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Voorwoord

Maart/april 2018

Wanneer ik dit voorwoord schrijf, is het fantastisch weer buiten: zonnig maar fris. Eindelijk
een beetje winter. Daarnaast zitten we nog
midden in de griepgolf, die nogal hevig is dit
jaar. Ik hoop dat u gespaard bent of weer helemaal op de been bent.

Vrijdag 23 februari jl. hadden we de tot nu toe
best bezochte bijeenkomst gehouden. Meer
dan 75 personen bezochten de interessante
lezing van Paul Seelen.
Ook de komende periode hebben we een aanbod dat meer dan de moeite waard is.
We bieden een wandeling aan door het centrum van Venray en een excursie in de bibliotheek Venlo. Daarnaast hebben we nog onze
vaste activiteiten als wandelen, beugelen,
kunstkijken en nog veel meer.
0p 1 januari 2018 heeft onze penningmeester
haar functie neergelegd. Namens onze vereniging bedanken wij haar voor de inzet en voor
het mede oprichten van onze vereniging
‘Jongeren van Vroeger’.
Dit betekent wel dat er een vacature is ontstaan binnen het bestuur. Wij zijn er als bestuur in geslaagd een kandidaat te vinden die
deze vacature wil invullen. Tevens zouden wij
het prettig vinden om het aantal bestuursleden
uit te breiden. Leden hebben de mogelijkheid
kandidaten voor te dragen (zie de uitnodiging
ALV). Tijdens de ledenvergadering op 20 maart
a.s. zal hierover een besluit genomen worden.
Wanneer ik dit schrijf -eind februari- moet ik
helaas vaststellen dat er een aantal leden de
contributie 2018 nog niet heeft voldaan. Voor
onze vereniging met een klein budget gaat het
dan om een relatief groot bedrag. We gaan
ervan uit dat er sprake is van vergetelheid. Om
dit in de toekomst te voorkomen, wil het bestuur voorstellen de jaarlijkse contributie te
innen via een eenmalige automatische incasso.
Natuurlijk bent u hiertoe niet verplicht.

In dit nummer

Voorjaarsgedicht

Een vrouw hangt
waschgoed aan de lijn,
zij heft haar armen in
gebed naar boven;
hoe zou die vrouw ook
niet intens geloven
en niet voluit gelukkig
zijn nu ’t voorjaar komt?
De ruime wind
speelt dartel in de hemden
en de broeken
en vrijt luidruchtig met
een wapperend lint.
O welk geluk nooit ver te
zoeken
wijl men ’t reeds aan een
waschlijn vindt.
Pierre Kemp (waarschijnlijk)

Tot slot wil ik de jaarlijkse algemene ledenvergadering op 20 maart a.s. speciaal onder uw
aandacht wil brengen.
Alle info over onze geplande activiteiten vindt
u in deze Nieuwsbrief en op onze website.
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colofon
Heeft u een verslag of berichtje? Stuur
uw bijdrage dan vóór
15 april 2018 naar de redactie
e-mail:
info@jongerenvanvroeger.nl
of per post : Jongeren van Vroeger,
Riethstraat 45, 5931 PW Tegelen

Veel leesplezier!
Jan de Bree, voorzitter

Website: www.jongerenvanvroeger.nl
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Kunst Kijken

Algemene
ledenvergadering

Op zaterdag 17 maart a.s. bezoekt de kunst-kijkgroep het Bonnefantenmuseum in Maastricht.
Houdt u van kunst? Aan u de keuze:
 In de tentoonstelling “Tien topstukken on Tour”
zijn kunstwerken te zien van klinkende namen als
Rembrandt, Appel, Steen, Monet en Picasso.
Het Kröller-Müller Museum, het Van Gogh
Museum, het Rijksmuseum en het Mauritshuis zijn
in het najaar van 2017 een bijzondere samenwerking aangegaan. De vier musea sturen vanaf oktober 2017 tot en met 25 maart 2018 tien topstukken op tournee langs verschillende musea in Nederland. Een tour met prachtige voorbeelden van
kostbare kunstaankopen in Nederland die alleen
dankzij de financiële ondersteuning van de BankGiro Loterij gerealiseerd konden worden. Nu dus
te zien in het Bonnefantenmuseum.
 New Suns is de eerste museale solotentoonstelling
van Kahlil Joseph in Europa. Deze tentoonstelling
omvat een selectie van zijn belangrijkste filmwerken van de laatste jaren, waaronder : m.A.A.d.,
Wizard of the Upper Amazon, Until the Quiet
Comes, Wildcat (Aunt Janet) en Alice. De werken
worden gepresenteerd samen met werken van
verwante en bevriende kunstenaars zoals Noah
Davis, Faith Davis, Karon Davis, Michelle Blade,
Henry Taylor, Arthur Jafa en Saudade Toxosi.
Zaterdag 17 maart a.s. vertrek vanaf station Venlo
om 9.03 uur (het reisschema ontvangt u per mail).
Zoals gewoonlijk komt de groep weer bij elkaar na
een museumrondgang van anderhalf uur, dan wordt
besproken hoe iedereen het volgende halfuurtje wil
besteden: museumwinkel bekijken of toch nog even
een ruimte van de vaste collectie bezoeken. Iedereen
doet zijn eigen ding. Daarna gaan we samen lunchen.
Meestal vinden we rond 17.30 uur de dag geslaagd
en nemen we de trein terug naar Venlo.

