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Voorwoord
Om te beginnen natuurlijk ook van mij de
beste wensen voor 2018. Het was zeker
een heftig jaar voor ons ouderen. Alle discussies over de gezondheidszorg, de beperking van de hulp en het steeds duurder
worden van de zorgkosten zorgden voor
veel onrust.
Als vereniging kregen wij te maken met
een gemeente met grote tekorten. Het
hele subsidiestelsel gaat op de schop. En
de ouderenverenigingen vallen buiten de
doelgroep. Voortaan krijgen we nog € 4
per lid. Het komende jaar krijgen we eenmalig € 300 om het tekort op te vangen.
We hebben dan ook als bestuur onze kosten op een rijtje gezet en waar mogelijk
bezuinigd. Zodat we ook de komende jaren financieel niet in de problemen komen. Ook willen we de contributie niet
verhogen en proberen we de gevraagde
bijdrage bij een themabijeenkomst zo beperkt mogelijk te houden, zodat er geen
onnodige drempels worden opgeworpen
om deel te nemen.
De definitieve begroting wordt u aangeboden op de ledenvergadering in maart.
We zijn met het bestuur bezig mogelijke
extra activiteiten te inventariseren, zodat
we ook in 2018 een zo gevarieerd mogelijk aanbod hebben. Ik hoop, dat u nog
eens gekeken hebt naar uw zorgverzekering bij de VGZ. Als lid van de Jongeren
van Vroeger krijgt u collectiviteitskorting.
Dat kan beslist de moeite waard zijn. Dat
u eveneens korting krijgt bij filmbezoek of
bezoek bij een aantal voorstellingen in de
Maaspoort leest u steeds in de Nieuwsbrief. We zijn nog steeds bezig om te proberen belastingondersteuning te organiseren voor onze leden. U ziet al met al zijn
er een heleboel redenen om lid te zijn en
te blijven van onze vereniging. Overigens
de eindejaarsbijeenkomst met Forever
Young Collectief was een echte happening. Het enthousiasme van koor en orkest was aanstekelijk. En diverse leden
hebben zich dan ook aan een dansje gewaagd.

Website: www.jongerenvanvroeger.nl

Jan. Febr. 2018
Al met al een geslaagde afsluiting
van het jaar.
In deze Nieuwsbrief vindt u de activiteiten voor de komende twee
maanden. Daarbij wil ik u speciale
aandacht vragen voor de lezing
over de geschiedenis van de diverse wijken en historische figuren uit
Venlo, ook leuk voor de mensen
van buiten Venlo. Hopelijk mogen
wij u in groten getale begroeten.
Veel leesplezier!
Jan de Bree, voorzitter
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Lezing: Venlose volksbuurten
en hun markante bewoners

Kunst Kijken
Op zaterdag 20 januari 2018 bezoekt de kunst-kijkgroep het Joods Historisch Museum in Amsterdam.
De groep vertrekt rond 9.00 uur vanaf station
Venlo.
Het Joods Historisch Museum markeert het honderdste geboortejaar van kunstenares Charlotte
Salomon (1917-1943) met een bijzondere tentoonstelling gewijd aan haar artistieke nalatenschap: het
kunstwerk ‘Leven? Of Theater?’.
Charlotte Salomon was 22 jaar toen ze in december
1938 vanuit Berlijn als vluchteling bij haar grootouders in Zuid-Frankrijk aankwam. Toen bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog haar grootmoeder zelfmoord pleegde, begon Charlotte aan
een “totaal waanzinnig project” om mentaal te
overleven. In vele honderden gouaches herschiep
ze haar leven als een geschilderd theaterstuk. Charlotte Salomon werd in 1943 in Auschwitz vermoord.
Na de Tweede Wereldoorlog vonden haar vader en
zijn vrouw “Leven? Of Theater? ”in Zuid-Frankrijk.
Zij schonken het in 1971 aan het Joods Historisch
Museum. De afgelopen decennia reisden delen van
het werk langs musea wereldwijd. Salomons
levenswerk heeft altijd intense reacties opgeroepen
bij het publiek en inspireerde kunstenaars, filmers,
schrijvers en choreografen tot eigen creaties.
Het Joods Historisch Museum zal nu voor het eerst
het werk in zijn totaal – ruim 800 gouaches – tonen.

