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Voorwoord
Wanneer u dit voorwoord leest, is de
zomer weer op zijn einde. We hopen op
een net zo mooie nazomer als het vorig
jaar. Dat zou juist prima zijn voor de activiteiten, die nog georganiseerd worden in
de buitenlucht. Ik denk dan aan de wandelingen, de laatste fietstocht van dit seizoen en het laatste tuinbezoek van dit
jaar. Let u hierbij vooral op de afwijkende
tijdstippen! Mij moet dan toch van het
hart, dat er helaas eeden zijn die zich opgeven voor de bovengenoemde activiteiten en dan zonder iets van zich te laten
horen wegblijven. De vrijwilligers die dit
hebben georganiseerd, wachten dan tevergeefs in goed vertrouwen op de aangemelde leden. Dat is heel vervelend . Dat er
iets tussenkomt waardoor u niet kunt
deelnemen, dat kan. Maar laat dat even
weten aan degene die het organiseert.
De middag over de Engelandvaarders was
zeer geslaagd, zeker door de persoonlijke
verhalen van de 93 jarige Leo Hendrikx.
Dat bleek ook wel uit de reacties van de
aanwezigen.
Naast de al genoemde activiteiten bieden
we ook nog een stadswandeling aan in de
maand september. Verder in de Nieuwsbrief kunt u er alles over lezen. Ben tijdig
met aanmelden, want de groep bestaat
uit maximaal 20 personen. Als bestuur
van de Jongeren van Vroeger denken we
steeds na over wat voor u een geschikt
thema zou kunnen zijn, of welke activiteit
we zouden kunnen organiseren. We stellen het erg op prijs wanneer u meedenkt
en ons eventuele tips geeft, die misschien
voor onze leden interessant kunnen zijn.
We proberen zo actueel mogelijk en zo
afwisselend mogelijk iets te organiseren.
Binnenkort zal er een bijeenkomst zijn van
het bestuur met de vrijwilligers, die zoveel
activiteiten mogelijk maken. Met hen samen willen we eens evalueren hoe het in
onze jonge vereniging loopt en wat voor
verbeterpunten er zijn. Je bent nooit te
oud om te leren.
Ik wens u veel leesplezier.
Jan de Bree, voorzitter
Website: www.jongerenvanvroeger.nl

Sept./Okt. 2017
In dit nummer:
Echtpaar in de trein
Met de allerliefste in de
trein kan aangenaam en
leerzaam zijn.
De prachtig vormgegeven
stoel geeft allebei een fijn
gevoel.
Voor ’t verre reisdoel kant
en klaar zit ik dus tegenover haar.
De trein maakt zijn vertrouwd geluid en zij rijdt
vóór- ik achteruit.
We zien dezelfde dingen
wel maar ik heel traag en
zij heel snel.
Zij kijkt tegen de toekomst aan, ik zie wat is
voorbijgegaan.
Zo is de huwelijkse staat:
de vrouw ziet wat gebeuren gaat, terwijl de man
die naast haar leeft
slechts merkt wat zijn
beslag al heeft.
Van nieuw begin naar
nieuw begin rijdt zij de
wijde toekomst in, en ik
rij het verleden uit.
En beiden aan dezelfde
ruit.
Willem Wilmink
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Bezoek Tuinen

Stadswandeling Venlo

Het lijkt ons een leuk idee om ons tuinbezoek programma 2017 af te sluiten met een bezoek aan
Brookergarden in Hout-Blerick. Op zaterdag 2 september 2017, houden Loek en Anne-Marie Gubbels
open tuin. De zelfontworpen tuin is 5.500 m2 groot, is
gevarieerd van opzet en loopt vloeiend over in verschillende thema’s met uitgebalanceerde beplanting,
vijvers en hagen. De tuin is ’s avonds te bezoeken,
waarbij door honderden lichtjes de tuin in feeërieke
sfeer gebracht wordt.
Datum
: Zaterdag 2 september
Aanvang : om 19.00 uur
Locatie : Brookergarden, Brookerhofweg 16,
5926 VB Hout Blerick.
Entree
: € 3,00 zelf aan de kassa te voldoen
(consumptie niet inbegrepen)
Introducés zijn welkom!
Aanmelden uiterlijk vrijdag 1 september:
bij Agnes Oud e-mail: als.vanouds@home.nl
Tel. 077-382 8250

