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Jaargang 3/ nr. 15
Op zoek naar nieuwe leden
Wanneer u deze Nieuwsbrief leest, bestaan we als Jongeren van Vroeger 2 ½
jaar. Nadat we gestopt waren bij de
ANBO hebben wij als nieuwe vereniging
een doorstart gemaakt. We hebben ernaar gestreefd om hetzelfde aanbod te
blijven leveren, echter met meer inspraak van de leden en tegen een redelijke contributie. Wij wilden absoluut
niet dat er bij ons, zoals bij de ANBO,
grote bedragen besteed zouden worden
aan overheadkosten. We kunnen nu
vaststellen dat wij als vereniging dat
juist hebben ingeschat. Zoals u uit de
media kon vernemen, zijn er bij de
ANBO uit de reserves miljoenen verdampt. En heeft deze centraal geleide
organisatie vooral zichzelf goed bedacht,
terwijl zij nu op plaatselijk niveau geen
aanbod meer hebben. Tot zover terugkijken naar ons ontstaan.
In de afgelopen jaren zijn het bestuur en
de vrijwilligers van Jongeren van Vroeger hard aan het werk geweest om u als
leden hetzelfde te kunnen bieden als in
het verleden en zelfs meer. Zo bieden
wij de volgende activiteiten aan: van mei
tot september fietsen en tuinen bezoeken en gedurende het hele jaar wandelen, beugelen en kunst kijken. Daarnaast
is er van september t/m mei maandelijks
een interessante themabijeenkomst,
waarbij we proberen de onderwerpen
zo te variëren dat er voor ieder wat wils
is. Ook organiseren we jaarlijks een uitstapje. In het verleden zijn we naar
Maastricht, Nederweert en de Hermitage in Amsterdam geweest en dit jaar
hebben we Bokrijk bezocht. U ziet: voldoende aanbod om er eens uit te zijn en
contact met andere leeftijdgenoten te
hebben.
Ook hebben we gezorgd voor kortingsacties zowel bij de bioscopen, theater de
Maaspoort en de zorgverzekeraar VGZ.
Alleen de korting bij deze zorgverzekeraar is al zodanig dat u uw contributie
terugverdient. Ook hebben wij ons aangesloten bij SOB Venlo.

Website: www.jongerenvanvroeger.nl

Sept./oktober 2018
Zo hoeft u bij SOB geen apart lidmaatschap te nemen en kunt u profiteren van hun uitgebreid aanbod.
Per 1 januari 2019 sluit onze vereniging zich aan bij de FASv (Federatie
van Algemene Seniorenverenigingen) en via hen bij de NVOG
(Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden).
Daardoor zijn we ook vertegenwoordigd bij het overleg op provinciaal en gemeentelijk niveau en op
landelijk niveau bij de belangenbehartiging bij de SER, de ministeries, de politieke partijen en andere
relevante organisaties. En dit met
name op het gebied van pensioenen, zorg, welzijn, wonen & mobiliteit, koopkracht, inkomen en AOW.
Deze lidmaatschappen zorgen ervoor, dat het aantal zorgverzekeraars met korting voor u vergroot
wordt. Daarnaast kunnen we u vanaf 1 januari 2019 ook ondersteunen
bij uw belastingaangifte. U ziet als
vereniging bieden wij een, volgens
ons, zeer compleet aanbod.
Nog meer informatie treft u op onze
website, die steeds actueel gehouden wordt.
Als bestuur willen wij nu een beroep
doen op onze leden. Vertel over
onze vereniging; wat we te bieden
hebben en probeer ook andere
mensen enthousiast te maken. Hoe
meer leden hoe meer mogelijkheden we hebben. En er is geen betere reclame dan die van mond tot
mond. Ik hoop dat uit het bovenstaande genoeg argumenten te halen zijn om mensen nieuwsgierig te
maken naar onze vereniging.
Natuurlijk kan men ook als introducé eens deelnemen aan onze activiteiten om zo een indruk van ons te
krijgen. Samen maken we Jongeren
van Vroeger nog sterker!
Jan de Bree, voorzitter
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Lezing:
Tijden van weleer
het rijke Roomse Leven
Die goeie oude tijd, wordt vaker gezegd. Maar
hoe was die tijd? Het bestuur van de Jongeren
van Vroeger heeft dhr. Ad Rooms, journalist en
schrijver, uitgenodigd om een lezing te
geven over de tijden van weleer: het Rijke
Roomse Leven. Op deze bijeenkomst laat hij die
herleven en zullen diverse onderwerpen de revue passeren: de catechismus, een aantal heiligen, de vastentijd, het leven van de misdienaars, begraven worden in ongewijde aarde, de
gebruiken rond trouw en huwelijk, engelen en
veel andere onderwerpen.

