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Voorwoord
Voor het eerst schrijf ik dit voorwoord als
voorzitter van onze jonge vereniging. Tijdens de algemene ledenvergadering op
30 maart jl. hebben de leden hun vertrouwen in mij uitgesproken. Ik zal mijn best
doen om dit in de toekomst waar te maken. Het was overigens een zeer geslaagde vergadering. Wij hebben het huishoudelijk reglement geïntroduceerd en samen met de leden doorgenomen. Daarna
werd het door de ledenvergadering aangenomen. De notulen van de algemene
ledenvergaderingen en het jaarverslag
2016 werden goedgekeurd. Ook het financieel jaarverslag 2016 werd met algemene
stemmen goedgekeurd. Zo hebben we
ons eerste verenigingsjaar afgesloten.
Aansluitend hadden we een lezing door
mr. Noortje Rutten van Consendo uit Helden. Deze lezing was heel helder en boeiend. Verschillende aanwezigen gaven aan
dat het een schot in de roos was
Het voorjaar is aangebroken en dat betekent, dat we weer starten met het bezoek
aan de tuinen. Ook de fietstochten beginnen aan een nieuw seizoen. In juni bieden
we u een leuk uitstapje aan naar het Limburgs Openluchtmuseum Eynderhoof in
Nederweert. Op 11 juli gaan we met de
MuseumPlusBus naar een museum in
Amsterdam. Deze reis is bedoeld voor die
leden die vanwege hun leeftijd of beperking moeite hebben een museum te bezoeken.
Verder in dit nummer wordt u geïnformeerd over een uitstekend gevarieerd
aanbod. We hopen natuurlijk dat u zult
deelnemen aan een activiteit waar uw
interesse naar uit gaat. Maak uw vrienden
en kennissen ook eens attent op onze vereniging.
Tijdens de ledenvergadering werd gevraagd naar een makkelijk te onthouden
wachtwoord voor het inloggen op de
website. Als er nieuwe informatie voor
leden wordt gepubliceerd op de website
onder de menuknop: inloggen leden, mailen wij u telkens opnieuw het wachtwoord.

Website: www.jongerenvanvroeger.nl

Mei/Juni 2017

In dit nummer:

U merkt dat we druk bezig zijn op
alle mogelijke gebieden. Geniet van
het fijne voorjaar en hopelijk
treffen we elkaar bij de activiteiten.
Veel leesplezier!
Jan de Bree , voorzitter
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Informatiebijeenkomst:
‘Toegang tot de zorg’

Uitstapje :met de bus naar
Openluchtmuseum Eynderhoof

Waarvoor moet je waar zijn? Wat is WMO en sociale wijkteams en wie is mantelzorger en wat heeft de
mantelzorgondersteuner te bieden? De een heeft er
mee te maken gehad en is redelijk op de hoogte,
maar heeft toch nog vraagtekens. De ander weet
niet waar je het over hebt.
Op donderdag 11 mei a.s. organiseert Jongeren van
Vroeger een informatiebijeenkomst over de zorg.
Wat moet je doen als je thuiszorg, verzorging/
verpleging of een hulpmiddel nodig hebt. Wat bieden de Huizen van de Wijk?
Een coördinator van een sociaal wijkteam
(Gemeente), de mantelzorgondersteuner van steunpunt mantelzorg en wethouder Vera Tax staan borg
voor een duidelijke en zinvolle informatie.
Het doel van de bijeenkomst is om meer inzicht te
geven in de mogelijkheden van de eventuele zorgvraag. Maar ook om informatie te bieden over van
welke algemene voorzieningen gebruik gemaakt kan
worden om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen, de sociale netwerken te versterken en daardoor misschien ook langer zonder zorg te kunnen
blijven.
Dagvoorzitter is mevr. Bep Holla.
Datum
: Donderdag 11 mei 2017
Aanvang
: 14:00 uur
Locatie
: Restaurant Wylderbeek,
Hagerhofweg 2A, 5912 PN Venlo
Kosten: Voor de leden van de Jongeren van Vroeger
is de entree gratis.
Leden van SOB zijn ook uitgenodigd. Kosten € 5,00
inclusief een kop koffie/thee.
Aanmelden: vóór 8 mei a.s. per e-mail:
info@jongerenvanvroeger.nl of tel. 077-326 04 09
(’s avonds na 19.00 uur).

