
 

 

Nieuwsbrief ‘Jongeren van Vroeger’ 

Wanneer u deze 
Nieuwsbrief onder 
ogen krijgt, kunnen 
wij u het heugelijke 
nieuws melden dat 
we ons honderdste 

lid hebben ingeschreven. We heten hem  
van harte welkom bij onze vereniging en 
hopen dat hij veel plezier mag beleven 
aan dit lidmaatschap.  
Dat wij als vereniging veel te bieden heb-
ben, blijkt wel als we terug kijken naar de 
laatste maanden. 
Zo hebben we in Duitsland ‘Die Scheune’ 
bezocht. Een historisch textielmuseum 
met spoelen vanuit de prehistorie tot de 
weefgetouwen uit de industriële revolu-
tie. We mochten van alles aanraken en 
we kregen enkele demonstraties door 
een enthousiaste gids. Er hingen ook 
prachtige kunstwerken aan de muur.  
Tenslotte sloten we het af met zelfgebak-
ken kuchen en koffie of thee. Een zeer 
geslaagde activiteit. 
Zo bezochten we ook met 34 leden Maas-
tricht met het Provinciehuis en L1. Daar-
over kunt u verderop in deze Nieuwsbrief 
het verslag lezen. We zijn naar het Toon 
Kortooms museum met tuinen geweest. 
Ook hebben groepen weer gewandeld, 
gefietst en kunst bezocht. Kortom aan-
bod genoeg. 
In deze Nieuwsbrief van november/
december krijgt u zoals altijd een over-
zicht van de aangeboden activiteiten in 
de komende twee maanden. Het tuinbe-
zoek en fietsen is met winterstop. Maar 
het wandelen gaat onverdroten door. 
Daarnaast zijn er twee zeer aan te beve-
len middagen: een middag over de nieu-
we verkeersregels en een interessante 
lezing over de Vastelaovend. 
Tenslotte wil ik u nog attent maken op 
onze feestelijke eindejaarsbijeenkomst in 
het Wereldpaviljoen Steyl met een korte 
vergadering, maar vooral een interessan-
te en gezellige bijeenkomst.  
U komt toch ook?  

Over al deze activiteiten en meer 
leest u in deze Nieuwsbrief. Ik wens u 
veel leesplezier. 

Jan de Bree , Vicevoorzitter  
‘Jongeren van Vroeger’ 
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Mijlpaal bereikt 

In dit nummer: 

Agenda  

Groep verhalen 

schrijven : 10 nov. 

Lezing Jocus en  

Vastelaovend : 15 nov. 

Wandelen : 16 nov. 

Groep conversatie 

Engels : 22 nov. 

Voorlichting  

verkeersregels :  25 nov. 

Beugelen : 25 nov. 

Eindejaars- 

bijeenkomst : 20 dec. 

Wandelen : 21 dec. 

Beugelen : 30 dec.  

colofon  
Heeft u een verslag of berichtje? Stuur uw 
bijdrage dan vóór 15 december naar de 
redactie e-mail:  
nieuwsbrief@jongerenvanvroeger.nl  
of per post : Jongeren van Vroeger,  
Riethstraat 45, 5931 PW Tegelen 

Groep verhalen schrijven 

Na de vorige oproep in de Nieuws-
brief is een groep van vier personen 
gestart met een schrijversgroep: “de 
schrijvertjes 2”. Graag willen wij de 
groep uitbreiden met een paar per-
sonen. Opdracht voor de volgende 
keer is een verhaal schrijven met als 
onderwerp: “Onderweg”. 
De groep komt een keer per maand 
op een donderdagmiddag bij elkaar.  
Volgende datum:  
Donderdag 10 november a.s. om 
14.00 uur, adres: Toeperweg 10, 
5916 NE Venlo. 
Wie heeft interesse en vindt het 
leuk om verhalen te schrijven en 
natuurlijk ook naar de verhalen van 
anderen te luisteren en van elkaar 
te leren.  
Informatie en opgeven:  
Ingrid Wolters,  
e-mail: j-i-wolben@planet.nl  
Tel.: 077 351 79 21 

mailto:j-i-wolben@planet.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhhNy8gIDQAhXIWRoKHTFTDDwQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F337277459575950375%2F&bvm=bv.136811127,d.d2s&psig=AFQjCNEMrSxXUro9jv9OIpWXaenKowjIyg&u
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Antwoord op deze en andere vragen krijgt u op de 
voorlichtingsmiddag verkeerstreffen door VVN op 
vrijdag 25 november a.s. 
 
