspoort in Venlo. 
Aanvang: 15.00 uur. Na afloop is er een after party 
die wordt verzorgd door de band van  
Forever Young. Kaarten zijn te koop bij de Maas-
poort in Venlo. 
 

VREDESACTIVITEIT IN DE VREDESWEEK 
De ontmoetingsgroep JCM (joden, christenen en 
moslims), de Jongerenkerk, stichting Noemidia 
(Marokkaanse organisatie voor cultuur en dialoog)  
en de Syrische gemeenschap organiseren in de vre-
desweek een multiculturele activiteit op donderdag  
22 september a.s. 
Onderwerp: in vrede ouder worden. In dit program-
ma staat de dialoog rondom ouder worden centraal, 
gezien vanuit verschillende culturen. 
De Syrische gemeenschap nodigt iedereen uit om 
samen aan tafel te gaan rondom dit thema. 
Aanvang : 18.00 uur bij het monument van de  
Wereldvredesvlam in het Julianapark in Venlo 
(achter het Limburgs Museum). Aansluitend het 
programma in museum Van Bommel van Dam tot 
20.30 uur. 
Aanmelden: Voor het programma graag vóór  
10 september via het secretariaat `t Groenewold,  
tel. 077 354 66 89 of per e-mail: 
st.groenewold@home.nl  

 In de kijker 

De eindejaarsbijeenkomst van Jongeren van 
Vroeger zal plaatsvinden op vrijdag 16 december 
2016. Aanvang 13.30 uur.  
Verdere informatie wordt in de Nieuwsbrief van no-
vember/december vermeld .  

Noteer alvast deze datum! 
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Vooraankondiging: Eindejaarsbijeenkomst 

INSCHRIJFDAGEN COMPUTER- EN  
TABLETCURSUSSEN 
Speciaal voor 50-plussers biedt SeniorWeb Tegelen 
Venlo laagdrempelige cursussen aan in kleine 
groepjes en in een gezellige, ontspannen sfeer. 
Op het lesprogramma (start in de 3e week van sep-
tember) staan een cursus Windows 10, een work-
shop Overstap naar Windows 10, een beginners-
cursus Tablet Android en een beginnerscursus 
IPad. Leden van Jongeren van Vroeger krijgen 
 € 5,00 korting op een cursus. 
Wilt u deelnemen aan een van deze cursussen? 
Bezoek vrijblijvend de Inschrijfdagen.  
U bent van harte welkom op: 
Vrijdag 2 september van 10.00-12.00 uur in de  
Bibliotheek, Begijnengang 2, 5911 JL Venlo; 
Woensdag 7 september van 14.00-16.00 uur in het 
Muspelheim, Vastenavondkampstraat 73, 5922 AT 
Blerick. 
Info: secretaris SeniorWeb Tegelen-Venlo, 
tel.: 077 3260409 
Website: www.seniorwebtegelen.nl  

De flyer van Jongeren van  Vroeger is klaar! Wilt u 
ook onze vereniging promoten?  
De flyer is af te halen bij ons secretariaat.  
Graag van tevoren even bellen: Tel.: 077 326 04 09 
(tussen 18.00-19.00 uur). 

Flyer Jongeren van Vroeger 

mailto:st.groenewold@home.nl
http://www.seniorwebtegelen.nl

