
 

 

Nieuwsbrief ‘Jongeren van Vroeger’ 

Op het moment dat ik dit voorwoord 
schrijf, lijkt buiten de lente in de lucht.  
Bij de maandelijkse wandeling van onze 
JvV was het ook al genieten geblazen. 
Voor die leden die nog nooit meegegaan 
zijn, maar wel willen een echte aanrader. 
Verderop leest u het aanbod van maart en 
april voor de wandelingen. 
Met onze vereniging hebben we niet stil 
gezeten. De themabijeenkomst over de 
Russische vrouwen in de oorlog was een 
groot succes, zeer boeiend. Er was be-
hoorlijk veel belangstelling. Ook de rond-
leiding in het oude stadhuis en in het 
nieuwe gemeentehuis was heel interes-
sant. Het oude stadhuis ziet er na de res-
tauratie prachtig uit. Door de vele aan-
meldingen moest er een stop gezet wor-
den bij 25 deelnemers. Zo ziet u: ben er 
op tijd bij met aanmelden. 
Op donderdag 30 maart hebben we onze 
jaarvergadering. Daarbij komt het huis-
houdelijk reglement aan bod, kijken we 
terug naar de activiteiten van het afgelo-
pen verenigingsjaar en geven een over-
zicht van onze financiën. Ook zal er een 
nieuwe voorzitter benoemd worden door 
de leden. Genoeg redenen om aanwezig 
te zijn. In 2e deel krijgt u een lezing door 
een notaris. Voor deze bijeenkomst krijgt 
u nog een uitnodiging aangevuld met het 
jaarverslag en het huishoudelijk regle-
ment. Bekijkt u dit thuis rustig, dan kunt u 
in de bijeenkomst verhelderende vragen 
stellen of aanvullingen geven. Wij krijgen 
als bestuur regelmatig tips voor themabij-
eenkomsten. Dat stellen wij erg op prijs, 
want we proberen aan te sluiten bij uw 
belangstelling. We bekijken dan hoe we 
een en ander in elkaar kunnen zetten, zo-
dat het zoveel mogelijk leden aanspreekt. 
In deze Nieuwsbrief vindt u weer een uit-
gebreid aanbod voor de komende twee 
maanden. Ik zou zeggen, bekijk het eens 
rustig en noteer de data van de activitei-
ten die u aanspreken. 

Veel leesplezier! 
 

Jan de Bree, interim-voorzitter 
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Voorwoord 

In dit nummer: 

Agenda 

Wandelen : 15 maart 

De Schrijvertjes-2 : 16 maart 

Jaarvergadering 

en lezing notaris : 30 maart 

Beugelen : 31 maart 

Wandelen : 19 april 

Bezichtiging 

Oorlogskelders 

Steyl : 20 april 

Kunst Kijken : 22 april 

Beugelen : 28 april 

Museum Plus Bus : 11 juli 

colofon  

Heeft u een verslag of berichtje? Stuur  

uw bijdrage dan vóór 15 april 2017 naar 

de redactie e-mail:  

nieuwsbrief@jongerenvanvroeger.nl  

of per post : Jongeren van Vroeger,  

Riethstraat 45, 5931 PW Tegelen 

Paasbest 
 

Luidt niet de uitdrukking: 

 'Op zijn Paasbest'? 
 

Dat is voor mij alles wat er rest 

aan een jeugdherinnering. 
 

Ik kreeg rond die tijd nieuwe 

kleding, voorjaarsachtig.  

Ook  als het zowat nog vroor, 

als Pasen vroeg viel.  
 

Zo'n kledingstuk beviel, maar 

van de koude was het dat je  

verging……. 
 

Flanerend door de straat,  

ook als je van de koude rillen 

gaat....  
 

Bbrr, koude benen nauwelijks 

bedekt,  

bruin worden nog niet in gang 

gezet. 
 

Getoond móest het echter ijdel 

aan de rest; 

daarom heette het op zijn 

'Paasbest'. 