Wanneer u zich op welke manier dan ook in het  
Verkeer begeeft, hebt u zich wellicht wel eens afge-
vraagd wat de betekenis is van een nieuw verkeers-
bord, of wat de gedragsregels binnen een 30 kilome-
terzône zijn. Hebben hier voetgangers meer bescher-
ming c.q. rechten dan bestuurders? Ook over de 
mensen die gebruik maken van de rijbaan, fietspa-
den of trottoirs kan de vraag zijn of deze wel gebrui-
kers/ bestuurders ingevolge de verkeerswet zijn en 
hebben ze wel voorrang op het overige verkeer als 
ze van rechts komen? 
In deze voorlichtingsmiddag maakt u kennis met de 
belangrijkste veranderingen van de verkeersregels 
etc. en middels een presentatie worden u een aantal 
situaties als voorbeeld getoond. Er is ruimschoots de 
tijd voor het stellen van vragen. 
 
De voorlichtingsmiddag is zeer waardevol en wordt 
warm aanbevolen. 
De presentatie wordt verzorgd door een professione-
le voorlichter van Veilig Verkeer Nederland (VVN). 
Datum : Vrijdag 25 november 2016 
Aanvang : 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur 
Locatie  : Restaurant Wylderbeek , Hagerhof 2A, 

 5912 PN Venlo. 
Deelname : € 5,00 voor leden (incl. koffie of 

 thee) Introducés betalen € 7,50. 
 
Aanmelden: vóór 20 november a.s.  
Per e-mail : info@jongerenvanvroeger.nl of  
telefonisch: tel.: 077 326 04 09 ( ’s avonds na 19.00 
uur). 
N.B. De voorlichtingsmiddag gaat alleen door indien 
er meer dan 20 personen aanwezig zijn. 
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Weet u waar u mag rijden? 

Voordelig naar de Maaspoort 

Samen met de Maaspoort heeft Jongeren van 
Vroeger voor al haar leden weer een unieke actie 
ontwikkeld. 
U kunt m.i.v. 1 september jl. 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 voorwaar-
den kunt u vinden in de brochure die als bijlage 
aan Nieuwsbrief nr. 3 (sept/okt.) werd toege-
voegd. 

Op dinsdag 15 november a.s. is er een interessante 
lezing over de rijke historie van Jocus en de  
tegenwoordige Vastelaovend. De heer Clim Backus 
komt op deze bijeenkomst hierover vertellen en wat 
laten zien; foto’s, films en diverse voorwerpen. 
Om alles mee te nemen uit het Jocus-archief is een 
ondoenlijke zaak. Vanaf februari 2017 kunt u zelf 
alle stukken zien in het nieuwe Jocus Museum , Do-
minicanenplein 25 te Venlo. 
Toen enkele inwoners van Venlo op 6 oktober 1842 
de Sociëteit Jocus oprichtten, konden ze niet be-
vroeden dat de vereniging 174 jaar later nog zo 
bloeiend zou zijn. 
Honderdtwintig werkende leden proberen de Venlo-
se Vastelaovend aan te sturen en dit natuurlijk met 
de rijke historie in gedachten. 
Tot slot de wapenspreuk van Jocus (al 174 jaar oud): 
‘Jocus Vitae Quod Sal Coene”  
(oftewaal; waat joeks is veur ut laeve, is ut zalt veur 
de pap). 
Datum : Dinsdag 15 november 2016 
Aanvang : 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur 
Locatie  : Restaurant Wylderbeek , Hagerhof 2A, 

5912 PN Venlo. 
Deelname: € 5,00 voor leden (inclusief koffie of 

thee) Introducés betalen € 7,50. 
Aanmelden: vóór 12 november a.s.  
Per e-mail : info@jongerenvanvroeger.nl of  
telefonisch: tel.: 077 326 04 09 ( ’s avonds na 19.00 
uur). 