Fietsen
In de maanden mei tot en met september worden fietstochten georganiseerd op de eerste
woensdag van de maand.
Op woensdag 5 september wordt dus de laatste verrassingstocht van dit seizoen georganiseerd. Zoals altijd zal het een tocht worden van
ongeveer 30 km en er zullen weer mooie streken gekozen worden om de fietsers een fijne
middag te bezorgen.

Ad Rooms brengt het verhaal met een lach en
een traan. Veel zal herkenbaar zijn of juist niet.
Laat u verrassen.

Datum : Woensdag 5 september 2018
Aanvang : 13.30 uur
Start
: Grand Café De Maagdenberg,
Maagdenbergplein 11, Venlo
Aanmelden:
Tot uiterlijk 3 september 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 gaat de fietstocht niet door!

Datum : Vrijdag 21 september 2018
Aanvang: 14.00 uur
Locatie : Restaurant Wylderbeek,
Hagerhofweg 2A, 5912 PN Venlo
Kosten : € 5 voor leden JvV en € 7,50 voor
niet leden (incl. een kop koffie/thee).
Aanmelden vóór dinsdag 18 september 2018,
per e-mail: info@jongerenvanvroeger.nl of
tel.: 077 3260 409 (’s avonds na 19.00 uur).

Bezoek Tuinen
Op zaterdag 8 september 2018 was een bezoek
in de avonduren gepland bij Tuin Verheggen in
Lottum. Het laatste tuinbezoek van dit seizoen.
Helaas is onze organisator Agnes Oud door omstandigheden niet in de gelegenheid om dit bezoek te organiseren. Daarom kan een gezamenlijk bezoek niet doorgaan.
Wij willen leden van de Jongeren van Vroeger
er op attenderen dat de familie Verheggen in
Lottum op zaterdag 8 september een lichtjesavond (open dag) houdt.
U kunt er dus ook individueel naar toe gaan.

Website: www.jongerenvanvroeger.nl

Van 18.00 tot 22.00 uur wordt de tuin verlicht
met honderden lichtjes, waardoor de tuin in
feeërieke sfeer gebracht wordt.
Adres: Tuin Verheggen, Horsterdijk 58, 5973
PP Lottum. Website: www.tuinverheggen.nl
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Wandelen
Op woensdag 19 september 2018 hebben we
een wandeling gepland in ’t Jaomerdal, een gebied in het zuidoosten van Venlo. Het gebied is
39 hectaren groot en omvat de buurten De
Onderste en Bovenste Molen. Het bestaat uit
droog eikenbos en vochtig elzenbroekbos. Het is
een voormalige grind- en kleigroeve; een mooi
wandelgebied met bos, zand en waterpartijen.
Het gebied is bij velen bekend.
We komen bij elkaar om 13.30 uur op de parkeerplaats van Maria Auxiliatrix (komende vanaf
de Kaldenkerkerweg Venlo).
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

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. 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 de werken en zo punten verdienen.
Soms het lukt het niet en gaat die van jou 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.

Data

Op woensdag 17 oktober 2018 gaan we wandelen in het natuurgebied het Zwarte Water ten
noorden van Venlo. De tocht gaat door het oude
stadsbos, langs reeds lang bestaande waterpartijen en nieuwe plassen en drinkpoelen. Wij komen
langs het Broekbos en het moerasgebied Diepbroek waar veenmos nog voorkomt. Ook in deze
tijd van het jaar, voordat de vorst zich aankondigt, kunnen we veel paddenstoelen bewonderen.
De wandeling start om 13.30 uur vanaf de
parkeerplaats met infobord “Het Limburgs Landschap” aan de Schandeloseweg/Kikvorsstraat,
5916 LD Venlo. De lengte van de wandeling is
5 km.
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.

Website: www.jongerenvanvroeger.nl
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: Vrijdag 28 september en
vrijdag 26 oktober
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.

Automatische incasso contributie
Om de betaling van de contributiegelden voor u,
maar ook voor ons, te vergemakkelijken bestaat
er vanaf 2019 de mogelijkheid om de contributie
te betalen via automatische incasso. Dit bespaart
u en ons tijd, moeite en administratieve kosten.
Door gebruik te maken van automatische incasso
stemt u er mee in dat wij de jaarlijkse contributie
van uw bankrekeningnummer afschrijven.
Binnenkort ontvangt u hiertoe een verzoek om
een incassomachtiging af te geven. Uiteraard kunt
u er ook voor kiezen om geen machtiging af te
geven. In dat geval ontvangt u in het begin van
het jaar een nota met het verzoek de contributie
over te boeken.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!
Theo Geurts, penningmeester
E-mail: info@jongerenvanvroeger.nl
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Kunst Kijken
Op zaterdag 29 september a.s. bezoekt de
kunstkijkgroep het Kröller-Müller Museum in
Otterlo. Hier wordt ons de gelegenheid gegeven
om in de nazomer op één dag kunst én natuur te
beleven.