Op dinsdag 20 juni 2017 willen wij graag met u
naar het Openluchtmuseum Eynderhoof in
Nederweert. Dit museum is een mooi en levendig
Peeldorp waar je na het passeren van de ijzeren
poort terug gaat in de tijd rond 1900. Er is veel te
zien en te beleven! Ondanks dat Nederweert niet
zo ver uit de buurt ligt, heeft het bestuur besloten
om het vervoer met de bus te regelen, zodat we
tegelijk arriveren en aan tafel kunnen, zonder elkaar uit het oog te verliezen. We verwachten rond
het middaguur bij de Eynderhoof te zijn, waar we
eerst zullen lunchen.
Hierna beginnen we de rondleiding met een gids
die u op een boeiende manier het verhaal van de
ambachten en gebruiken uit die tijd vertelt. Halverwege zal de rondleiding onderbroken worden voor
een kop koffie met vlaai.
Om ongeveer 17.15 uur is de terugreis gepland
zodat we rond 18.00 uur weer in Venlo op de startlocatie zijn.
Datum
: Dinsdag 20 juni 2017
Vertrek bus : Uiterlijk om 11:15 uur vanaf de
parkeerplaats Restaurant de Wylderbeek,
Hagerhofweg 2A, 5912 PN Venlo
Kosten : € 30,00 voor leden/ introducés € 35,00
(incl. lunch en kop koffie met vlaai).
Aanmelden : graag zo spoedig mogelijk (vol=vol)
maar in ieder geval vóór 12 juni a.s. :
per e-mail: info@jongerenvanvroeger.nl of telefonisch 077-326 04 09 (‘s avonds na 19.00 uur).

Presentatie: Veiligheid op uw pc en tablet
Computers, tablets en smartphones communiceren voortdurend via het internet. Dit geeft veel
mogelijkheden voor onderling contact, maar er
wordt ook misbruik van gemaakt.
Onbevoegden proberen via het internet binnen te
dringen in onze apparatuur om deze onklaar te
maken, of om ons te verleiden om handelingen te
verrichten die ons schade toebrengen.
Tijdens de presentatie -die verzorgd wordt door
SeniorWeb Tegelen-Venlo- worden een aantal bedreigingen behandeld en ook de mogelijkheden
om u daartegen te beschermen.
Website: www.jongerenvanvroeger.nl

Datum
Aanvang
Locatie

Donderdag 18 mei 2017
14:00 uur
Restaurant Wylderbeek,
Hagerhofweg 2A, 5912 PN Venlo
Kosten
: € 5,00 voor leden
Introducés : € 7,50
Incl. een kopje koffie/thee
Aanmelden: vóór 15 mei a.s. per e-mail:
info@jongerenvanvroeger.nl of tel. 077-326 04 09
(’s avonds na 19.00 uur).
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Bezoek Tuinen
Op woensdag 10 mei 2017 starten we weer met
het organiseren van bezoeken aan de meest prachtige tuinen in de omgeving. Ook dit jaar heeft Agnes
Oud keuzes gemaakt, die menigeen zullen aanspreken. Voor de eerste keer is de keuze gevallen op de
Sequoiafarm in Nettetal-Kaldenkirchen.
Deze farm is alleen op zondag geopend, maar na
overleg zijn de leden van de Jongeren van Vroeger
op woensdag 10 mei 2017 hartelijk welkom.
Allereerst wordt in het “Farmgebäude” uitleg gegeven en daarna volgt een rondgang door het park
onder begeleiding van een enthousiaste gids.
De Sequoiafarm is een meer dan 35.000 vierkante
meter groot arboretum met een rijke geschiedenis.
Hier begon men voor het eerst met het kweken van
mammoetbomen in Europa. Nu staan er 63 jaar
oude en inmiddels 37 m hoge mammoetbomen in
een uniek bos van kustmammoetbomen, watercypressen en meer dan 400 andere zeldzame soorten
gewassen. Het park is gelegen in het natuurgebied
Kaldenkircher grensbos dat aan de Nederlandse
grens bij Venlo ligt. Het is sinds 2013 in bezit van de
stichting Sequoiafarm e.V., waarin vrienden van
mammoetbomen zich gezamenlijk inzetten voor de
instandhouding van dit prachtige arboretum.
Datum : woensdag 10 mei 2017
Aanvang : Om 13.45 uur verzamelen op de parkeerplaats van Restaurant Haus Galgenvenn,
Knorrstrasse 77, 41334 Nettetal (ca. 100 m. vanaf
de farm). De route naar de farm is bewegwijzerd.
Na afloop kunnen we in dit restaurant een consumptie gebruiken.
Locatie
: Sequoiafarm Kaldenkirchen,
Buschstraße 98 41334 NettetalKaldenkirchen
Kosten
: € 3,00 p.p.
Aanmelden :
Vóór 8 mei a.s. bij Agnes Oud. Per mail
als.vanouds@home.nl of tel. 077 382 82 50
ROUTEBESCHRIJVING:

Vanuit Venlo. Neem de Kaldenkerkerweg richting
Kaldenkerken. Bij de rotonde neem de eerste afslag
naar de grens. Volg de weg tot aan de rotonde
direct na het Aral tankstation. Ga rechtdoor op de
rotonde richting Tegelen. U komt daarna op de
Steylerstrasse. Na 1,3 km rechtsaf naar de Buschstrasse. Na 900 m. bent u bij het park.
Vanuit Tegelen. Neem de Kaldenkerkerweg richting
grens. U komt dan op de Steylerstrasse. Volg de
weg. Passeer het tankstation rechts. Na 1,7 km sla
rechtsaf naar de Buschstrasse. Na 900 m bent u bij
het park.
Website: www.jongerenvanvroeger.nl

Op woensdag 14 juni 2017 gaan we de rotstuin van
de familie van der Sterren in Reuver bezoeken. Door
een van onze leden zijn wij attent gemaakt op deze
bijzondere tuin en nu zijn wij uitgenodigd om hun
tuin in volle schoonheid te komen bewonderen. In
deze tuin zijn verschillende soorten stenen verwerkt,
waaronder lava, tuf en maanrots waardoor er zeer
verschillende planten kunnen gedijen. Er zijn twee
vijvers aangelegd, waarvan een met waterval. Tevens
bevindt er zich een grote succulentenkas, opgebouwd in rotsformatie, met een verzameling cactussen en vetplanten. Er worden die middag ook planten aangeboden tegen liefhebbersprijzen.
Wij krijgen een rondleiding met verhalen en na
afloop een kopje koffie/thee.
Datum
: woensdag 14 juni 2017
Aanvang
: 13.30 uur
Locatie
: Jack’s Rotstuin, Industriestraat 70,
5953 LZ Reuver, tel. 077 474 36 87
Kosten
: € 1,50 p.p.
Aanmelden : vóór 12 juni a.s. bij Agnes Oud.
Per e-mail : als.vanouds@home.nl of
telefonisch 077 382 82 50

Museum Plus Bus
Op dinsdag 11 juli 2017 gaan we met de MuseumPlus
Bus naar Museum de Hermitage in Amsterdam. Er zijn
nog een paar plaatsen beschikbaar. Maar vol=vol.
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 kunnen mee. Ook is het mogelijk om in de
Hermitage een rolstoel te reserveren.
Een scootmobiel is helaas niet toegestaan.
Vervoer, begeleiding in de bus, entree, rondleiding en
één kop koffie worden gratis aangeboden door de
organisator de BankGiroLoterij.
U kunt zich aanmelden bij het secretariaat vóór
31 mei 2017: per e-mail:
info@jongerenvanvroeger.nl of tel. 077 326 04 09.
Geef duidelijk aan welk hulpmiddel u meeneemt en
ook de naam van de eventuele begeleider.
Mogelijk wordt u gebeld voor nadere informatie.
Een maand tevoren krijgt u nader bericht over het dag
arrangement.
De Museum Plus Bus wordt mogelijk gemaakt door de
samenwerking van twaalf musea en de duizenden
deelnemers van de BankGiroLoterij.
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Engelse conversatie

De Schrijvertjes-2

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 uitdrukken dan de ander! Geen
probleem! Als we het woord niet weten, zeggen we
het in het Nederlands. Vervolgens zoeken we het op
in het woordenboek en leren we nog eens wat. Zo
helpen 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 belangrijkste 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:

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 “ 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 dinsdag 6 juni 2017 om 13.30 uur komen de
Schrijvertjes-2 weer bij elkaar.
Het thema is deze keer: ‘DIEREN’.
Bijeenkomst op het adres Toeperweg 10 in Venlo.
Gastvrouw is Ingrid Wolters.
Aanmelden en/of informatie:
e-mail: j-i-wolben@planet.nl Tel.: 077 351 79 21.

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

Voordelig naar de Maaspoort

Voordelig naar de bioscoop

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 geselecteerd 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

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 vertoond 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.