Lezing over Jocus en Vastelaovend 

mailto:info@jongerenvanvroeger.nl
mailto:info@jongerenvanvroeger.nl
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Op woensdag 16 november a.s. gaan we wandelen 
in Griendtsveen. De eerste tweeëneenhalve kilo-
meter lopen we door de Deurnsche Peel, waarna 
we uitkomen in Griendtsveen. Verder lopen we 
langs de bijzondere architectuur die er voor ge-
zorgd heeft dat Griendtsveen betiteld werd als 
“beschermd dorpsgezicht”. De vele vaartjes en al 
het groen zorgen voor een leuke belevenis in 
Griendtsveen. We komen bij elkaar op de parkeer-
plaats bij het kruispunt Helenaveenseweg/
Griendtsveenseweg om 13.30 uur. 
Voor TomTom: Helenaveenseweg 5, 5766 PB 
Griendtsveen. 
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 21 december a.s. is weer de traditio-
nele “snertwandeling” in de Kasteelse Bossen in 
Horst. Degenen die interesse hebben in wandelen 
door een prachtig bosgebied en willen genieten van 
een mooi winters landschap, komen hier aan hun 
trekken. De wandeling is ca. 4-5 km lang. Na de 
wandeling kunnen we genieten van een kop heerlij-
ke snert op het gezellige overdekte warme terras 
van Boscafé het Maasdal. We komen bij elkaar om 
13.30 uur op de parkeerplaats bij het Boscafé, Tien-
rayseweg 10 B, 5961 NL Horst. 
Vanuit Venlo A 73, afslag Horst-Noord, afrit 10, 
daarna rechtsaf richting Tienraij en volg de weg tot 
de grote reuzenaardbei, daarna rechtsaf.  
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 
 
Attentie: Als de weersomstandigheden twijfelach-
tig zijn, kan ieder voor zichzelf bepalen of hij/zij wel 
of niet meegaat. 
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Wandelen  

Het bestuur van Jongeren van Vroeger nodigt u uit 
voor een feestelijke eindejaarsbijeenkomst op:  
dinsdag 20 december a.s. in het Wereldpaviljoen in 
Steyl . 
Wij verwelkomen u graag om 14.00 uur. 
Het programma voor deze middag ziet er als volgt 
uit: 
 Ontvangst en uitreiking lidmaatschapskaart. 
 Korte ledenvergadering en mededelingen van 

het bestuur. 
 Pauze en koffie/thee met een traktatie. 
 Lezing door dhr. Leo Maessen over Ethiopië en 

de Inca Trail 
 Rondleiding door het Wereldpaviljoen. 
 
Deze bijeenkomst is voor de leden van Jongeren van 
Vroeger. Mensen die lid willen worden zijn deze 
middag ook welkom. 
Datum : Dinsdag 20 december 2016 
Aanvang : 14.00 uur (zaal open vanaf 13.30 uur) 
Locatie : Wereldpaviljoen, St. Michaëlstraat 6A, 

5935 BL Steyl. (Er is voldoende par-
keerplaats). 

Deelname : € 5,00 per persoon (koffie/thee en 
traktatie gratis). 

Aanmelden: 
Bij het secretariaat vóór 12 december 2016: per e-
mail :info@jongerenvanvroeger.nl of telefonisch: 
tel.: 077 326 04 09 (’s avonds na 19.00 uur). 
 

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs! 