Op dinsdag 20 maart a.s. nodigen wij u van harte uit
voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering in Café Restaurant de Wylderbeek in Venlo.
U heeft inmiddels per e-mail de agenda voor deze
ledenvergadering ontvangen.
Voor de benodigde documenten kunnen onze leden
inloggen op onze website. Informatie hierover vindt u
in de reeds genoemde mail.
Na de vergadering bieden wij u een optreden aan van
illusionist EL MAGICO die u gaat verbazen met magie
en een vleugje humor onder het motto:

‘Laat u verrassen’
Programma:
 14.00-15.00 uur de algemene ledenvergadering
 Pauze
 15.30-16.30 uur het optreden van illusionist
EL MAGICO
Datum : Dinsdag 20 maart 2018
Aanvang : 14.00 uur.
De zaal is geopend vanaf 13.30 uur.
Locatie : Restaurant Wylderbeek, Hagerhofweg
2A, 5812 PN Venlo
Kosten : Gratis voor leden. Introducés betalen
€ 7,50 (niet-leden hebben tijdens de ALV
geen spreek- en stemrecht).
Aanmelden voor 15 maart a.s. per e-mail:
info@jongerenvanvroeger.nl of telefonisch
077 3260 409 (’s avonds na 19.00 uur).

Voor informatie en/of aanmelden kunt u contact
opnemen met Ingrid Wolters, tel. 077 351 7921 of
per e-mail j-l-wolben@planet.nl

Website: www.jongerenvanvroeger.nl
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Wandeling centrum Venray

Excursie Bibliotheek Venlo

Op dinsdag 27 maart a.s. maken wij onder begeleiding van gemeentegids Frans Lemmers
een rondwandeling door het centrum van Venray.
Het gaat hierbij om een deel van de wandeling Markant, een wandeling die hij heeft samengesteld voor
het Rooys Gidsen Gilde.
In circa anderhalf uur wordt er via het Henseniusplein
en de Grotestraat gewandeld door het historisch hart
van Venray.
De Grote Markt met het oude raadhuis en de Latijnse
School, de Grote oftewel Petrus Bandenkerk en het
voormalige klooster - nu gemeentehuis - vormden
vroeger het kerkelijke en bestuurlijke hart van Venray, omringd en beveiligd door de Burggraaf.
Samen komen we bijzondere items tegen waaraan
veel verhalen zijn verbonden, zoals het monument
voor naamloos doodgeboren kinderen, het Goumanspark, het beeld de Monnik, het Poelshuis, de Engelse
tuin, de kloostertuin met het zusters- kerkhofje etc.
Laat u verrassen door een mooi en interessant
Venray.
Datum
: Dinsdag 27 maart 2018
Aanvang : 14.00 uur
Startpunt : Schouwburgplein. De gids treffen we
hier bij het beeld van Hensenius
Kosten
: € 5,00 voor leden (inclusief kop koffie/
thee) en € 7,50 voor introducés
Aanmelden: Vóór 22 maart a.s.
info@jongerenvanvroeger.nl of
telefonisch 077 326 0409 (’s avonds na
19.00 uur).
Advies:
Parkeren bij Parkeergarage De Gouden Leeuw, Langeweg 23 (links van AH). Deze parkeergarage is vlakbij
het Schouwburgplein.

Speciaal voor leden van Jongeren van vroeger op
dinsdag 10 april a.s.

Website: www.jongerenvanvroeger.nl

In de Bibliotheek Venlo leen je boeken, e-books,
muziek, films, games en nog veel meer. Je kunt
meedoen met workshops, cursussen volgen, lezingen en voorstellingen bezoeken of gewoon lekker
ontspannen met een tijdschrift in het Leescafé.
Lezen, leren, ontmoeten en beleven, in de bibliotheek kan dit allemaal.
Een plek waar iedereen welkom is, ook als je geen
lid bent. En waar je binnen de openingstijden zolang mag blijven als je wilt. De BredeBieb Venlo is
het maatschappelijk hart van Venlo.
Na een inleiding door Connie de Beukelaer, consulent Educatie van de BredeBieb gaan we langs diverse “afdelingen” van de bibliotheek: geheugenhuis, info en advies Gemeente Venlo, boeken thuis,
digitale cursus/web.
Datum
: Dinsdag 10 april 2018
Aanvang : 14.00 uur, inloop 13.45 uur
Locatie : Leescafé bibliotheek, Begijnengang 2,
Venlo
Deelname : € 5,00 (inclusief koffie/thee met vlaai
in de pauze).
Deze excursie is alleen bestemd voor leden.
Aanmelden:
Vóór 3 april 2018 per mail:
info@jongerenvanvroeger.nl of
telefonisch 077 326 0409 (’s avonds na 19.00 uur).
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Wandelen

