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We zitten midden in de lente. Mis-
schien vindt u net als ik dit het mooiste 
jaargetijde met alle bomen en struiken 
in bloei en overal jong leven. Gisteren 
hebben we nog genoten van de wan-
deling in Duitsland met onze wandel-
groep van Jongeren van Vroeger. On-
der zomerse temperaturen. 
 

Tijdens de algemene ledenvergadering 
op 20 maart jl. is ons lid Theo Geurts 
uit Velden met unanieme stemmen 
gekozen tot bestuurslid en werd door 
het bestuur benoemd tot penning-
meester. Wij heten hem van harte wel-
kom! 
 

In deze maand starten de vaste activi-
teiten zoals het fietsen en bezoek tui-
nen. Natuurlijk gaan het wandelen, 
beugelen en het kunst kijken gewoon 
door.  
Helaas is de groep van de Engelse con-
versatie opgeheven. Nadat twee leden 
gestopt waren en er geen reacties 
kwamen op de oproep in de vorige 
Nieuwsbrief, werd de groep te klein. 
Jammer, wie weet komt er in de toe-
komst nog een nieuw initiatief.  
 

Wij staan als vereniging altijd open 
voor nieuwe ideeën en initiatieven. 
Laat maar horen.  Regelmatig bieden 
we onze leden een themabijeenkomst  
of een excursie aan, zoals een stads-
wandeling in Venray. We proberen 
steeds af te wegen of dit uw interesse 
heeft en of er voldoende deelnemers 
zullen zijn. Niet alleen vanwege het 
vele voorbereidende werk, maar ook 
vanwege de kosten.  
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In dit nummer 

Fietsen : 2 mei 

Wandelen : 16 mei 

Bezoek  Tuinen : 23 mei 

Beugelen : 25 mei 

Lezing vliegveld 

“Fliegerhorst” : 31 mei 

Lezing Digitale 

Veiligheid : 31 mei 

Fietsen : 6 juni 

Bezoek Tuinen : 13 juni 

Wandelen :  20 juni 

Beugelen :  29 juni 

Computercursussen 

en -workshops 

in de periode : 22 mei t/m 

  27 juni 

Agenda 

Voorwoord 
In de afgelopen periode waren er 
twee bijeenkomsten die erg weinig 
deelnemers opleverden.  Dat vinden 
we jammer.  
Daarom zijn we met het bestuur in 
beraad wat daarvan de oorzaak is. 
Wordt er teveel aangeboden? Of 
zoekt u andere activiteiten?  
We willen daarom in de periode dat 
er veel vaste activiteiten zijn (mei 
tot oktober) het aanbod van thema-
bijeenkomsten beperken. Een uit-
stapje met de bus lijkt ons wel ge-
schikt.  
Laat ons eens weten, welke activi-
teiten u aanspreken. Of wat u nog 
mist. We staan open voor elke sug-
gestie.  
 

Als bestuur krijgen we regelmatig de 
vraag wat de financiële bijdrage is 
van begeleiders van hulpbehoeven-
de leden bij onze bijeenkomsten. 
We hebben nu besloten, dat deze 
hetzelfde bedrag betalen als de le-
den die ze begeleiden. Daarnaast 
heb je dan nog de introducés, die 
een hogere bijdrage betalen. 
 
In deze Nieuwsbrief treft u weer 
een overzicht aan van de geplande 
activiteiten. Zoals u van ons gewend 
bent, hebben de vrijwilligers weer 
een uitgebreid programma in de 
aanbieding.  
Veel leesplezier! 

Jan de Bree, voorzitter 

colofon  

Heeft u een verslag of berichtje?  

Stuur uw bijdrage dan vóór 15 juni 2018 

naar de redactie e-mail: 

info@jongerenvanvroeger.nl  

of per post : Jongeren van Vroeger,  

Riethstraat 45, 5931 PW Tegelen 
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Lezing: Vliegveld Fliegerhorst Vliegveld Venlo in WO-2  

Op donderdag 31 mei a.s. zal Marcel Hogenhuis 
een lezing geven over het vliegveld “Fliegerhorst” 
in  Venlo tijdens de tweede wereldoorlog. 
 

De meeste inwoners van Venlo en omstreken zien 
tijdens fiets- of wandeltochten op de Grote Heide 
bij Venlo restanten van het voormalige oorlogs-
vliegveld. Het vooroorlogse Nederlandse hulpvlieg-
veldje werd vanaf oktober 1940 door de Duitse 
bezetter uitgebreid tot een grote vliegbasis. Ruim 
3,5 jaar later lag het hele complex in puin. Begin 
1946 nam de Venlose Zweefvlieg Club een deel van 
het terrein in gebruik. Ze zet daarmee de in 1911 
begonnen luchtvaarttraditie in Venlo voort. De 
keuze voor de Grote Heide als locatie voor een 
vliegveld werd destijds ingegeven door de aard van 
het landschap en bodemgesteldheid. Hoewel de 
nadruk van de lezing zal liggen op het militaire ge-
bruik, wordt deze relatie tussen luchtvaart én land-
schap geïllustreerd met veel authentieke foto’s en 
kaartjes. 
 