Bij het bezoek dat wij enige tijd geleden brachten
aan het Stadhuis in het hart van Venlo, werd de
groep overspoeld met geweldige informatie uit de
oudheid en over het gebouw en haar functie.
Daarnaast waren er veel bezienswaardigheden te
bekijken.. Maar er is buiten het stadhuis nog meer
in Venlo wat beslist de moeite waard is om kennis
van te nemen.
Zo kent u natuurlijk de Keizerstraat in Venlo, die
van oudsher in de volksmond “Floddergats”
wordt genoemd. Het verhaal gaat dat Napoleon
door dit straatje ging om de menigte op de Parade te vermijden. Zijn paard verloor er een hoefijzer en dat alles maakte blijkbaar zo’n indruk bij de
mensen, dat men sindsdien de steeg, de Keizerstraat noemde. De Floddergats heeft nog meer
aan bijzonderheden, maar dat hoort u van de
stadsgids.
Voor onze leden is op woensdag 13 september
2017 een stadswandeling in de binnenstad gearrangeerd waarin de historie van Venlo zal worden
belicht. Dit onder begeleiding van een ervaren
VVV- stadsgids. Om de mensen niet teveel te vermoeien, is gekozen voor een rondwandeling met
de mooiste bezienswaardigheden, die ca. anderhalf uur zal duren.
Na afloop zullen we nog een horeca gelegenheid
opzoeken voor het nuttigen van koffie etc.
Datum
: Woensdag 13 september 2017
Aanvang : Vertrek is om 13:30 uur vanaf het
Limburgs Museum.
Kosten
: Leden € 5,00 per persoon.
Incl. kopje koffie/thee.

Foto’s
René
Hosli

Fietsen
Laatste fietstocht op zaterdag 9 september 2017
In tegenstelling tot de afgelopen maanden wordt in
september de fietstocht georganiseerd op een zaterdag en dus niet op woensdag. Ook deze keer weer
een verrassingstocht van ongeveer 30 km. De organisatoren zullen mooie streken kiezen om de fietsers
weer een fijne middag te bezorgen.

Aanmelden: Graag z.s.m. maar in ieder geval
vóór woensdag 6 september a.s. per e-mail :
info@jongerenvanvroeger.nl tel.:077-326 04 09
(’s avonds na 19.00 uur)
U dient er rekening mee te houden dat slechts
maximum 20 personen aan deze wandeling kunnen deelnemen.

Datum
Aanvang

: Zaterdag 9 september
: De start is weer om 13.30 uur bij
Grand Café de Maagdenberg.
Aanmelden : Uiterlijk vóór 8 september tot 18.00
uur bij Reny van Boekholdt.
Bij voorkeur per e-mail: rvboekholdt@ziggo.nl of
tel.: 077- 351 61 52.
Attentie:
Bij slecht weer gaat de fietstocht niet door.
Website: www.jongerenvanvroeger.nl
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Terugblik:
Op stap met de Museum Plus Bus

Wandelen
Op woensdag 20 september 2017 hebben we een
wandeling gepland in ’t Jaomerdal, een gebied in
het zuidoosten van Venlo. Het gebied beslaat 39
hectaren grond en omvat de buurten De Onderste
en de Bovenste Molen en bestaat uit droog eikenbos, vochtig elzenbroekbos en voormalige klei- en
grindgroeves. Een mooi wandelgebied met bos,
zand en waterpartijen. Het gebied is bij velen bekend.
Datum : Woensdag 20 september 2017
Aanvang : 13.30 uur
Locatie: We komen bij elkaar op de parkeerplaats
van Maria Auxiliatrix komende vanaf de Kaldenkerkerweg).
Aanmelden en/of informatie :
Tot één dag van tevoren bij Piet Driessen
Tel. 077-398 2537 . Mobiel 06-23717640 of
per e-mail phmdriessen@ziggo.nl