Het Kröller-Müller Museum ligt midden in het
Nationale Park De Hoge Veluwe.
Museumkaarthouders betalen voor het bezoek aan het park € 4,75. Het museum is goed
te bereiken met het openbaar vervoer (info: in
2 uur en 16 minuten). Adres: Kröller-Müller
Museum, Houtkampeg 6, Otterlo.

We vertrekken rond 9.00 uur vanuit station
Venlo; het precieze reisschema volgt op een
later tijdstip per e-mail.

Voor informatie en/of aanmelding kunt u
contact opnemen met:
Ingrid Wolters-Benders, tel. 077 3517 921 of
per e-mail : j-i-wolben@planet.nl

In het Kröller-Müller Museum vind je de op één
na grootste Van Goghverzameling ter wereld:
bijna 90 schilderijen en ruim 180 tekeningen. In
de Van Gogh Galerij zijn in wisselende opstelling
circa 40 werken van Vincent van Gogh te zien.
Daarnaast zie je er topstukken van moderne
meesters als Claude Monet, Georges Seurat,
Pablo Picasso en Piet Mondriaan. De beeldentuin
is één van de grootste van Europa. Hierin staan
ruim 160 sculpturen van beeldbepalende kunstenaars; van Aristide Maillol tot Jean Dubuffet en
van Marta Pan tot Pierre Huyghe.

Senia Leesgroepen
Senia start nieuwe leesgroepen Duits- en
Franstalig in Venlo

Leidraad voor de groepen is een boekenlijst
met Duitstalige en Franstalige boeken. Daaruit worden 6 à 7 boeken per jaar gelezen en
besproken aan de hand van leeswijzers met
vragen die het gesprek structuur geven.
Meer informatie over boekenlijst en werkwijze is te vinden op www.senia.nl
Praktische informatie:
Belangstellenden zijn welkom op 1 oktober
om 18.30 uur voor Duits en op 2 oktober om
18.30 uur voor Frans in het leescafé van de
Stadsbibliotheek Venlo, Begijnengang 2, 5911
JL Venlo
Aanmelden kan bij Senia via e-mail
info@senia.nl.

In de Stadsbibliotheek Venlo zijn op maandagavond 1 oktober (Duits) en op dinsdagavond
2 oktober (Frans) informatiebijeenkomsten
voor mensen die het leuk vinden om boeken te
lezen in de Duitse of Franse taal en in contact
willen komen met andere lezers.
De bijeenkomst is een initiatief van de landelijke
organisatie Senia, in samenwerking met de
Stadsbibliotheek.

Senia richt in heel Nederland leesgroepen op en
brengt zo mensen met gelijke interesses bij elkaar.

Website: www.jongerenvanvroeger.nl
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Lezing Consendo: Zorgen voor elkaar is stilstaan bij later
Consendo begeleidt mensen rondom verliessituaties met als doel mensen zolang mogelijk zelf de
regie over hun leven te laten (be)houden. Middels de Dozen met een Verhaal worden verschillende zaken op een laagdrempelige en begrijpelijke manier geregeld. Hierdoor krijgen mensen
een gevoel van rust.
“Ik heb alles goed geregeld. Toch?”
Mensen zijn vaak in de veronderstelling dat alles
goed geregeld is. Of dat ze niks hoeven te regelen. Helaas blijkt vaak (te laat) dat dit niet het
geval is. Hoe vervelend en pijnlijk is het als mensen hier pas na een overlijden of echtscheiding
achter komen?
Nu al stilstaan bij later
Het is belangrijk om nu al stil te staan bij later.
U kunt er voor zorgen dat zaken vooraf goed
geregeld zijn. Ook dat is zorgen voor elkaar. En
bovendien: u voert nu nog zelf de regie over hoe
u uw zaken regelt. Dat geeft rust.
Regel uw zaken tijdig en goed
Denk maar eens aan het doornemen van
financiële zaken, zoals het opstellen van een
(levens)testament, het samenstellen van een
Consendoos, het bekijken van hypotheek en/of
verzekeringen, enzovoorts. Elke situatie is namelijk anders en vraagt andere oplossingen. Regel
uw zaken tijdig en goed. Dat geeft rust.
Niet alleen voor u, maar ook voor uw partner en/
of nabestaanden.
Kortom, het is belangrijk om nu al stil te staan bij
later. Daarom organiseert Jongeren van Vroeger
in samenwerking met Consendo, uw steun voor
nu en later, een informatiemiddag.

