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Voorwoord
Als ik dit schrijf, hebben we opnieuw
een zomerdag. Volgens mij al sinds
eind april. Hopelijk is het mooie weer
niet op, nu de echte zomer aanbreekt. Voor alle buitenactiviteiten is
dit natuurlijk gunstig. Ons aanbod
leest u verder in deze Nieuwsbrief.
Ook hebben wij informatie over onze
jaarlijkse excursie, dit keer naar
Bokrijk in België. Hopelijk wordt er
massaal aan deelgenomen.
Ik wil ook nog even terugkijken naar
de zeer geslaagde themamiddag over
Fliegerhorst, het Venlose vliegveld
tijdens oorlogstijd. De lezing door
Marcel Hogenhuis was zeer boeiend
en de aanwezige leden hadden dan
ook een heleboel vragen. Kortom
een succes.
Ik gebruik dit voorwoord ook graag
om u op de hoogte te houden van
ontwikkelingen binnen onze vereniging. Zo hadden we onlangs de
halfjaarlijkse bijeenkomst met de andere 4 neutrale ouderenverenigingen
in Limburg. Daaruit blijkt, dat we met
ons aanbod beslist geen slecht figuur
slaan. Wat wel opvalt is dat in de andere gemeentes de bijdragen van die
gemeentes aanmerkelijk ruimhartiger zijn dan bij ons.
Tevens hadden we een presentatie
van het FASv en het NVGO. Het FASv
is een federatie van neutrale ouderenverenigingen over heel Nederland, die als doelstelling hebben te
zorgen voor een prettige samenleving voor senioren die zoveel mogelijk kunnen blijven deelnemen aan
het maatschappelijk verkeer. Dit proberen ze waar te maken door belangenbehartiging op lokaal en landelijk
niveau en samenwerking met gelijkgestemde organisaties. Zij bieden
ook, maar veel uitgebreider dan bij
ons, kortingen bij zorgverzekeraars.
Ze leveren ook ondersteuning bij het
invullen van belastingen,
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zodat wij als vereniging dit ook
kunnen leveren met onze mensen.
En er zijn nog een aantal andere
kortingen.
Het FASv is tevens aangesloten bij
het NVGO. Deze organisatie bundelt alle ouderenorganisaties in
heel Nederland en ze behartigen
onze belangen in Den Haag. Ze
hebben daarbij beleidsterreinen,
zoals de pensioenen; zorg en welzijn; wonen en mobiliteit; inkomen
en koopkracht. Door het bundelen
van alle ouderenorganisaties kan
er bij het overleg met de politiek,
de werkgevers en de vakbonden
meer druk uitgeoefend worden.
Het NVGO is nu al regelmatig achter de schermen bij het overleg
betrokken. Binnen de Limburgse
organisaties, dus ook bij Jongeren
van Vroeger, gaan we nu bekijken
of het lidmaatschap van deze beide organisaties ons meerwaarde
kan opleveren. We houden u op
de hoogte. In oktober zullen we in
Limburg de situatie bekijken en
aansluitend leggen we de vraag
aan u voor. Zo ziet u, dat we niet
alleen activiteiten en themamiddagen organiseren, maar ons ook
met belangenbehartiging bezig
houden.
Ik wens u een fijne zomertijd en
hoop een flink aantal van u te
treffen bij ons uitstapje en voor nu
veel leesplezier.
Jan de Bree, voorzitter
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Nieuwsbrief ‘Jongeren van Vroeger’
Busreis naar Openluchtmuseum Bokrijk in Genk (B)
Op donderdag 23 augustus a.s. hebben we
een busreis gepland naar het Openluchtmuseum Bokrijk in Genk (B). Dit museum geniet een
grote belangstelling en een bezoek is zeker de
moeite waard. Het museum is gezellig en
vriendelijk ingericht en wordt omgeven door
prachtig groen. Het heeft als missie het verzamelen, beheren, onderzoeken en ontsluiten
van het cultureel, landschappelijk en natuurlijk
het erfgoed van Vlaanderen. Het museum herbergt o.a. een unieke verzameling authentieke
gebouwen mét huisraad, afkomstig uit verschillende Vlaamse regio’s en tijdsperiodes.
Tevens zijn er ateliers die in het teken staan
van o.a. textielbewerking en zeefdruk. Dankzij
deze indrukwekkende verzameling representatief onroerend erfgoed van 120 historische gebouwen (van varkenskot tot chique pastorie) is
het Openluchtmuseum sinds 1996 beschermd
als monument.