’t Hetje, de beide Schriksels en Genooi, ofwel: de
oude Venlose volksbuurten - en hun markante bewoners - staan op vrijdag 23 februari 2018 centraal
tijdens een lezing van de Venlose publicist/
historicus Paul Seelen in restaurant De Wylderbeek.
’t Hetje heeft in Venlo een magische klank. Het
Volkstheater Frans Boermans wijdde er jaren geleden zijn eerste voorstelling aan. De vooroorlogse
achterbuurt tussen Jodenstraat en Maaskade wordt
er in verheerlijkt. De werkelijkheid was veel minder
rooskleurig. De buurt had het hoogste aantal werklozen van de stad. Het gros van de bewoners leefde
in zeer armoedige omstandigheden. Er was veel
grote en kleine criminaliteit en de hygiënische omstandigheden waren, zelfs voor de maatstaven van
toen, ver onder de maat.
’t Hetje was voor veel Venlonaren een onbekende
wereld. Ze liepen er met een boog omheen. De
Venlose publicist/historicus Paul Seelen heeft zich in
het verleden van ’t Hetje en andere Venlose volksbuurten, de Schriksels en Genooi, verdiept en een
groot aantal prachtige verhalen boven water gehaald. Schilderachtige figuren zoals Baer de Woers,
Mandje, Krökke Jeu, Baer de Proozel, Marokko en
De Keuning van Genuuje komen dankzij zijn naspeuringen opnieuw tot leven. Komt dat zien en horen!
Datum
: Vrijdag 23 februari 2018
Aanvang : 14.00 uur
Locatie
: Restaurant De Wylderbeek,
Hagerhofweg 2A, 5912 PN Venlo
(voldoende parkeergelegenheid).
Deelname : Voor leden van Jongeren van Vroeger
€ 5,00 p.p. (incl. koffie of thee).
Introducés betalen € 7,50 p.p.
Aanmelden : Vóór 19 februari 2018 per e-mail:
info@jongerenvanvroeger.nl of
tel.: 077 - 326 0409 (’s avonds na
19.00 uur).

Website: www.jongerenvanvroeger.nl

De precieze vertrektijd etc. volgt per e-mail.
Voor informatie en/of aanmelden:
Ingrid Wolters e-mail: j-i-wolben@planet.nl of
tel. 077 351 7921
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Wandelen

Beugelclub
De Zilvere Schuvers

Op woensdag 17 januari 2018 hebben we een wandeling gepland op de Groote Heide in Venlo.
Tijdens de tweede wereldoorlog gebruikt als vliegveld, nu is het een van de soorten rijkste gebieden
van het Limburgs Landschap. Er zijn heidevelden,
schraalgrasvelden, naald- en loofbos. In totaal broedden er rond de vijftig soorten vogels in het gebied.
Ook is er een mogelijkheid om een keer een vlucht
over dit gebied te maken in een zweefvliegtuig, wel
op tijd opgeven want er is een behoorlijke wachttijd.
We komen bij elkaar om 13.30 uur bij het Infocentrum Groote Heide, Hinsbeckerweg 55, 5915 PS Venlo.
Aanmelden:
Tot één dag van tevoren bij Piet Driessen.
Tel. 077 398 2537, mobiel 06 2371 7640 of per
e-mail phmdriessen@ziggo.nl

Iedere laatste vrijdag van de maand is er beugelen
(van 14.00 tot 16.00 uur) bij Hen en Sandra in Café
‘De Hazewind’, Herungerweg 200 in Venlo.
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 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.
De deelnamekosten zijn € 1,50 voor leden van de
Jongeren van Vroeger en € 2,00 voor introducés.
Het nieuwe jaar begint echter met hindernissen. In
januari valt het beugelen uit omdat de locatie dan
bezet is i.v.m. Vastelaovend.
We zouden dan weer de laatste vrijdag van
februari beginnen met beugelen, maar dan zitten
we in het vaarwater van een Jongeren van Vroeger
activiteit (de lezing van Paul Seelen over Venlose
volksbuurten en stadsfiguren).
Daarom gaan we voor één keer naar:
Donderdag 22 februari 2018.
Daarna zoals altijd weer naar de laatste vrijdag van
de maand dus Goede Vrijdag 30 maart 2018.
Aanmelden van nieuwe leden en afmelden als je
verhinderd bent paulseuren@kpnmail.nl of
tel. : 06 5186 5703.