Eindejaarsbijeenkomst 

Op de eerste donderdag van de maand is er een  
seniorenvoorstelling in City Cinema om 15.00 uur. 
Entree € 6,50 
Elke donderdagmiddag is er een seniorenvoorstel-
ling in Luxor Theater Reuver om 15.00 uur.  
Entree € 6,50 
 
Op onze website wordt vermeld welke films er ver-
toond worden en ook het prachtige programma van 
Royal Opera House Cinema. 
 
Op alle reguliere voorstellingen geldt een korting 
van € 1,00 voor leden van Jongeren van Vroeger . 

Voordelig naar de bioscoop 

mailto:info@jongerenvanvroeger.nl
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Na een lange voorbereiding was eindelijk de dag 
aangebroken dat er in de vroege ochtend van dins-
dag 11 oktober een VIP bus van de Firma Ghielen 
de parkeerplaats opdraaide die een groep van en-
thousiaste leden van de Jongeren van Vroeger en 
enkele introducés naar Maastricht bracht. Als ge-
volg van onze samenwerking zijn er ook twee le-
den van de zustervereniging AVOS uit Venray met 
de reis meegegaan, hetgeen uitermate wordt ge-
waardeerd.  
Geheel volgens de planning arriveerde de bus op 
de parkeerplaats van onze eerste reisbestemming, 
het Limburgs Provinciehuis, oftewel het Gouverne-
ment in Maastricht. Bij binnenkomst werd de 
groep onthaald met koffie/thee en Limburgse 
vlaai. Hierna ging de rondleiding door het gebouw 
van start onder leiding van een ervaren gids. De 
conservator van de kunstwerken in het provincie-
huis, zou zich bij de groep voegen om uitleg te ge-
ven over de kunstenaars en hun kunstwerken. 
Jammer dat het Provinciehuis een groot gebouw 
is, want hij heeft zowat het hele gebouw door-
zocht maar heeft de groep niet kunnen vinden. De 
uitleg die de gids over de kunstwerken gaf bleek 
echter ruim voldoende te zijn. 
Na afloop van de rondleiding zijn we naar het be-
zienswaardige, authentiek ingerichte restaurant 
Lumière gegaan, wat inpandig is bij het Filmhuis 
Lumière dat sinds kort in de voormalige verbouw-
de Sphinx fabriek is gevestigd.  

Verslag busreis naar Maastricht 
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Beugelen is een spel dat gespeeld wordt door 
steeds 4 spelers. Iedere speler speelt met een hou-
ten palet (schop of sleger) waarmee de bal in een 
rechte lijn wordt voortbewogen (duwen niet slaan). 
Het beugelen vereist geen specifieke kracht. Het 
kan door jong en oud en door mannen en vrouwen, 
gespeeld worden 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 ge-
speeld. 
Data:  
Vrijdag 25 november en vrijdag 30 december a.s.  
 

Aanvang:  14.00 uur 
Deelname: Leden € 1,50 per middag.  

(Niet leden € 2,00) 
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 

De uitgebreide lunch was heerlijk en uitermate 
goed verzorgd. In het restaurant zijn producten 
aan de wanden opgehangen van de vroegere 
Sphinx fabriek. Vervolgens is de bus naar de L1 
studio gereden voor de laatste rondleiding van 
de dag. Op verzoek van de groep werd het nutti-
gen van de koffie/thee met vlaai verschoven 
naar het einde van de rondleiding daar de tus-
sentijd te kort bij de genoten lunch lag. In twee 
groepen met elk een gids werd aan de rondlei-
ding door het L1 gebouw begonnen. Met veel 
enthousiasme werd gade geslagen hoe het re-
dactieteam het actuele nieuws voor radio en TV 
vergaart. Grote belangstelling kreeg de studio 
waar het programma “Avond Gasten” wordt 
opgenomen en de plaats waar de weerman/
vrouw het weerbericht presenteert voor een 
“groen scherm”. Ook het maken van de radio-
uitzendingen kon van achter het glas worden 
gevolgd. Na afloop was iedereen onder de in-
druk van de vele facetten van technieken die 
worden gebruikt om programma’s te kunnen 
uitzenden en de allround nieuws vergaring. 
De bus was mooi op tijd weer in Venlo en door 
vele mensen werd aangegeven dat ze zeer te-
vreden waren en een fijne dag hadden beleefd. 
Hier doen we het voor! 

