
 

 

Nieuwsbrief ‘Jongeren van Vroeger’ 

Wanneer ik deze column schrijf, hebben 
we net een heel geslaagde eindejaarsbij-
eenkomst achter de rug. Niet alleen was 
er een grote opkomst van leden, maar de 
sfeer was heel prettig. Samen hebben we 
teruggekeken naar het afgelopen jaar: 
onze oprichting, de diverse activiteiten, 
de themabijeenkomsten en het uitstapje 
naar Maastricht. 
Natuurlijk hebben wij ook stil gestaan bij 
het veel te vroeg overlijden van onze 
voorzitter Servaas Huys. Onze aimabele 
en kundige voorzitter heeft er mede voor 
gezorgd, dat wij als Jongeren van Vroeger 
in een jaar zover gekomen zijn. We zullen 
hem missen. 
Zoals u gisteren ongetwijfeld ook gehoord 
hebt, zal er in het voorjaar een nieuwe 
voorzitter gekozen moeten worden.  
U kunt zich hiervoor tot 1 maart 2017 op-
geven bij onze secretaris, liefst per mail:  
info@jongerenvanvroeger.nl 
Daarnaast nemen wij als vereniging ook 
deel aan een overkoepelend overleg met 
de seniorenverenigingen uit Zuid-Limburg 
en Venray.  
In het komende jaar zullen we naast onze 
vaste activiteiten ook regelmatig thema-
bijeenkomsten organiseren. 
In deze Nieuwsbrief leest u alle informatie 
over de boeiende bijeenkomst in januari 
over Russische vrouwen in de tweede we-
reldoorlog. Daarnaast leest u over de 
rondleiding in het oude stadhuis en het 
nieuwe gemeentehuis. Ook hebben we in 
de bijeenkomst van 20 december una-
niem besloten, dat wij ons als vereniging 
zullen aansluiten bij SOB Venlo. We kun-
nen daardoor een nog groter scala aan 
activiteiten aanbieden.  
U merkt, dat we als Jongeren van Vroeger 
niet stilstaan; maar dat er steeds nieuwe 
initiatieven ontplooid worden. 
Ik hoop veel van onze leden regelmatig  
terug te mogen zien bij de diverse  
activiteiten. Veel leesplezier! 
 
Jan de Bree interim-voorzitter 
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Terug- en vooruitblik   

In dit nummer: 

Agenda  

Schrijvers- 
Groep : 12 jan. 
 

Engelse 
conversatie : 17 jan. 
 

Wandelen : 18 jan. 
 

Alleen de 
Nachtegaal : 20 jan. 
 

Beugelen : 27 jan. 
 

Bezichtiging 
oude stadhuis 
en nieuwe 
stadskantoor : 8 febr. 
 

Kunst Kijken : 18 febr. 
 

Wandelen : 15 febr. 
 

Beugelen : 17 febr. 

SOB Venlo 
M.i.v. 1 januari 2017 is onze vereni-
ging aangesloten bij SOB Venlo. 
Als lid van Jongeren van Vroeger 
wordt u automatisch lid van SOB, 
tenzij u persoonlijk of via een andere 
vereniging al lid bent. 
Er zijn geen extra kosten aan verbon-
den. Ieder lid krijgt het lidmaat-
schapspasje van SOB Venlo thuis ge-
stuurd. Alle voordelen kunt u vinden 
op de website: www.sobvenlo.nl  
Activiteiten van SOB Venlo vindt u op 
hun website onder het menu:  
Agenda & Nieuws 

In memoriam Servaas Huys 

colofon  

Heeft u een verslag of berichtje? Stuur  

uw bijdrage dan vóór 15 februari 2017 

naar de redactie e-mail:  

nieuwsbrief@jongerenvanvroeger.nl  

of per post : Jongeren van Vroeger,  

Riethstraat 45, 5931 PW Tegelen 



 

 

Nieuwsbrief ‘Jongeren van Vroeger’ 