Op dinsdag 11 juli ll. hebben 34 leden van onze
vereniging Jongeren van Vroeger uit Venlo en
AVOS Venray een prachtige dag beleefd. Met de
Museum Plus Bus is naar Amsterdam gereisd om
een georganiseerd bezoek te brengen aan Museum de Hermitage. Thema van de expositie: het
einde van een monarchie. Na 100 jaar herleven we
in deze tentoonstelling: “ Romanovs & Revolutie”
de roerige jaren die leidden tot de Russische Revolutie en het einde van de monarchie. De groep beleefde het indrukwekkende verhaal van het tsarenpaar Nicolaas II en Alexandra en hun vijf kinderen. In woord en beeld kon men ervaren hoe de
keuzes en beslissingen van de tsaar de Revolutie
en het einde van 300 jaar Romanovs in Rusland
onafwendbaar maakten. Zo menselijk, zo dichtbij,
zo onoverkomelijk met diverse elementen waar
ook een ..ooh.. werd ontlokt. De rondleiding werd
dan ook gegeven door zeer goed georiënteerde
gidsen, die op een manier konden vertellen waar
de toehoorders het gevoel bij kregen of ze er middenin zaten. De kleurrijke kunst die in de Hermitage de achtergronden van de tsarenfamilie prijsgaf
was ook een streling voor het oog. Deze tentoonstelling zal menigeen nog lang heugen.
Voor de groep ouderen een dag om nog vaak op
terug te kijken. Dat is ook af te leiden uit de diverse reacties. Daarbij moet vermeld worden dat deze reis mogelijk werd gemaakt voor ouderen die
moeilijk in een Museum als de Hermitage kunnen
komen. Zo waren er een aantal rolstoelgebruikers
bij en mensen die een rollator nodig hadden. De
Bankgiro Loterij heeft dit mogelijk gemaakt. De
deelnemers hebben alleen de kosten van de
(heerlijke) lunch zelf moeten betalen. De reis verliep vlekkeloos in een prachtige luxe bus, met nog
een omweggetje langs Schiphol omdat we eigenlijk
te vroeg waren. Veel bewondering hadden we
voor chauffeur Henri van Huffelen die de grote bus
door de straten en langs de grachten op bewonderenswaardige wijze (millimeterwerk) naar de
plaats van bestemming bracht. Ook voor onze
gastheer Martin Maasland veel respect voor de
wijze waarop hij aan alles de nodige aandacht besteedde. Last but not least dank aan Diewertje en
Sander die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de MUSEUM PLUS BUS.

Op woensdag 18 oktober 2017 gaan we wandelen
in Kronenberg, in de omgeving van het nieuwe Hippisch Centrum. De route die we daar lopen is ongeveer 7 km lang. Na afloop van de wandeling kunnen
we onder het genot van een kop koffie de verrichtingen van de ruiters gadeslaan.
Datum : Woensdag 18 oktober 2017
Aanvang : 13.30 uur
Locatie : We komen bij elkaar op de parkeerplaats
van het Hippisch Centrum, komende vanaf de Midden Peelweg, dan de Peelstraat volgen richting
Kronenberg (parkeerplaats ligt links op het kruispunt Kulbergweg/Peelstraat).
Aanmelden en/of informatie :
tot één dag van tevoren bij Piet Driessen.
Tel. 077-398 2537. Mobiel 06-237 17640 of
per e-mail : phmdriessen@ziggo.nl
Attentie : Als de weersomstandigheden twijfelachtig
zijn, kunt u zelf beslissen of u mee gaat.
Website: www.jongerenvanvroeger.nl

Helene Knippenbergh, coördinator activiteiten
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Beugelclub de Zilvere Schuvers