Kunst Kijken
Op zaterdag 17 juni a.s. bezoekt de kunst-kijk-groep
het Dordrechts Museum..
Paradijselijk genieten van 18 de- eeuwse flora en
fauna. Het mooiste werk van dierenschilder Aert
Schouman (1710-1792) komt samen in een feestelijke tentoonstelling voor kunst- en natuurliefhebbers.
Met stukken uit musea en particuliere collecties in
binnen- en buitenland laat de tentoonstelling het
paradijs van Schouman zien vol inheemse en exotische dieren. Vooral zijn werken met schitterende
vogels spreken tot de verbeelding. Schouman tekende bovendien de buitenplaatsen en tuinen die zijn
rijke opdrachtgevers als aardse paradijzen lieten
Website: www.jongerenvanvroeger.nl

aanleggen.
Absoluut hoogtepunt vormt de complete kamerbeschildering van Willem V uit Huis ten Bosch met
daarop zijn bijzondere dierenverzameling. Deze
‘kamer in het rond’ is onlangs gerestaureerd en is
in het Dordrechts Museum nog één keer te bewonderen, voordat ze weer binnen de muren van het
toekomstige woonpaleis van koning WillemAlexander en koningin Máxima verdwijnt.
Datum : Zaterdag 17 juni 2017
Vertrek : Vanaf station Venlo om 9.04 uur
Aanmelden bij Ingrid Wolters, e-mail:
j-l-wolben@planet.nl of tel. 077- 351 79 21
Verdere informatie volgt te zijner tijd per mail.
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Wandelen
Op woensdag 21 juni 2017 gaan we de omgeving
van de Ravenvennen/Vreewater verkennen.
Een uniek stuk natuur met prachtige wandelroutes
waarin je nog de “echte vennen” en zandverstuivingen kunt zien. Wij hebben deze wandeling juist in
deze periode gekozen, omdat de waterlelies dan
volop in bloei staan. De route is 7 km lang.
Na afloop van deze wandeling gaan we een kopje
koffie drinken bij Restaurant van den Hombergh in
Velden.
Datum
: Woensdag 21 juni 2017
Aanvang : Om 13.30 uur komen we bij elkaar op
de parkeerplaats Spikweien 46, 5943 AC in Lomm
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 17 mei 2017 gaan we wandelen in
Duitsland in de omgeving van de Wittsee, in het
mooie dal met het riviertje de Nette vlak over de
grens. Er vormden zich uitgestrekte moerassen met
op de bodem laagveen en als oeverbegroeiing voornamelijk elzenbomen. Onlangs is het zogenaamde
Rohrdommelproject afgerond, een project om door
herstel van het rietlandschap de roerdomp weer als
broedvogel in het gebied terug te brengen. Naar verwachting profiteren daar ook andere rietvogels van,
zoals het baardmannetje en de karekiet. Daarnaast is
dit een uniek gebied rijk aan bos- en weidevogels.
Datum : Woensdag 17 mei 2017
Aanvang : Om 13.30 uur komen wij bij elkaar op de
parkeerplaats van de “Leuther Mühle”, Hinsbecker
Strasse 34, 41334 Nettetal (Dld) Denk wel aan uw
identiteitskaart!
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

Attentie: Als de weersomstandigheden twijfelachtig
zijn, kunt u zelf beslissen of u mee gaat.

Fietsen
Vanaf mei tot september gaat Jongeren van Vroeger
weer fietstochten organiseren op de 1e woensdag
van de maand.
Op woensdag 3 mei 2017 is een route gepland in de
omgeving van Grefrath.
Start : om 13.30 uur bij Grand Café Maagdenberg,
Maagdenbergplein 11 in Venlo.
Aanmelden : vóór 2 mei a.s. tot 18.00 uur bij Remy
van Boekholdt
Bij voorkeur per e-mail: rvboekholdt@ziggo.nl of
tel. 077 351 61 52.

Op woensdag 7 juni 2017 wordt een fietstocht georganiseerd naar Brüggen en omgeving.
Start : om 13.30 uur bij Grand Café de Maagdenberg, Maagdenbergplein 11 in Venlo
Aanmelden: vóór 6 juni a.s. tot 18.00 uur bij Reny
van Boekhold.
Bij voorkeur per e-mail: rvboekholdt@ziggo.nl of
te. 077 351 61 52.