Samen met de Maaspoort heeft Jongeren van  
Vroeger voor al haar leden weer een unieke actie 
ontwikkeld. U kunt tegen een special gereduceerd 
tarief van € 12,50 een kaart bestellen voor een 
voorstelling naar keuze uit een speciaal geselec-
teerd aanbod. De geselecteerde voorstellingen en 
de voorwaarden kunt u vinden in de brochure die 
als bijlage aan Nieuwsbrief nr. 3 (sept/okt. 2016) 
werd toegevoegd en op onze website.  
Zie ook:  www.demaaspoort.nl  
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Voordelig naar de Maaspoort 

“Alleen de nachtegaal” is de titel van een boek dat 
de heer Rob Dijcks schreef over de levensgeschiede-
nis van zijn oma, Olga Medwedowa. Olga werd ge-
boren in Oekraïne in 1925, waar het terreurbewind 
van Joseph Stalin meer en meer zichtbaar en voel-
baar werd. Tijdens de tweede wereldoorlog werden 
duizenden mensen uit de Sovjet Unie als dwangar-
beider in Duitsland tewerk gesteld en zagen hun 
vaderland nooit terug. Een groep meisjes, waaron-
der Olga, werkte in de oorlogsindustrie in het Ruhr-
gebied. 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 organiseer-
den zij feestavonden waar vaak ”Alleen de nachte-
gaal” klonk, een romantisch Russisch lied. De tekst 
hiervan vertelt de mijmeringen van een arme wees-
jongen, die denkt dat niemand zijn graf zal kennen. 
Alleen de nachtegaal zal er in het voorjaar zijn ge-
zang laten horen. 
De heer Dijcks komt op 20 januari a.s. aan de hand 
van foto’s en film het indrukwekkende levensver-
haal van honger, angst, heimwee en verdriet, maar 
ook van liefde en geluk van zijn oma en anderen 
vertellen. Wilt u meer lezen, ga dan naar de site: 
www.alleendenachtegaal.nl 
Datum : Vrijdag 20 januari 2017  
Aanvang : 14.00 uur 
Locatie : Restaurant De Wylderbeek, 

 Hagerhofweg 2A, 5912 PN, Venlo 
Deelname : € 5,00 voor leden (incl. een kop koffie 

of thee). Introducés betalen € 7,50 
Aanmelden : e-mail: info@jongerenvanvroeger.nl  

of tel. 077-326 04 09 
 (’s avonds na 19.00 uur) 

Themabijeenkomst: Alleen de nachtegaal 

Voordelig naar de bioscoop 

Op de eerste donderdag van de maand is er een  
seniorenvoorstelling in City Cinema om 15.00 uur. 
Entree € 6,50. zie ook: www.citycinema.nl  
Elke donderdagmiddag is er een seniorenvoorstelling 
in Luxor Theater Reuver om 15.00 uur.  
Entree € 6,50. Zie ook: www.luxorreuver.nl  
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. 

Engelse conversatie 

We gaan van start. De kennismakingsronde op 
22 november jl. beviel ons goed en op dinsdag  
17 januari a.s. beginnen we dan echt met onze  
Engelse conversatie. De onderwerpen zijn goed  
herkenbaar voor ons en ieder kan daar, al of niet in 
persoonlijke sfeer, op reageren. 
De groep is nog niet compleet, dus als je denkt dat 
je het eens wilt proberen, dan ben je welkom. 
 

Aanmelden dan wel graag eerst bij Martie van  
Diepen, e-mail: mvandiepen@hetnet.nl  
Het is voor de gastvrouw fijn om te weten hoeveel 
kopjes er klaar gezet moeten worden (of iets an-
ders). 