 

 

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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Kunst Kijken 
Op donderdag 30 maart a.s. nodigen wij u van harte 
uit voor de jaarvergadering in Café Restaurant de 
Wylderbeek in Venlo. 
Enkele weken van tevoren ontvangt u per mail de 
agenda voor deze ledenvergadering, samen met het 
concept Huishoudelijk Reglement, het jaarverslag 
2016 en de notulen van de ledenvergaderingen die 
in 2016 gehouden werden. 
 

Na de vergadering bieden wij u een interessante 
lezing aan, die gepresenteerd wordt door notaris 
mr. Noortje Rutten van Consendo Notarissen uit 
Helden, met de volgende thema’s: 
 

 Een levenstestament: wat regel ik daarmee? En 
wie geef ik het vertrouwen? 

 Eigen bijdrage in de zorg: hoe bescherm ik mijn 
vermogen? 

 Wie regelt mijn zaken als ik een hersenbloeding 
of ongeluk krijg of dement word? 

 

De zaal is geopend vanaf 13.30 uur. 
Programma: 
14.00-15.00 uur: Jaarvergadering 
15.00-15.15 uur: Pauze 
15.15-16.15 uur Lezing door notaris 
 

Datum : Donderdag 30 maart 2017 
Aanvang : 14.00 uur 
Locatie : Restaurant Wylderbeek ,  

 Hagerhofweg 2A, 5912 PN Venlo 
Kosten : Gratis voor leden.  

 Introducés betalen € 10,00 
Aanmelden vóór 25 maart a.s. per e-mail:  

ledenadministratie@jongerenvanvroeger.nl  
of telefonisch: 06 1833 5295. 

Jaarvergadering en lezing notaris 

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. 

Voordelig naar de Maaspoort 

Een groep leden van Jongeren van Vroeger met  
belangstelling voor kunst gaat een keer per twee 
maanden, samen op stap naar een museum. 
Op zaterdag 22 april 2017 bezoeken wij het  
Gemeentemuseum in Den Haag. Op de eerste 
plaats staat de tentoonstelling 'Rumoer in de stad'  
gepland. Als mooie aanvulling kunnen we eventu-
eel nog werken van de Amerikaanse kunstenares 
Lee Bontecou bekijken. 
 

De schilders van Tachtig 
Zoals de kunstenaars van de 
Haagse School naar buiten trok-
ken om het landschap te schil-
deren, zo ontdekte de volgende 
generatie kunstenaars het straatleven. Vanaf de 
jaren 1880 kiezen jonge schilders als George  
Hendrik Breitner, Isaac Israëls en Willem Witsen 
het stadsleven als onderwerp voor hun tekeningen 
en schilderijen. Het centrum van de schilderkunst is 
niet langer Den Haag maar Amsterdam.  
Deze verschuivingen in de kunstwereld vallen  
samen met een grote verandering in de samen-
leving. Het Gemeentemuseum Den Haag presen-
teert deze ‘Tachtigers’, ook wel de Nederlandse 
Impressionisten genoemd, sinds lange tijd weer in 
een grote overzichtstentoonstelling.  
 

De 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 per e-mail: j-i-wolben@planet.nl  

mailto:j-i-wolben@planet.nl


 

 

Nieuwsbrief ‘Jongeren van Vroeger’ 

Het groepje Engelse conversatie is aardig op 
weg. Om de week komen we bij elkaar en één 
deelnemer bereidt een onderwerp voor. Ideeën 
voor die onderwerpen zijn er genoeg. Logisch 
dat de een zich beter in het Engels kan uitdruk-
ken dan de ander! Geen probleem!  Als we het 
woord niet weten, zeggen we het in het Neder-
lands.  Vervolgens zoeken we het op in het 
woordenboek en leren we nog eens wat. Zo hel-
pen we elkaar een stapje verder. Het is fijn om 
te zien dat we ons bij elkaar thuis voelen. Dan is 
het ook niet erg om fouten te maken. Het be-
langrijkste is dat wij ons vrij voelen om iets niet 
te weten!  Er is nog plaats voor 2 personen. Dus 
als je denkt dat het iets is voor jou ..... schroom 
niet.  
Informatie en aanmelden bij:  
Martie van Diepen:  

mvandiepen@hetnet.nl  
Tel.: .077 387 10 60. 
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Engelse conversatie 