Op woensdag 21 februari 2018 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 wandeling komen we
voorbij de Everlosche beek, die in de jaren dertig van
de vorige eeuw is gegraven om het gebied te ontwateren. Onderweg wandelt u door een gebied met
beken en diverse plantensoorten. Ook komen wij
langs een natuurbegraafplaats.
Wij starten om 13.30 uur bij de parkeerplaats van de
Boerenbond in de Boekend, Heijmansstraat 95, 5927
NP Blerick-Boekend.
Aanmelden:
Tot één dag van tevoren bij Piet Driessen.
Tel. 077 398 2537, mobiel 06 2371 7640 of per
e-mail phmdriessen@ziggo.nl

Voordelig naar de bioscoop
Op dinsdag is er wekelijks 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. Zo heeft u op dinsdag, donderdag en vrijdag de mogelijkheid om een seniorenvoorstelling
te bezoeken.
Meer informatie vindt u op onze website:
www.jongerenvanvroeger.nl

Attentie : Als de weersomstandigheden twijfelachtig
zijn, kunt u zelf beslissen of u meegaat.
Website: www.jongerenvanvroeger.nl
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Bent u ook digitaal fit?
SeniorWeb Tegelen-Venlo

SeniorWeb Velden
Vanaf 19 februari 2018 aan de Vilgert 21A, Velden.
 Maandagmiddag: tablet en smartphone, zowel
iPad [info op 06 29 10 19 25] en Android
[info op 06 53 63 89 14], met eigen tablet.
 Donderdagmorgen de basis- of beginnerscursus
Windows 10, of overstappen naar Windows 10,
op woensdagmiddag [info op 06 12 21 10 08].
 Donderdagmiddag workshop digitale foto’s
overzetten. [info op 077 472 2324.]
 Woensdagmorgen cursus een Bijzonder fotoboek maken in 8 lessen. [info 077-473 2112].

Als u digitaal fit bent, kunt u met uw tablet,
smartphone en pc doen wat ú graag wilt!
Bezoek de Open Dagen van SeniorWeb TegelenVenlo. Hier krijgt u informatie over computercursussen en workshops, die medio februari 2018 beginnen.
Op het lesprogramma staan o.a.:
Cursussen
 Kennismaken met de computer en internet
(Windows 10) bedoeld voor mensen die hier nog
geen of weinig ervaring mee hebben.
 Starten met uw iPad of Android tablet.
 Fotobewerking en fotoalbum maken.
 Overstap naar Windows 10.

Gratis computerspreekuur:
Vanaf februari elke 1e en 3e dinsdag van de maand
gratis computerspreekuur van 9.30-11.30 uur, en
wel op 6 en 20 febr. 6 en 20 mrt; 3 en 17 april; 22
mei en 5 juni 2018
Meer weten? Bel voor informatie en aanmelden
genoemde telefoonnummers of mail naar:
klaslokaal06@livemail.nl

Ook kunt u er een ‘computerspreekuur op
afspraak’ (één-op-éen) aanvragen voor bijv.:
 Starten met e-mail en internet.
 Het organiseren/opruimen van
de computer (o.a. mappen maken).
 Kennismaken met Facebook.
 Veilig en vertrouwd online.
 Leren omgaan met uw Smart– of IPhone.
 Wat is mijn DigiD en mijn Overheid? Mijn SVB?

In de kijker
Computerspreekuur

Meer info: www.seniorwebtegelen.nl of
tel. 077-3260 409.
De Open Dagen vinden plaats op:
Woensdag 24 januari 2018:
In Het Muspelheim, Vastenavondkampstraat 73,
5922 AT Blerick van 11.00 tot 16.00 uur.
Donderdag 25 januari 2018:
In het Huis van de Wijk De Glazenap,
Spechtstraat 58, 5932 VK Tegelen van 11.00 tot
16.00 uur.
Vrijdag 26 januari 2018:
In de Stadsbibliotheek Venlo, Begijnengang 2,
5911 JL Venlo van 11.00 tot 16.00 uur.

Wist u dat SeniorWeb Tegelen-Venlo wekelijks
computerspreekuren houdt in Tegelen, Venlo en
Blerick waar u terecht kunt met al uw vragen op
computer- tabletgebied? U kunt er zonder afspraak binnenlopen. Locaties en tijden vindt u op:
www.seniorwebtegelen.nl

Repair Café
Wist u dat in diverse Huizen van de Wijk in de gemeente Venlo een Repair Café actief is?
Iedereen kan er langskomen met kapotte spullen
zoals speelgoed, meubels, elektrische apparaten/
huishouden, tuin, TV/Stereo) computers/tablets,
telefoons/smartphones, kleding, textiel, knuffels,
fietsen, lampen, enz.
Ervaren technische vrijwilligers proberen uw spullen te repareren. Zelf meehelpen is zeker ook mogelijk. Een vrijwillige bijdrage (die gebruikt wordt
om de kosten te dekken) wordt erg op prijs gesteld! Informeer bij het Huis van de Wijk in uw
buurt.

U bent van harte welkom, de koffie staat klaar!

Website: www.jongerenvanvroeger.nl
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