Kunst Kijken 

 

Een groep leden van Jongeren van Vroeger met  
belangstelling 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 18 februari 2017 zijn.  
Het museum, vertrektijd en verdere info ontvangt u 
t.z.t. per mail. 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 

mailto:info@jongerenvanvroeger.nl
mailto:mvandiepen@hetnet.nl
mailto:j-i-wolben@planet.nl


 

 

Nieuwsbrief ‘Jongeren van Vroeger’ 

Op woensdag 8 februari 2017 willen wij zowel het 
Venloos oude stadhuis aan de Markt en het nieuwe 
zogenaamde cradle to cradle stadskantoor bezoeken 
voor een rondleiding. 
De groep die door één gids wordt rondgeleid is be-
perkt tot maximaal 20 personen. Onze reservering 
gaat derhalve voorlopig uit van 20 personen. Mocht 
de belangstelling beduidend hoger uitvallen, dan gaan 
wij de mogelijkheid voorstellen om een tweede sessie 
of mogelijk twee rondleidingen op dezelfde dag kruis-
links, dus in omgekeerde volgorde te laten plaatsvin-
den. 
Informatie over het stadhuis: 
Het stadhuis was een kasteelachtig gebouw dat toebe-
hoorde aan ridder Gerart van Bocholt, die het aan 
Venlo omstreeks 1343 -kort nadat het stadsrechten 
kreeg- heeft verkocht. Bouwmeester Willem van Bom-
mel ontwierp de verbouwing in de renaissancestijl. 
Het gebouw met zijn vele fraaie uiterlijke kenmerken 
heeft een bijzondere geschiedenis en heeft WO II vrij-
wel ongeschonden doorstaan. 
Tussen 2007 en 2009 heeft een grondige renovatie 
plaatsgevonden en werd het gebouw toegankelijker 
en kreeg het moderne aanpassingen.  
De rondleiding duurt hier circa 45 minuten. 
Het nieuwe stadskantoor: 
In 2007 besloot de gemeente Venlo een nieuw stads-
kantoor te bouwen in lijn met de circulaire uitgangs-
punten van cradle to cradle.  
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Bezichtiging van het oude stadhuis en het nieuwe stadskantoor in Venlo 

Dit vertaalde zich in de droom om een gebouw te 
realiseren als grondstoffenbank, waar energie wordt 
opgewerkt, water gezuiverd en de luchtkwaliteit 
verbeterd.  
Ervaar deze bijzondere kwaliteiten tijdens de rondlei-
ding die circa 90 minuten in beslag neemt.  
Het programma op woensdag 8 februari 2017 gaat 
uit van één groep van maximaal 20 personen. 
Het programma: 
12:45: Verzamelen op de Markt voor het stadhuis; 
13:00: Aanvang rondleiding stadhuis door VVV-gids; 
14:00: Koffie/thee drinken bij de Luif (Maaspoort); 
14:40: Vertrek naar nieuw stadskantoor; 
15:00: Aanvang van de rondleiding stadskantoor; 
16:30: Einde rondleiding. 
Datum  : Woensdag, 8 februari 2017 
Aanvang  : 12.45 uur 
Locatie : bijeenkomen op de Markt in Venlo 
   voor het stadhuis 
Kosten : € 5,00 voor leden (inclusief een kop   

koffie of thee). Introducés betalen 
 € 7,50 

Aanmelden : vóór 3 februari a.s. per e-mail:  
info@jongerenvanvroeger.nl of telefonisch  
077-326 04 09 (‘s avonds na 19.00 uur). 

Interesse in een leesgroep? 