Bezichtiging “Oorlog kloosterkelders” in Steyl 

Op donderdag 20 april a.s. hebben wij een bezichti-
ging gepland van de “oorlog kloosterkelders” in Steyl.  
Beleef aan de hand van de dagboeken over de perio-
de 20 november 1944 tot 1 maart 1945, het unieke 
verhaal van de kloosters van Steyl tijdens de laatste 
100 dagen van de Tweede Wereldoorlog. 
De overwegend Duitse kloosterlingen hebben in de 
laatste dagen van de oorlog honderden inwoners van 
Steyl, naast hun eigen overleven, onderdak geboden 
en wisten zelfs mannen uit handen van de Duitse sol-
daten te houden. De verhalen in de dagboeken zijn 
door de overlevenden die het ondergrondse leven in 
de kloosterkelders hebben meegemaakt, opgetekend. 
Zij vormen het thema van de rondleiding waarbij u 
ook ondergronds gaat.  
Programma: 
 Ter inleiding bekijkt u een korte film over de 100 oor-

logsdagen in de kloosterkelders. 
 Daarna volgt de rondleiding die wordt begeleid door 

een gids. 
 Na deze rondleiding is er nog een wandeling door de 

kloostertuinen, waar bijzondere plekken met een 
verhaal, zijn gemarkeerd. 

 De afsluiting is omstreeks 16.00 uur in The 
Forgiveness Museum met een kop koffie/thee en 
vlaai. Tevens krijgt u de gelegenheid om de 
expositie te bekijken. 

 

Locatie  :   
Het “The Forgiveness Museum“ Kloosterkapel Oud 
St. Gregor bereikt u via de St. Michaelstraat 7 in 
Steyl, waar u gratis kunt parkeren. Volg de borden 
met ‘The Forgiveness Museum’. U wandelt er in 2-3 
minuten naar toe. 
Het bospad en de kloosterkapel zijn ook toeganke-
lijk voor mensen in een rolstoel en met een rollator. 
Sommige kloosterkelders kunnen alleen via een trap 
worden bereikt. 

Datum  : donderdag 20 april 2017 
Aanvang  : 13.30 uur 
Kosten : € 10,00 (incl. kop koffie /thee met  
  vlaai). Introducés betalen € 12,50. 
 

Zie ook:  www.forgivenessmuseum.com  
 

Aanmelden: vóór 15 april 2017 per e-mail :  
ledenadministratie@jongerenvanvroeger.nl  
of telefonisch: 06 1833 5295. 
 
Let op: 
Er kunnen maximaal 25 personen deelnemen aan 
de rondleiding. Is de belangstelling groter dan orga-
niseren wij -bij voldoende deelnemers- een tweede  
bezichtiging op een latere datum. 

De Schrijvertjes-2 

Een verhaal schrijven en voorlezen aan anderen, 
een fijne ervaring. Er gebeurt zoveel in ons leven, 
en hoe vaak maken we de opmerking: “daar kan ik 
wel een boek over schrijven”. 
U kunt ook beginnen met een verhaaltje, zeg maar 
short story. Het kan beeldrijk zijn geschreven, een 
interessante gebeurtenis weergeven of een grappig 
fantasieverhaal. Bij “de Jongeren van Vroeger” 
komt maandelijks een groep van vier personen bij 
elkaar, die deze fijne hobby beoefenen en ze willen 
graag mensen uitnodigen om mee te doen. 
Op donderdag 16 maart 2017 om 13.30 uur 
komen de Schrijvertjes-2 weer bij elkaar. 
Het thema is deze keer: ‘TWEESTRIJD’. 
Bijeenkomst op het adres Toeperweg 10 in  
Venlo. Gastvrouw is Ingrid Wolters.  
Ook voor een kennismaking met de groep bent u 
van harte uitgenodigd. 
Aanmelden en/of informatie:  

e-mail: j-i-wolben@planet.nl Tel.: 077 351 79 21. 