Datum
: Donderdag 23 augustus a.s.
Tijd vertrek : 10.00 uur
Vertrek uit Bokrijk + 17.00 uur.
Locatie vertrek :
Parkeerplaats Restaurant Wylderbeek, Hagerhofweg 2A , 5812 PN Venlo
Kosten (busreis en entree):
€ 27,50 p.p. voor leden Jongeren van Vroeger,
€ 32,50 p.p. voor niet-leden
Lunch en consumpties zijn voor eigen rekening.
Aanmelden:
I.v.m. de organisatie graag vóór 23 juli a.s.
door overmaking van bovenstaand bedrag op
bankrekening IBAN : NL62 INGB 0007 15 0423
ten name van Jongeren van Vroeger, onder
vermelding busreis Bokrijk (vol=vol).
Uw overmaking is tevens uw aanmelding.
PS: onder in de bus is plaats voor rollators en
enkele opvouwbare rolstoelen.

Fietsen
In de maanden mei tot en met september
worden fietstochten georganiseerd op de
eerste woensdag van de maand.
Op woensdag 4 juli a.s. en op woensdag
1 augustus a.s. worden verrassingstochten
georganiseerd. Zoals de deelnemers van de
vorige jaren gewend zijn, zullen het tochten
worden van ongeveer 30 km. en de organisatoren zullen mooie streken kiezen om de
fietsers weer een fijne middag te bezorgen .
Data
: Woensdag 4 juli en
woensdag 1 augustus 2018

Woensdag 4 juli a.s.
Aanvang : 9.30 uur
Start
: Grand Café De Maagdenberg,
Maagdenbergplein 11, Venlo
(Op 1 augustus a.s. vertrekken we zoals gebruikelijk weer om 13.30 uur).

ATTENTIE:
In verband met het warme weer gaan we
a.s. woensdag ‘s morgens fietsen.

Bij slecht weer gaan de fietstochten niet door.

Website: www.jongerenvanvroeger.nl

Aanmelden:
Tot uiterlijk resp. 3 juli en 31 juli a.s. tot 18.00 uur
bij Reny van Boekholdt.
Bij voorkeur per e-mail : rvboekholdt@ziggo.nl of
tel .: 077 351 6152.
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Bezoek Tuinen
Op woensdag 11 juli 2018 nodigen wij u uit om met ons een bezoek te brengen aan een kleurrijke bloementuin in Sevenum. Het is een verzameltuin van planten, o.a. lelies en dahlia’s, doorweven met een
keur aan vaste planten. Deze voormalige wei is eigenhandig ontworpen en aangeplant door de heren
Chris Wijlaars en Herman Schattevoet.
Wij laten ons verrassen en horen graag de ontstaansgeschiedenis van deze bijzondere hobbytuin. Natuurlijk worden wij onthaald op een kop koffie/thee.
Datum
Aanvang
Locatie
Entree
Aanmelden

:
:
:
:
:

Woensdag 11 juli 2018
14.00 uur
Tuin Berghemhoaf, Berghemweg 1 a, 5975 RJ Sevenum, tel.: 06 1043 3769
€ 2,50 p.p. incl. koffie/thee. Introducés zijn ook welkom
Vóór 9 juli a.s. bij Agnes Oud, tel. 077 382 8250 of per e-mail: als.vanouds@home.nl