In Venlo en omgeving zijn diverse leesgroepen van de 
landelijke Stichting Senia actief in samenwerking met de 
bibliotheek. Er zijn leesgroepen literair, geschiedenis, 
filosofie en Duits. Veel mensen die graag lezen zouden 
het fijn vinden om deel uit te maken van een dergelijke 
groep. Senia biedt leesgroepen handvatten voor een 
zinvolle en goedlopende boekbespreking. Door mee te 
doen aan een leesgroep komen mensen vaker tot lezen 
en tot gesprekken met anderen over uiteenlopende the-
ma’s. Een Senia-leesgroep bestaat uit zes tot acht perso-
nen. De leesgroep kan samen boeken kiezen uit een uit-
gebreide literatuurlijst, die wordt aangeboden door Se-
nia. Daarin staat veel eigentijdse literatuur, die goed 
toegankelijk is voor een breed publiek.  
De leesgroep krijgt bij ieder gekozen boek informatie 
aangereikt over het boek en de auteur, met vragen en 

discussiepunten in de vorm van een leeswijzer. Daar-
door kunnen de leesgroepen op eigen kracht, zonder 
dat er een deskundige bij aanwezig is, tot zinvolle 
besprekingen komen. Er zijn leesgroepen die plaat-
sen vrij hebben, zowel bij geschiedenis, literair en 
filosofie. Indien de interesse de mogelijkheden over-
stijgt, wordt er een informatiebijeenkomst georgani-
seerd in samenwerking met de bibliotheek. In de 
Brede Bibliotheek Venlo is een infotafel ingericht met 
boeken die door de leesgroepen gelezen en bespro-
ken worden. 
Voor meer informatie: Helene Knippenbergh,  
ambassadeur van Senia in Limburg. 
E-mail: helenehorst@planet.nl of  
Tel.: 077-398 80 59. Zie ook: www.senia.nl 

mailto:info@jongerenvanvroeger.nl
mailto:helenehorst@planet.nl
http://www.senia.nl


 

 

Nieuwsbrief ‘Jongeren van Vroeger’ 

Op woensdag 18 januari a.s. is een wandeling 
gepland in het natuurgebied het Zwarte Water 
ten noorden van Venlo. De tocht gaat door het 
oude stadsbos, langs bestaande waterpartijen, 
nieuwe plassen en drinkpoelen.  
We komen langs het Broekbos en moerasgebied 
genaamd Diepbroek, waar het veenmos nog 
voorkomt. 
De wandeling start vanaf de parkeerplaats met 
infobord “ Het Limburgs Landschap” aan de  
Schandeloseweg ten noorden van Venlo, en 
duurt ongeveer 2 uur. 
Wij komen bij elkaar op de parkeerplaats  
Schandeloselaan/ Kikvorsstraat, Het Limburgs 
Landschap, 5916 LD om 13.30 uur. 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(foto: Piet Driessen) 
 

Op woensdag 15 februari a.s. gaan we een wan-
deling maken in Tegelen en lopen door de 
“Wambachgroeve”, een mooie groeve met twee 
prachtige vennen. We passeren ook een visvijver, 
waar we helemaal omheen kunnen lopen. Dan 
verder langs bosranden en een dierenweide naar 
de Ulingsheide. 
De wandeling start bij: Café Restaurant Oelespot, 
Ulingsheide 1a, 5932 NA Tegelen om 13.30 uur. 
(U kunt tegenover het café parkeren). 
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 twijfel-
achtig zijn, kan ieder voor zichzelf bepalen of hij/
zij wel of niet meegaat. 

Wandelen 
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Beugelclub “de Zilvere Schuùvers” 
Zoals jullie kunnen zien hebben we de maandelijkse 
beugelactiviteit van een naam voorzien. Daar de 
gouden jaren voor de meesten voorbij zijn, hopen 
we op nog vele zilveren jaren. Dus laat de Jongeren 
van Vroeger maar schuiven. Bij het beugelen mag je 
de bal niet slaan maar moet je hem naar voren 
schuiven, vandaar op zijn Venloos “Schuùvers”. 
In principe beugelen we elke laatste vrijdag van de 
maand ’s middags van 14.00 tot 16.00 uur in Café 
“De Hazewind”. Dus 30 december jl. sloten we het 
jaar af. 
Op vrijdag  27 januari a.s. wordt weer begonnen 
met beugelen. De laatste vrijdag van februari is de 
Hazewind bezet i.v.m. carnavalsactiviteiten. 
We beugelen dus één keer een week eerder op  
vrijdag 17 februari (even noteren). Vervolgens 
wordt er weer de laatste vrijdag van de maand 
31 maart gebeugeld. Het ligt in de bedoeling dan 
wat extra’s te doen in de vorm van een high tea. 
Verdere informatie hierover komt in de volgende 
Nieuwsbrief. 
In november waren er 8 beugelaars, net genoeg om 
4 koppels te maken. Het was heel gezellig met z’n 
achten maar er zouden best nog een paar beugel-
aars bij kunnen. Voor JvV- leden kost het € 1,50 per 
middag en introducés betalen € 2,00. 
Aanmelden bij Paul Seuren per e-mail:  
paulseuren@kpnmail.nl of tel. 06-518 657 03 