mailto:mvandiepen@hetnet.nl
mailto:j-i-wolben@planet.nl
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Wandelen 
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De laatste vrijdag van de maand januari is het beuge-
len niet doorgegaan omdat de baan bezet was voor 
andere activiteiten. Door miscommunicatie konden 
de beugelaars niet tijdig bereikt worden, waarvoor 
excuses. Dus zijn we 17 februari weer het nieuwe 
beugeljaar gestart.  Met 9 enthousiaste beugelaars 
hebben we een gezellige actieve middag gehad.  
Dit was i.v.m. de Vastelaovend een week eerder dan 
de laatste vrijdag van de maand. 
In maart wordt er weer op de laatste vrijdag van de 
maand, dus op 31 maart a.s. gebeugeld. 
Om dan de lente te vieren geven we daar een feeste-
lijk tintje aan door de beugelmiddag met een high tea 
op te vrolijken.  

Beugelclub “De zilvere Schuvers” 

Op woensdag 15 maart a.s. gaan we een wandeling 
maken in de Boekend. De keuze is gevallen op het 
gebied “De Greune Lông”.  
De wandeling is ca. 5 km lang. Gedurende deze wan-
deling komen we voorbij de Everlosche Beek, die in de 
jaren 30 van de vorige eeuw is gegraven om het ge-
bied te ontwateren. 
Onderweg wandelen we door bosrijk gebied met be-
ken en diverse plantensoorten. Ook komen we langs 
de natuurbegraafplaats. 
Wij starten om 13.30 uur bij de parkeerplaats van de 
Boerenbond in Boekend, Heijmansstraat 95, 5927 NP, 
Blerick-Boekend. 
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  

Op woensdag 19 april a.s. is een wandeling gepland 
in Broekhuizen in de omgeving van het Schuitwater. 
Het Schuitwater is een zeer gewaardeerd natuurge-
bied rond een oude Maasgeul. De weg van Melderslo 
naar Broekhuizen verdeelt de oude Maasgeul in 
twee delen. Het Lottummer Schuitwater en het 
Broekhuizerbroek. Onze route voert ons door het 
Broekhuizerbroek waar door het open water -dat is 
ontstaan omdat er in de 18e eeuw veen gewonnen is 
- waar ook de bever zich prettig thuis voelt. 
Wij komen bij elkaar om 13.30 uur bij de Theetuin 
De Roode Vennen, Horsterweg 20, 5872 CD  
Broekhuizen. 
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  
Bij slechte weersomstandigheden kunt u zelf beslis-
sen of u mee gaat. 

Dus beugelvrienden/vriendinnen zorg dat jullie  
aanwezig zijn. 
 

Geef je wel even op vóór 25 maart i.v.m. het  
doorgeven van het aantal high tea deelnemers. 
 
De beugelmiddagen zijn altijd erg gezellig.  
Je bent actief sportief bezig en tussen de beugel-
activiteiten wordt er gezellig met elkaar gepraat  
onder het genot van een drankje. 
Er is nog plaats voor enkele nieuwe leden. 
 
 Aanmelden: bij Paul Seuren per e-mail:  
paulseuren@kpnmail.nl of tel. 06-518 657 03 

mailto:phmdriessen@ziggo.nl
mailto:phmdriessen@ziggo.nl
mailto:paulseuren@kpnmail.nl
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Op dinsdag 11 juli 2017 is voor de leden van Jongeren 
van Vroeger en AVOS Venray de mogelijkheid om met de 
Museum Plus Bus georganiseerd naar Museum de Hermi-
tage in Amsterdam te gaan. De Museum Plus Bus is een 
bijzonder leuk initiatief voor ouderen in Nederland. Bent 
u 70 jaar of ouder en kunt u niet meer zelfstandig een 
museum bezoeken, dan kunt u zich opgeven. Maakt u 
gebruik van een rolstoel, dan is het belangrijk dat er een 
begeleider met u meegaat. Opvouwbare rolstoelen kun-
nen mee. Ook is het mogelijk om in de Hermitage een 
rolstoel te reserveren. De groep moet bestaan uit mini-
maal 30 en maximaal 45 personen. Dat is inclusief bege-
leiding.  
Hoe ziet een dag met de Museum Plus Bus er uit?  
 De groep senioren wordt 's ochtends in Venlo en Venray 

opgehaald door enthousiaste begeleiders (één bus-
chauffeur en één gastheer/gastvrouw) van de organisa-
tie. 