Marcel Hogenhuis (53) uit Venlo is van jongs af aan 
gefascineerd door de historie van zijn woonplaats 
en het voormalige oorlogsvliegveld.  
Dat alles leidde tot een omvangrijk huisarchief. In 

1989 trad hij toe tot de landelijke Werkgroep 
Vliegvelden.  Van deze groep luchtoorlog historici 
verscheen eind 2009 het naslagwerk ‘Vliegvelden 
in Oorlogstijd’.  
In 1995 studeerde hij af aan de Universiteit van 
Amsterdam op de doctoraalscriptie ‘Fliegerhorst 
Venlo’. De rol van vliegveld Venlo in de Duitse 
luchtverdediging in WO-2’. Van 2003-2010 was hij 
voorzitter van de Duits-Nederlandse Förderverein 
Ehemaliger Fliegerhorst Venlo. De vereniging zette 
zich in voor behoud van enkele vliegveldrestanten.  
Marcel is getrouwd, vader van 4 kinderen en eige-
naar van Hogenhuis Historical Research. 
 
Datum :  Donderdag 31 mei 2018 
Aanvang : 14.00 uur 
Locatie :  Restaurant Wylderbeek, Hagerhofweg 

2A, 5812 PN Venlo 
Kosten : € 5,00 voor leden. Introducés € 7,50 
  (incl. 1 kopje koffie/thee) 
 

 
Aanmelden voor 25 mei a.s. per e-mail: 
info@jongerenvanvroeger.nl of tel.:077 3260 409 
(’s avonds na 19.00 uur). 

Fietsen 

In de maanden mei tot en met september wor-
den fietstochten georganiseerd op de eerste 
woensdag van de maand. 
 

Op woensdag 2 mei a.s. en op woensdag 6 
juni a.s. worden verrassingsfietstochten geor-
ganiseerd.  
Zoals de deelnemers van de vorige jaren ge-
wend zijn, zullen het tochten worden van on-
geveer 30 km en de organisatoren zullen 
mooie streken kiezen om de fietsers weer een 
fijne middag te bezorgen. 
Op 2 mei a.s. gaat de tocht richting Brüggen. 
 

Data  :  Woensdag 2 mei en woensdag  
6 juni  a.s. 

Aanvang :  13.30 uur 
Start :  Grand Café De Maagdenberg,  

Maagdenbergplein 11, Venlo 
 
Aanmelden:  
Tot uiterlijk 1 mei resp. 5 juni a.s. tot 18.00 uur bij 
Reny van Boekholdt, bij voorkeur per e-mail :  
rvboekholdt@ziggo.nl of tel .: 077 351 6152. 
Attentie: 
Bij slecht weer gaan de fietstochten niet door.  

mailto:info@jongerenvanvroeger.nl
mailto:rvboekholdt@ziggo.nl
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Bezoek Tuinen 

Op woensdag 23 mei 2018 nodigen wij u graag uit, 
om aan het begin van het tuinseizoen met ons een 
bezoek te brengen aan Akkie’s Tuin in Melderslo.  
Akkie’s Tuin is een imkerij en er worden fruit en krui-
den geteeld. Het bijenseizoen is reeds begonnen en 
de bijenkasten zijn zodanig ontworpen dat de bijen 
kunnen bouwen zoals ze dat in de vrije natuur ook 
zouden doen. In Akkie’s Tuin wordt ook een grote 
variatie aan fruit en kruiden geteeld. Het fruit wordt 
gebruikt in de jam die Akkie’s Tuin zelf bereidt en ver-
koopt in de winkel aan huis en op diverse markten. 
De verzorging van de kruidentuin is in handen van 
Ans (Akkie) die overigens gediplomeerd herborist is 
en zij gebruikt haar kruiden om de jam van eigen fruit 
een heel eigen karakter te geven. Ans verzorgt graag 
een rondleiding voor ons over bijenhouden, kruiden- 
en moestuinieren. Zij verwent ons met koffie/thee en 
eigen gebakken kruidenkoekjes. Als afsluiting van de 
middag krijgen wij nog een proeverij van haar eigen 
jam. 
Datum : woensdag 23 mei 2018 
Aanvang : 14.00 uur 
Locatie : Akkie’s Tuin bij Ans Hoeijmakers en  

Henk van Gerwen. 
  Vlasvenstraat 50, 5962 AD Melderslo.  