Op woensdag 8 augustus 2018 bezoeken wij de tuin van Liesbeth en Bert Uijtewaal in Neer.
Omdat vorig jaar, vanwege de slechte weersomstandigheden dit tuinbezoek niet is door kunnen
gaan, hopen wij dit jaar op een prachtige middag in deze tuin. Zij ontvangen groepen vanaf 10 personen.
De tuin is “MERRIGUM” genoemd, het aborigine woord voor “kleine vlakte”.
Een tuin die in verschillende tuinstijlen is aangelegd. In en rondom de tot kassen verbouwde stallen,
vindt u een unieke collectie Australische planten, gedeeltelijk in de volle grond, in potten en in de kas.
U kunt terecht in het rustgevende arboretum met prachtige vijver en Australisch huisje, waar bijzondere bomen en struiken zijn aangeplant. Bij de woonboerderij ligt een tuin met klein fruit en een
rozentuin. Vanaf het terras kunnen wij nog nagenieten met een kopje koffie/thee.
Datum
:
Aanvang :
Locatie
:
Entree
:
Aanmelden :

Woensdag 8 augustus 2018
14.00 uur
Merrigum, familie Uijtewaal, Dries 22, 6086 AW Neer, tel.: 0475 494 881
€ 3,50 p.p. incl. koffie/thee. Introducés zijn ook welkom
Vóór 6 aug. bij Agnes Oud, tel. 077 382 8250 of per e-mail: als.vanouds@home.nl

Website: www.jongerenvanvroeger.nl
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Wandelen

Beugelclub
De Zilvere Schuvers

Op woensdag 18 juli a.s. gaan we wandelen in
Duitsland, in Nettetal. De wandelroute is 7 km.
lang en is veelal door bomen beschut. We vertrekken vanaf de parkeerplaats “Krickenbecker
Seen” en lopen via de Schloss-allee, de Poelvennsee en de uitzichttoren weer terug naar de parkeerplaats.
Op twee/derde van de route is er gelegenheid
om een kop koffie of iets anders te gebruiken bij
Gasthaus Waldesruh.
We komen bij elkaar om 13.30 uur op de parkeerplaats P. Plaats Krickenbecker Seen,
Krickenbecker Allee 36, Nettetal.
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

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. 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. Je kunt ook
proberen de bal van de tegenpartij de goot in
te werken en zo punten te verdienen. Soms
lukt het niet en gaat je eigen bal de goot in en
verdient de tegenpartij de punten. 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.

In juli hebben wij zomerpauze!
Datum : Vrijdag 31 augustus a.s.
Aanvang : 14.00 uur
Locatie : Café de Hazewind, Herungerweg
200, Venlo
Kosten : € 1,50 voor leden en € 2,00 voor
introducés.

Op woensdag 15 augustus a.s. hebben we een
wandeling gepland in Wellerlooi op het landgoed
De Hamert, onderdeel van de Maasduinen.
We hebben de maand augustus uitgekozen mede
omdat de heide dan op zijn mooist is. Het landgoed De Hamert is een mooi natuurgebied, dat
bestaat uit vennencomplexen . Men vindt daar
ook een grafheuvel, die weer helemaal in zijn
oude staat is terug gebracht. Als we geluk hebben zien we ook verschillende roof- en watervogels.
Aansluitend aan de wandeling gaan we iets drinken in het pannenkoekhuis.
We komen bij elkaar op de parkeerplaats bij het
Pannenkoekhuis om 13.30 uur.
Twistedenerweg 2, 5856 CK Wellerlooi
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

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

Europese privacywetgeving AVG
U bent lid van Jongeren van Vroeger, daarom sturen we u regelmatig een Nieuwsbrief en een herinneringsmail over onze activiteiten.
Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) van kracht. Dat betekent dat wij
vanaf die datum een nieuw privacy statement
hanteren, dat u op onze website kunt lezen.
Daarbij kunt u er op vertrouwen dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn bij ons.
Natuurlijk blijven wij u graag informeren over alles
wat onze vereniging te bieden heeft.
Ontvangt u onze Nieuwsbrief en de herinneringsmail liever niet meer, dan kunt u dat aangeven via
info@jongerenvanvroeger.nl

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