 De bus rijdt naar Amsterdam Museum de Hermitage 
waar de groep hartelijk wordt ontvangen met een kop 
koffie/thee. 

 Vervolgens volgt een speciaal voor de doelgroep ge-
maakte leuke en leerzame rondleiding door het muse-
um. 

 Daarna is er tijd om de opgedane indrukken met elkaar 
te delen tijdens de lunch. 

Museum Plus Bus 

 In de kijker    

Landelijke première documentaire Forever Young 
Collectief 
Dat senioren zingen weet iedereen, maar niet dat er ook 
rockende, popliedjes zingende senioren zijn.  

In Venlo is er het Forever Young Collectief: 45 oldtimers 
(gemiddelde leeftijd 74 jaar!) die deze rock- en popmu-
ziek ten gehore brengen met een jeugdige bevlogen-
heid. Een collectief dat zijn naam eer aandoet en…..met 
een eigen live senioren rockband. 

Maar waarom eigenlijk? Deze vraag stelde zich ook de 
documentairemaker Bart Coenders. Om die reden volg-
de hij -gewapend met camera- drie jaar lang een aantal 
leden van het collectief.  

Tijdens de repetities, de Engelse les, het aardappels 
schillen, het eerste concert, de hond uitlaten e.d. en 
uiteindelijk de tour door de provincie Limburg. 

Thema’s als ouder worden, saamhorigheid, de heil-
zame werking van rockmuziek, eenzaamheid en wat is 
de lekkerste vlaai wisselen elkaar in deze 50 minuten 
durende documentaire in rap tempo af. Om het ver-
haal kracht bij te zetten wordt de filmvertoning ten-
slotte nog opgevolgd door een zinderend live optre-
den van het Forever Young Collectief tijdens de 
afterparty in de Vip foyer van de Maaspoort. 

Datum : zondag 19 maart a.s. Aanvang: 15.00 uur 
Kaarten verkrijgbaar via de Maaspoort  vanaf € 10 
p.p. 

 Dan is er vaak nog tijd om even zelfstandig het museum 
te bekijken. 

 Tegen het eind van de middag brengt de Museum Plus 
Bus haar gasten weer netjes thuis. 

De Museum Plus Bus streeft ernaar de dag voor u binnen 
de grenzen van 9.00 tot 18.00 uur te houden.  
Er kunnen een bepaald aantal opvouwbare hulp-
middelen (rolstoelen/rollators) mee onder in de bus. 
Ook kunnen er 2 vaste rolstoelen, of 1 elektrische rol-
stoel via de lift mee in de bus. 
Een scootmobiel is helaas niet toegestaan. 
Wat zijn de kosten?  
Alleen de lunch is voor eigen rekening.  
Vervoer, begeleiding in de bus, entree, rondleiding en 
één kop koffie worden gratis aangeboden. 
 
De Museum Plus Bus wordt mogelijk gemaakt door de  
samenwerking van twaalf musea en de duizenden deel-
nemers van de BankGiro Loterij. 

U kunt zich aanmelden bij het secretariaat Jongeren 
van Vroeger vóór 31 mei 2017:: per e-mail:  
info@jongerenvanvroeger.nl tel. 077 326 04 09.  
Mogelijk wordt u gebeld voor nadere informatie.  
Een maand tevoren krijgt u nader bericht over het dag  
arrangement. 

Op donderdag 11 mei a.s. nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst over de toegang tot de zorg, de sociale 
wijkteams, de huizen van de wijk en de ondersteuning van de mantelzorgers.  Wij hopen u hiermee meer inzicht te ge-
ven in de mogelijkheden van de eventuele zorgvraag, maar ook om u te informeren over de voorzieningen waar u ge-
bruik van kunt maken om langer zelfstandig thuis te wonen, uw sociale netwerken te versterken en daardoor misschien 

ook langer zonder zorg te kunnen blijven. Meer informatie in de Nieuwsbrief van Mei/Juni.  

Vooraankondiging  

mailto:jongerenvanvroeger@planet.nl