Beugelclub “De Zilvere Schuvers”
In maart zijn we op de laatste vrijdagmiddag van de maand weer bij elkaar gekomen in “De Hazewind”. Die middag werd er niet alleen enthousiast gebeugeld maar ook genoten van een “high tea”. Er werd allerhand lekkers
gepresenteerd waar de deelnemers tussen het beugelen door heerlijk van smulden.
In de maanden april, mei en juni beugelen we ook op de laatste vrijdagmiddag van de maand van 14.00 uur
tot 16.00 uur .
Er is nog plaats voor enkele deelnemers, dus als je zin hebt, meld je even bij Paul Seuren:
e-mail paulseuren@kpnmail.nl of tel. 06 518 657 03
Deelname kost per middag voor leden € 1,50 en voor introducés € 2,00
Website: www.jongerenvanvroeger.nl
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Zomerleesgroep
Bent u deze zomer thuis en hebt u zin om in contact te komen met lezers in uw omgeving? Senia kan ervoor zorgen. Meldt u aan voor een zomerleesgroep, en wij brengen u in contact met mensen in de buurt. Mooie boeken,
boeiende gesprekken, interessante contacten. Dat is wat we bieden.
Het thema is: OP DRIFT, drie romans over het verlaten van wat bekend is.
De boeken die erbij horen zijn:

Dörte Hansen, Het oude land

Dola de Jong, En de akker is de wereld.

Dave Eggers, Helden van de grens
Deelname aan een Zomerleesgroep kost € 15,00 per persoon. Voor dat geld brengen we u bij elkaar en ontvangt
u de leeswijzers die voor elk boek afzonderlijk gemaakt zijn. Door de leeswijzers te gebruiken komt u tot een
goed gesprek over het boek, en raakt u niet snel op allerlei zijpaden.
Aanmelden middels de website van Senia: www.senia.nl
Voor meer informatie in Venlo: Helene Knippenbergh, tel. 077 3988059 of e-mail: heleneknippen@gmail.com

Informatiebijeenkomst: oprichting leesgroep kunstgeschiedenis
Mensen in Venlo en omgeving die zijn geïnteresseerd in
kunst, de geschiedenis en de beleving ervan kunnen op
donderdag 18 mei 2017 kennismaken met het idee van
‘leesgroepen kunstgeschiedenis’. De informatiebijeenkomst in De bibliotheek BredeBieb Venlo is een initiatief
van de landelijke organisatie Senia, samen met de bibliotheek. Senia brengt mensen met eenzelfde culturele
interesse bij elkaar, in dit geval is dat beeldende kunst.
Leesgroepen over dit onderwerp verdiepen zich aan de
hand van een boek in een schilder, beeldhouwer, een
bepaalde stroming of periode in de geschiedenis. Het zal
gaan om groepen van 6-8 personen. Senia levert het
studie- en discussiemateriaal aan de hand van het boek
en afbeeldingen op internet.

Voorbeelden op de boekenlijst zijn het boek van
Will Gompertz - Dat kan mijn kleine zusje ook.
Waarom moderne kunst kunst is. En van Geert Mak
- Het stadspaleis, over het paleis op de Dam. Op de
website www.senia.nl staat meer informatie over
de werkwijze en de kosten.
Belangstellenden zijn welkom op 18 mei 2017 om
10.30 uur in het leescafé van de bibliotheek Venlo,
Begijnengang 2, Venlo.
Aanmelden bij fvercoulen@bibliotheekvenlo.nl of
bij heleneknippen@gmail.com Tel. 077 398 80 59.

De groep kan daarna zelf beslissen om naar een bepaalde tentoonstelling te gaan.

In de kijker : Boekendienst aan huis
Bent u al jaren lid, maar wordt het steeds lastiger om uw bibliotheek te bezoeken? Dan komt de bibliotheek u tegemoet met de boekendienst aan huis. Door gratis abonnee te worden van deze dienst kunt u boeken blijven lenen.
Het initiatief richt zich met name op de oudere leden en minder mobiele leden van de Bredebieb Venlo.
Deze mensen willen graag gebruik maken van de dienstverlening, maar zijn niet in staat om een bezoek te brengen
aan een vestiging. Om deze mensen hun leesplezier niet te ontnemen, is er een “boekendienst aan huis”.
Vrijwilligers brengen dan materialen bij het lid thuis. Het is mogelijk om wensen en voorkeuren door te geven voor
genres en schrijvers. Het is ook mogelijk om grootletterboeken, luisterboeken, daisyroms en e-books te lenen.
Om gebruik te kunnen maken van de dienst moet men lid zijn van de bibliotheek.
Een jaarabonnement kost € 42,00. Voor de dienst worden geen aanvullende kosten berekend.
Bent u geïnteresseerd geraakt en wilt u graag meer informatie over deze dienst?
Neem dan contact op met Connie de Beukelaer via e-mail : cdbeukelaer@bibliotheekvenlo.nl of tel. 06 3625 91 01

Website: www.jongerenvanvroeger.nl
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