Beugelen 

Schrijversgroep zoekt geïnteresseerden  
In de Nieuwsbrief van september/ oktober 2016 
heeft een oproep gestaan om te komen tot een 
schrijversgroep. Deze groep is op 13 oktober jl.  
gestart met 4 personen. De groep heeft als naam 
‘Schrijvertjes-2’ en komt op donderdag 12 januari 
2017 om 13.30 uur voor de derde keer bij elkaar. 
Onze verhaaltjes, zeg maar 'short stories' hebben 
dan als onderwerp “Toeval”' 
Wij ontmoeten elkaar op het adres Toeperweg 10 
in Venlo bij Ingrid Wolters. Voor een kennismaking 
met ons clubje bent u van harte uitgenodigd ( mét 
of zónder eigen verhaal !). Graag aanmelden bij:  
j-i-wolben@planet.nl of tel.: 077-351 79 21 

Schrijversgroep  

mailto:paulseuren@kpnmail.nl
mailto:j-i-wolben@planet.nl
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Nieuwe computer- en tablet-cursussen in Velden 
SeniorWeb Velden start vanaf half februari 2017 weer 
met de voorjaarscursussen. In kleine groepjes worden 
lessen verzorgd in het eigen leslokaal aan de Vilgert 21A 
in Velden. Aanmelden kan nu al voor de zeer gevarieerde 
cursussen: 
*Je hebt een tablet of smartphone en je wilt de mogelijk-
heden verkennen? Op maandagmiddag is er de cursus 
van elk zes lessen voor tablet en smartphone [zowel voor 
de Ipad en de Android, maar wel apart vanwege de ver-
schillende systemen]. Uiteraard met uw eigen tablet.  
*Dan is er op donderdagmorgen voor degenen die niks of 
bijna niks weten van de computer, de Basis- of beginners-
cursus Windows 7 of 8 of 10. Leer omgaan met de com-
puter of laptop, teksten maken, e-mailen, iets opzoeken 
op internet. Desgewenst met eigen laptop [12 lessen].  
*Je hebt bijvoorbeeld Windows XP [gehad] en je bent 
overgestapt naar Windows 7, 8 of 10, of je kennis is een 
beetje weggezakt. Wilt u daarom overstappen naar Win-
dows 7 of 8 of 10, kom dan op woensdagmiddag [4 les-
sen]. 
*Op donderdagmiddag houden we een oriëntatiework-
shop om digitale foto’s van de camera op de computer te 
zetten en deze te bewerken met het programma Picasa. 
Data in overleg.  
*Op woensdagmorgen staat de cursus een Bijzonder foto-
boek maken van 8 lessen op het programma. De naam 
zegt het al: u leert de fijne kneepjes om een echt bijzon-
der boek te maken. Ervaring met de computer is hiervoor 
nodig en er hoort huiswerk bij deze cursus. 
Inspelen op wensen is mogelijk en de koffie is bij de prijs 
inbegrepen.  
Voor alle cursussen geldt: bij voldoende belangstelling, bij 
voorkeur op uw eigen laptop of tablet. 
Meer weten? voor informatie en aanmelden voor een 
cursus kunt u terecht telefoon 077-472 1065, of  
06-53638914 of mail naar SeniorwebVelden@live.nl  