Tel. 06 2118 5903 
Entree : € 6,00 p.p. Introducé zijn ook welkom. 
Aanmelden: vóór 21 mei a.s. bij: Agnes Oud,  
tel. 077 382 8250 of per e-mail: als.vanouds@home.nl  

Nieuwe leesgroepen van  
Senia in Venlo 

Heeft u interesse in een leesgroep literair of een  
Engelstalige leesgroep? 
In de tweede helft van mei gaan we weer twee oprich-
tingsbijeenkomsten houden in de bibliotheek in Venlo. 
De exacte data worden nog bekend gemaakt. 
In Groot Venlo zijn momenteel 14 leesgroepen van 
Senia actief: 9 leesgroepen literair; 2 leesgroepen ge-
schiedenis; 2 leesgroepen kunstgeschiedenis; 1 lees-
groep filosofie en 1 leesgroep Duits. 
Voor informatie over de oprichtingsbijeenkomsten of 
bestaande leesgroepen kunt u terecht bij: 
Helene Knippenbergh, ambassadeur voor Senia in 
Noord-Limburg. Tel. 077 398 8059 (indien voicemail, 
spreek naam en telefoonnummer in en u wordt terug-
gebeld) of email:  helene.knippenbergh@senia.nl  

Lezing digitale veiligheid  

Op woensdag 13 juni 2018 bezoeken wij Museum 
de Locht in Melderslo. Dit museum gaat over het 
leven van vroeger op het platteland van Noord-
Limburg. 
Omdat het aspergeseizoen nog duurt tot 24 juni a.s. 
(geboortedag van St. Jan) lijkt het ons bijzonder om 
eens gezamenlijk het vernieuwde asperges-museum 
te bezoeken. Velen van ons kennen natuurlijk het 
Openlucht Museum, maar er is de laatste tijd zoveel 
nieuw (ouds) bijgekomen/gebouwd dat het zeker de 
moeite loont om hier eens rond te dwalen, zowel in 
de grote expositieruimte met wisselende tentoon-
stelling als in de ouderwetse bloemen-, moes- en 
kruidentuin. Wij hebben de tijd tot 17.00 uur. Het 
hele museum is toegankelijk voor rolstoelen. 
 
Datum : woensdag 13 juni 2018 
Aanvang : 14.00 uur 
Locatie : Museum De Locht, Broekhuizerdijk 16d,  

5962 NM Melderslo. Tel. : 077 3987 320 
Entree :  € 8,00 p.p. Museum Jaarkaart gratis. In-

troducés zijn ook welkom. 
  Consumpties voor eigen rekening. 
Aanmelden: vóór 11 juni a.s. bij : Agnes Oud,  
tel. 077 382 8250 of per e-mail: als.vanouds@home.nl  

Op 31 mei 2018 van 19:30 tot 21:00 uur in de  
Stadsbibliotheek, Venlo. 
Datalekken op facebook, nieuwe privacywetten, 
hackers die sites platleggen. Het nieuws staat de 
laatste tijd bol van onderwerpen die onze per-
soonlijke digitale veiligheid aangaan. Maar wat 
gaat ons echt aan? Hoe wapen je je tegen inter-
netcriminelen? En over welke nieuwsberichten 
moeten we ons écht druk maken? Onderzoeks-
journalist Maria Genova geeft een lezing over di-
gitale veiligheid. Kosten: Gratis. 
Aanmelden:  
stuur een mail naar: info@bibliotheekvenlo.nl 
Meer informatie: www.bibliotheekvenlo.nl  
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Op woensdag 16 mei 2018 gaan we een wandeling 
maken in Belfeld, in de omgeving van de Maalbeek. 
Een prachtig natuurgebied, wat gevormd is door de 
afgraving van zand en klei; de Maalbekergroeve, be-
horende tot het natuurgebied Holtmühle. Er zitten 
flinke hoogteverschillen in het terrein, die ook weer 
prachtige panorama’s op de groeve opleveren. De 
wandeling is ongeveer 6 km lang. 
We komen bij elkaar om 13.30 uur op de parkeer-
plaats van Brasserie Maasduinen, Maalbekerweg 25, 
5951 NS Belfeld. 
Aanmelden en/of informatie: 
Tot één dag van tevoren bij Piet Driessen 
Tel. 077 3982 537, mobiel 06 2371 7640 of per  
e-mail : phmdriessen@ziggo.nl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Op woensdag 20 juni 2018  is een wandeling gepland 
in de omgeving van de Ravenvennen/Vreewater. Een 
uniek stuk natuurgebied met prachtige wandelroutes 
waarin je nog de “echte vennen” en zandverstuivin-
gen kunt zien. Wij hebben deze wandeling juist in 
deze periode gekozen omdat de waterlelies dan vol-
op in bloei staan. De route is 7 km lang. Na afloop van 
deze wandeling gaan we een kopje koffie drinken bij 
Restaurant De Maasduinen in Velden. 
We komen bij elkaar om 13.30 uur op de parkeer-
plaats Spikweien 46, 5943 AC Lomm. 
Aanmelden en/of informatie: 
tot één dag van tevoren bij Piet Driessen. 
Tel. 077 3982 537, mobiel 06 2371 7640 of per 
e-mail : phmdriessen@ziggo.nl 
 
Attentie : Als de weersomstandigheden twijfelachtig 
zijn, kunt u zelf beslissen of u meegaat. 