Kunst Kijken
Op zaterdag 16 september bezoekt de kunst-kijkgroep het Museum More in Kasteel Ruurlo.
Tussen een afwisselend en rijk landschap met
een mystieke sfeer en idyllische plaatsjes diep in
de Achterhoek, ligt Kasteel Ruurlo. Behalve dat
het kasteel behoort tot een van de mooiste kastelen van Nederland, is het sinds 27 juni 2017 ook
het decor van het werk en leven van de beroemde modern -realistische kunstenaar Carel Willink.
Tentoonstelling:
Een grootmeester van formaat als Carel Willink
verdient een monumentaal huis. Er zijn maar
liefst 45 werken van hem te zien in Museum More in Kasteel Ruurlo. Van een zelfportret dat hij
op 18-jarige leeftijd maakte, tot en met het beroemde schilderij “Portret van Mathilde”.
De opstelling in Kasteel Ruurlo toont de ontwikkeling van een zoekende kunstenaar, die zich later ontplooit tot de nooit geëvenaarde schilder
van een technisch perfect, elegant en raadselachtig oeuvre.
Naast het werk van Carel Willink zullen ook vijf
bijzondere creaties van de Chinees-Nederlandse
modeontwerpster Fong Leng te zien zijn. Magisch, historisch, theatraal en extravagant komen
samen in Kasteel Ruurlo.
Vertrek vanaf station Venlo rond 9.00 uur op
zaterdag 16 september.
Binnen twee en een half uur (trein en korte wandeling samen) staan we voor de poorten van dit
prachtig kasteel/museum op de Vordenseweg 2
in Ruurlo In de Oranjerie is gelegenheid voor een
ambachtelijke lunch en/of een goed kopje koffie.
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

Augustus loopt ten einde en komende maand begint de herfst en gaan de blaadjes weer vallen. Momenteel is het nog fraai zomerweer en hopelijk krijgen we nog een mooie Indian Summer (nazomer)
zoals ze in Canada zeggen.
We starten op de laatste vrijdag van september met
onze maandelijkse bijeenkomst, dus de 29e om
14.00 uur weer beugelen bij Hen en Sandra in café
“de Hazewind”, Herungerweg 200.
Er is nog plaats voor enkele nieuwe leden. Het is
een gezellige sportieve middag. Ook met een matige conditie kun je nog goed een bal schuiven (dus
niet slaan) en proberen hem door de beugel te krijgen. Het is ook leuk om de bal van je tegenstander
in de goot te werken en daardoor punten te scoren.
Het spel wordt gespeeld met twee koppels, die tegen elkaar spelen. Tussen de partijen door kun je
van een drankje voor een schappelijke prijs genieten en gezellig met elkaar praten, bijvoorbeeld over
de afgelopen vakantieperiode.
Datum : vrijdag 29 september 2017
Aanvang : 14.00 uur2017
Locatie

:

Café De Hazewind, Herungerweg 200,
Venlo
Kosten : € 1,50 voor leden JvV en € 2,00 voor
introducés. Kopje koffie kost € 1,50
Aanmelden: Nieuwe deelnemers en afmelden als je
verhinderd bent bij Paul Seuren , via de mail:
paulseuren@kpnmail.nl of tel. 06-518 65703.

Voordelig naar de bioscoop
Wijziging Seniorenvoorstellingen
De programmering van de seniorenvoorstellingen bij
CityCinema in Venlo was in het verleden wat onduidelijk. Er is nu besloten om deze voorstellingen
voortaan wekelijks te doen. Het wordt alleen een
andere dag.
Vanaf september is er wekelijks op dinsdag om 15.00
uur een seniorenvoorstelling in CityCinema in Venlo
Op donderdag is er een voorstelling in de Luxor in
Reuver en op vrijdag in De Nieuwe Scene in Venlo.
Op die manier ontstaat er op dinsdag, donderdag en
vrijdag een mogelijkheid om een seniorenvoorstelling te bezoeken.
Meer informatie vindt u op onze website .
www.jongerenvanvroeger.nl
Website: www.jongerenvanvroeger.nl

Themabijeenkomst oktober:
Het bestuur is doende een themabijeenkomst te organiseren in de maand oktober.
Zodra dit bekend is, krijgt u de uitnodiging
per mail.
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