Cor Vane (reisleider) 
(Zie verslag mét foto’s op de website bij:  
Themabijeenkomsten) 
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Uitnodiging voor een groep conversatie Engels. 
Wie heeft interesse om de Engelse taal met ande-
ren te oefenen?  
Initiatienemer is Martie van Diepen, zij schrijft: 

“Use it or lose it… 
Dear members of Jongeren van Vroeger, 
Eh, eh, what was that word again? Once I was 
on a boattrip and tried to have a little conversa-
tion with my fellow-travellers. In the beginning 
we had a nice contact, talking about our expe-
riences and all the nice things we saw. But after 
a while, tired of concentrating, there was that 
eh, eh,…. I know that I know the words, 
I am sure that I know them, but I cannot find 
them in my memories, my intern dictionary. 
That is why I am thinking about English conver-
sation in a group. If you recognise this, and if 
you want to do something about it, please con-
tact me. 
My suggestion will be that we will come toge-
ther once every two weeks, on a Tuesday-
afternoon.  
We will meet at someones home, so the costs 
will be as little as possible.  
The chairman will lead and introduce a topic. 
(Sorry ladies, I could not find a female equiva-
lent).  
This function will circulate as well. You will see 
it is much easier than you think. Newspapers 
produce a lot of them and I have several topics 
(in Dutch) for every season”. 
 
De eerste bijeenkomst is gepland op dinsdag 
22 november om 14.00 uur ten huize van Martie 
van Diepen, Brechstraat 28, 5924 BW Blerick. 
 Start van de Engelse conversatie in januari 2017, 
data in nader overleg.  
Deelname: maximaal 6 personen.  
Heeft u interesse, graag reacties mailen naar: 
mvandiepen@hetnet.nl  

Groep conversatie Engels  

Vooraankondiging presentatie ‘Alleen de nachte-
gaal’ op vrijdag 20 januari 2017 
 
Alleen ’de Nachtegaal’ is de titel van een boek dat 
de heer Rob Dijcks schreef over de levensgeschie-
denis van zijn oma, Olga Medwedowa. Olga werd 
geboren in Oekraïne in 1925, waar het terreurbe-
wind van Joseph Stalin meer en meer zichtbaar en 
voelbaar werd. Tijdens de tweede wereldoorlog 
werden duizenden mensen uit de Sovjet Unie als 
dwangarbeider in Duitsland tewerk gesteld en za-
gen hun vaderland nooit terug. Een groep meisjes, 
waaronder Olga, werkten in de oorlogsindustrie in 
het Ruhrgebied. Zij kregen een relatie met jonge 
mannen die daar ook werkten. Zij vluchtten naar 
de thuishavens van de jongens, de grensstreek in 
de regio Beesel, Swalmen en Reuver. 
De vrouwen kwamen bij elkaar om lief en leed te 
delen. Na de oorlog organiseerden zij feestavon-
den waar vaak ”Alleen de nachtegaal” klonk, een 
romantisch Russisch lied. De tekst hiervan vertelt 
de mijmeringen van een arme weesjongen, die 
denkt dat niemand zijn graf zal kennen. Alleen de 
nachtegaal zal er in het voorjaar zijn gezang laten 
horen. 
De heer Dijcks komt op 20 januari aan de hand van 
foto’s en film het indrukwekkende levensverhaal 
van honger, angst, heimwee en verdriet, maar ook 
van liefde en geluk van zijn oma en anderen vertel-
len.  
Wilt u meer lezen, ga dan naar de site: Alleen de 
nachtegaal . 
Verdere informatie in de Nieuwsbrief van januari 
2017 

Vooraankondiging “Alleen de Nachtegaal” 