Website: www.jongerenvanvroeger.nl

Dinsdag 30 oktober 2018: “Zorgen voor elkaar is
stilstaan bij later.”
Aan de orde komen:

Wie regelt mijn zaken als ik dement word,
een hersenbloeding of ongeluk krijg?

Een levenstestament: wat regel ik daarmee?
En wie geef ik het vertrouwen?

Eigen bijdrage zorg: hoe bescherm ik mijn
vermogen?

Langstlevende regeling: wat houdt dat in?

Een testament: wat regel ik daarmee?

Dozen met een verhaal.
Allemaal vragen waar u mogelijk mee rondloopt.
Voor uzelf of bijvoorbeeld voor uw ouders of een
dierbare naaste. Het antwoord op deze vragen
hoort u tijdens de informatiemiddag. Het is namelijk belangrijk om nu al stil te staan bij later. Ook
dat is zorgen voor elkaar!

Datum : Dinsdag 30 oktober 2018
Aanvang : 14.00 uur
Locatie : Restaurant Wylderbeek,
Hagerhofweg 2A, 5912 PN Venlo
Kosten : € 5 voor leden en € 7,50
voor niet leden, incl. kopje koffie/thee
Aanmelden: vóór 25 oktober 2018, per e-mail:
info@jongerenvanvroeger.nl of telefonisch:
077 3260 409 (’s avonds na 19.00 uur).
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In de kijker
Computercursussen speciaal voor Senioren
Wilt u ook meer kunnen doen met uw IPad,
tablet of computer? Zoals uw foto’s bewerken,
een fotoalbum maken, veilig en vertrouwd online, een basis- of vervolgcursus Windows 10,
een workshop Overstap naar Windows 10, een
beginnerscursus IPad of tablet Android.
U leert het bij SeniorWeb Tegelen-Venlo.
Stap voor stap en onder de geduldige begeleiding van onze vrijwilligers. De lessen zijn toegankelijk en betaalbaar voor iedereen.
Tijdelijk ontvangt u als bezoeker van onze Leercentra een cadeaubon voor een gratis lidmaatschap van SeniorWeb. Onze cursussen en
workshops beginnen weer in september.
De Inschrijfdagen vinden plaats op:
Vrijdag 31 augustus a.s. in de Bibliotheek,
Begijnengang 2, Venlo en op zaterdag
1 september a.s. in de Glazenap, Spechtstraat
58 in Tegelen. (geopend van 11.00 tot 15.30
uur):
Voor meer info: www.seniorwebtegelen.nl
of neem per e-mail contact op:
info@seniorwebtegelen.nl of bel:
077-326 0409.

In september 2018 start Seniorweb Velden
weer met gevarieerde computercursussen in
kleine groepjes in het eigen leslokaal van
Seniorweb Velden aan de Vilgert 21A.
Speciaal voor oud-cursisten en alle 40 plussers
die ‘iets of méér’ met de computer, laptop of
tablet willen doen.
De Open dag is op vrijdag 31 augustus a.s.
Kom voor meer informatie tussen 14.00 en
17.00 uur naar Vilgert 21A, Velden [Noord]
over allerlei cursussen en workshops, zoals:
 Tablet en smartphone IPad / IPhone en
Android;
 Opfriscursus [algemeen voor de computer
of laptop;
 Fotoboek-cursus;
 Workshop Foto’s overzetten;
 Workshop Hoe vind ik mijn foto’s en bestanden terug?
Telefoon: 077-472 1065.
E-mail: SeniorwebVelden@live.nl
Adres leercentrum: Vilgert 21A, Velden

Opfriscursus verkeersregels
Bent u senior en wilt u als ervaren verkeersdeelnemer ook graag nog eens worden bijgespijkerd over de (veranderde) verkeersregels?
Grijp nu uw kans! In Venlo wordt een cursus
georganiseerd van 3 dagdelen á 2 uur per dagdeel. Een deskundige voorlichter van Veilig
Verkeer Nederland praat u onder het genot
van een kopje koffie of thee bij over alle verkeersregels die in de loop der jaren veranderd
zijn. De bijeenkomsten hebben een informatief
karakter, er is geen examen. Is dit iets voor u?
Meldt u zich dan aan.

U kunt zich tot 5 september a.s. aanmelden
per mail: steunpuntzuid@vvn.nl onder vermelding van uw naam, adres, plaats, geboortedatum en opfris Venlo.
U ontvangt na aanmelding een (schriftelijke)
bevestiging van uw deelname aan de cursus.
Locatie : De Bantuin, Past. Kierkelsplein 20,
5916 SW Venlo
Data : 26 september, 3 en 10 oktober
Tijd
: 13.30-15.30 uur
Kosten : € 8,00 p.p.
U wordt geacht alle 3 de data aanwezig
te zijn.
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