SeniorWeb computerSeniorWeb computer--  en tabletcursussen en tabletcursussen   
SeniorWeb Tegelen-Venlo heeft meerdere leercentra in 
de gemeente Venlo.  
Vanaf 10 januari 2017 kunt u met vragen op computer- 
en tabletgebied , smartphone en iPhone weer terecht op 
onze wekelijkse computerspreekuren.  
Iedere dinsdag van 14 tot 16 uur in de Bibliotheek Venlo 
en in het Huis van de Wijk de Glazenap in Tegelen. 
Iedere woensdag van 14 tot 16 uur in het Muspelheim in 
Blerick. 
Iedere donderdag van 10 tot 12 uur in Ontmoetingscen-
trum Dukaat in de Nieuwe Munt in Tegelen. 
Onze cursussen en workshops starten in de week van  
13 februari 2017. 
Voor inschrijving en informatie bezoek vrijblijvend onze 
Inschrijfdagen, u bent van harte welkom! 
Inschrijfdagen: 

 Woensdag 18 januari : van 14.00-16.00 uur 
in het Muspelheim, Vastenavondkampstraat 73, 
Blerick. 

 Vrijdag 20 januari : van 10.00-12.00 uur 
in de Bibliotheek, Begijnengang 2, Venlo. 

 Zaterdag 21 januari : van 11.00-14.00 uur. 
in de Glazenap, Spechtstraat 58, Tegelen. 

Op het lesprogramma staan o.a.: 
 Een basiscursus Windows 10 

 Een cursus Tablet (Android en iPad) 
 Een workshop Overstap naar Windows 10. 

Heeft u specifieke vragen zoals bijvoorbeeld: foto’s over-
zetten, een fotoalbum maken, mappen maken of leren 
omgaan met uw smartphone of iPhone etc.? 
Dan kunt u kunt bij SeniorWeb Tegelen-Venlo ook terecht 
voor een computerspreekuur op afspraak waar een van 
onze vrijwilligers u persoonlijk te woord staat. 
Voor meer informatie zie onze website: 
www.seniorwebtegelen.nl 
of neem contact op met onze secretaris: 
Email: info@seniorwebtegelen.nl 
 of tel. 077-3260409. 
Graag tot ziens in het nieuwe jaar! 

 In de kijker 

Ieder zijn winkel 
Ik ben René Hosli en ben sinds het 1e lid uur van Jongeren 
van Vroeger. Samen met mijn partner ben ik een winkel 
gestart onder de naam “Ieder zijn winkel”, Kloosterstraat 27 
in Blerick. Een nieuw winkelconcept waar iedereen een rek 
of plank kan huren om zijn/haar spullen te verkopen. Graag 
nodig ik u uit om eens een kijkje te nemen; we hebben een 
grote diversiteit aan artikelen; zowel nieuw als gebruikt, 
vintage en zelf gemaakte spullen zoals schilderijen, home -
decoration, poppen, gehaakte dingen, zelf gemaakte kaar-
ten etc. Leden van Jongeren van Vroeger krijgen een gratis 
kopje koffie! Zie onze website : www.iederzijnwinkel.nl  

Contributie 2017 

De contributie voor het lidmaatschap van  
Jongeren van Vroeger is ongewijzigd. 
De contributie voor het jaar 2017 bedraagt € 25 
voor leden. Voor de partner (wonende op hetzelfde 
adres) € 15 per kalenderjaar. 
Het bestuur verzoekt u vriendelijk de contributie 
vóór 1 februari 2017 over te maken op IBAN  
nummer: NL62 INGB 0007 1504 23 
t.n.v. Jongeren van Vroeger, Venlo 

mailto:SeniorwebVelden@live.nl
http://www.iederzijnwinkel.nl