Wandelen 
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Beugelclub  

De Zilvere Schuvers 

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 tegen een schappelijke prijs  
genieten en gezellig met elkaar praten. 
 
Data : Vrijdag 25 mei a.s. en 29 juni a.s. 
Aanvang : 14.00 uur 
Locatie : Café de Hazewind, Herungerweg 200, 

Venlo 
Kosten : € 1,50 voor leden en € 2,00 voor  

introducés.  
 

Aanmelden van nieuwe leden en afmelden als je 
verhinderd bent per mail: 
paulseuren@kpnmail.nl of tel. : 06 5186 5703.  

Vandaag is de dag. 

Hij komt maar een keer, 

morgen, dan is het vandaag niet meer. 

Niet zeuren, geniet van het leven, het mag, 

maar doe het vandaag,  

want vandaag is de dag. 

Toon Hermans 

mailto:phmdriessen@ziggo.nl
mailto:phmdriessen@ziggo.nl
mailto:paulseuren@kpnmail.nl


 

  

Nieuwsbrief ‘Jongeren van Vroeger’ 
 

 

Website: www.jongerenvanvroeger.nl E-mail: info@jongerenvanvroeger.nl Pagina 5 

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. 

In de periode van 22 mei tot 27 juni heeft Senior-
Web Tegelen-Venlo de onderstaande cursussen 
en workshops op het lesprogramma staan. Al de-
ze cursussen/workshops vinden plaats in het com-
puterlokaal in het Huis van de Wijk ‘De Glazenap’, 
Spechtstraat 58, 5932 VK Tegelen. 
 
EEN CURSUS IPAD VOOR BEGINNERS 
Dinsdag 22 mei t/m 26 juni van 10.00-12.00 uur  
Aantal lessen: 6. Kosten € 75,00 incl. lesboek. 
 
EEN VERVOLGCURSUS WINDOWS 10 
Woensdag 23 mei t/m 27 juni van 14.00-16.00 
uur. 
Aantal lessen: 6. Kosten € 75,00 incl. lesboek. 
 
EEN WORKSHOP “INSTELLINGEN WINDOWS 10”  
Woensdag 6-13-20 juni van 10.00-12.00 uur. 
Aantal lessen: 3. Kosten € 35,00. 
 
EEN WORKSHOP ‘BERICHTEN BOX VAN MIJN 
OVERHEID’. 
Donderdag 7 en 21 juni van 10.00-12.00 uur. 
Aantal lessen: 2. Kosten € 25,00. 
 
EEN WORKSHOP ‘OVERSTAP NAAR WINDOWS 
10’. 
Vrijdag 8 en 15 juni van 14.00-16.00 uur. 
Aantal lessen: 2. Kosten € 25,00 incl. lesboek. 
 
Aanmelden: 
Uitsluitend tijdens het wekelijks computerspreek-
uur iedere dinsdag tussen 14.00-16.00 uur in het 
Huis van de Wijk ‘De Glazenap’, Spechtstraat 58, 
5932 VK Tegelen.  
Betaling: Contant bij aanmelding. 
 
Voor meer info: www.seniorwebtegelen.nl  
Tel. 077-3260409 (op werkdagen tussen 18.00-
19.00 uur). 

Computercursussen en 

-workshops voor senioren 

Uitreiking van  

diploma’s 
 

Onder de meisjes menig  

stevig stuk 

maar er zijn ook nog van die hele tere,  

onder de jongens veel in herenkleren, 

en allen, allen stralend van geluk. 
 

Niet langer meer gebukt onder het juk 

van heel veel saais en uit het hoofd te leren; 

niemand zal ooit nog bij hen  

informeren  

naar passé défini of overdruk. 
 

Maar ’t is ook de examenklas, 

die vol saamhorigheid en warmte was, 

waarvan men zich zo zorgeloos ontdoet. 
 

Nu slaat voor ’t laatst de grote schooldeur 

dicht, en kijk, daar gaan ze:  

blij en doelgericht een toekomst met veel  

heimwee tegemoet. 
 

Willem Wilmink 

http://www.seniorwebtegelen.nl