Beugelclub
De Zilvere Schuvers

Op woensdag 21 maart 2018 hebben we een wandeling gepland in en rond het buurtschap HoutBlerick. We lopen een mooie route van 5 à 6 km. Het
beekdal van de Springbeek en de nabijheid van de
Maas, maken Hout-Blerick tot een mooi wandelgebied. Historische gebouwen zoals de St. Josephkerk ,
de Watermeule en de verschillende boerderijen maken de kern van Hout-Blerick tot een fraaie omgeving om te wandelen.
We komen bij elkaar om 13.30 uur bij Activiteitencentrum Zalzershaof, Zalzerkampweg 64, 5926 PL
Hout-Blerick.
Aanmelden:
Tot één dag van tevoren bij Piet Driessen.
Tel. 077 3982 537, 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 op de Herungerweg 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.
Datum

: Vrijdag 30 maart a.s. en verder iedere
laatste vrijdag van de maand
Aanvang : 14.00 uur
Locatie : Café de Hazewind, Herungerweg 200,
Venlo
Kosten : € 1,50 voor leden en € 2,00 voor
introducés.
Kopje koffie/thee kost € 1,50.
Aanmelden van nieuwe leden en afmelden als je
verhinderd bent paulseuren@kpnmail.nl of
tel. : 06 5186 5703.

Op woensdag 18 april 2018 gaan we wandelen in
Duitsland, in de omgeving van de Wittsee in het
mooie dal van 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
het een uniek gebied rijk aan bos- en weidevogels.
We komen bij elkaar om 13.30 uur op de parkeerplaats van de “Leuther Mühle”, Hinsbecker Strasse
34, 41334 Nettetal, Deutschland.

Voordelig naar de bioscoop

Denk aan uw identiteitskaart!
Aanmelden:
Tot één dag van tevoren bij Piet Driessen.
Tel. 077 3982 537, mobiel 06 2371 7640 of per
e-mail phmdriessen@ziggo.nl

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.

Attentie : Als de weersomstandigheden twijfelachtig zijn, kunt u zelf beslissen of u meegaat.
Website: www.jongerenvanvroeger.nl
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Engelse conversatie

De Schrijvertjes-1
In het groepje Schrijvertjes–1 is een plaatsje vrijgekomen. Op donderdag 22 maart a.s. om 10.00 uur
komen we weer op het adres van een van de
groepsleden bij elkaar; deze keer met een verhaaltje over het thema “BEMIDDELAAR”.

Could you pass the
marmelade please?

Nieuwe leden van Jongeren van Vroeger zullen zich
misschien afvragen wat de doelstelling is van
Schrijvertjes–1.
De achterliggende gedachte is heel eenvoudig:
er gebeurt zoveel in ons leven en hoe vaak maken
we de opmerking: “daar kan ik wel een boek over
schrijven”. Maar u kunt ook beginnen met een verhaaltje, zeg maar short story. Het kan beeldrijk zijn
geschreven , een interessante gebeurtenis of een
grappig fantasieverhaal zijn. Een verhaal schrijven
en voorlezen is een fijne ervaring.

Engelse conversatiegroep

Aanmelden graag vóór 16 maart a.s. bij Ingrid
Wolters, e-mail : j-i-wolben@planet.nl of
tel.: 077 351 7921 (VOL = VOL).

zoekt nieuwe deelnemers.
Het is wel handig als je al wat Engels spreekt. Zo
kunnen we in een goede sfeer elkaar stimuleren om
onze Engelse spreekvaardigheid te verbeteren.
We komen beurtelings bij een van de deelnemers bij
elkaar .
Eenmaal per twee weken, op dinsdagmiddag van
14.00. -16.00 uur. In onderling overleg zou met
nieuwe deelnemers ook gepraat kunnen worden
over een morgen.
We praten aan de hand van een thema, dat een van
ons voorbereid heeft.
Interesse?
Mail: mvandiepen@hetnet.nl

Ook voor een kennismaking met de groep bent u
van harte uitgenodigd.

Medische keuring rijbewijs
Vanaf uw 75ste is een medische keuring nodig voor elke verlenging van uw rijbewijs. Uw rijbewijs is vanaf dan
maximaal vijf jaar geldig. Voor de medische keuring heeft u naast het CBR ook te maken met een arts en eventueel
medisch specialist(en) naar wie het CBR u kan doorverwijzen. Ouderdom komt helaas vaak met gebreken. Daarom
heeft de overheid bepaald dat bestuurders vanaf hun 75ste elke vijf jaar medisch gekeurd moeten worden voor
het verlengen van hun rijbewijs. Met de keuring wordt beoordeeld of u ‘rijgeschikt’ bent. Dat wil zeggen: volgens
wettelijke regels geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Dat is belangrijk voor de verkeersveiligheid.
In Venlo kunt u voor de medische keuring een afspraak maken met:
Dr. T. Kessels, Schaapsdijkweg 7, Venlo. Tel.: 077 3210 298. (b.g.g.: spreek uw naam en telefoonnummer in
én het tijdstip waarop u teruggebeld wilt worden). Kosten € 25,00.
Website: www.jongerenvanvroeger.nl
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