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Voorwoord
Wanneer ik dit voorwoord schrijf,
realiseer ik me dat het alweer de
laatste Nieuwsbrief is van 2018. Ik
denk dat veel lezers met mij het gevoel hebben dat het jaar is omgevlogen. Er is weer veel gebeurd in de
wereld. En lang niet altijd ten goede.
Aan veel dingen kun je als persoon
weinig veranderen en dus kijken we
naar alle fijne dingen die wij dagelijks
mee mogen maken. Dan geeft dat
toch een prettig gevoel.
In december bieden wij u zoals gebruikelijk een eindejaarsbijeenkomst
aan. Hopelijk met veel sfeer en gezelligheid en met een massale aanwezigheid van onze leden. De details
vindt u verder in deze Nieuwsbrief.
Volgend jaar in januari zullen we
starten met het opzetten van de belastingondersteuning. Dit doen we
met behulp van twee leden, die al
actief zijn op dit gebied. Wij zijn nog
op zoek naar een aantal leden, die
ons ook hierbij kunnen helpen. Vele
handen maken licht werk! Via de
FASv kan er dan voor scholing en bijscholing gezorgd worden.
Op 9 november a.s. hebben we een
bijeenkomst met de vrijwilligers.
Zonder hun inzet zouden wij veel
minder activiteiten kunnen aanbieden. Op deze bijeenkomst kijken we
terug hoe het afgelopen jaar gegaan
is en praten wij over verbeteringen
en aanpassingen. Daarnaast willen
wij als bestuur graag een klankbord
zijn voor het reilen en zeilen van onze vereniging. Ik wil op deze plaats
een beroep op u doen om ons te laten weten welke activiteiten u nog
mist. Hebt u suggesties, of wilt u best
zelf iets organiseren onder de paraplu van de Jongeren van Vroeger,
laat ons dit weten.

Website: www.jongerenvanvroeger.nl

Dit kunt u doen via het vaste
e-mailadres:
info@jongerenvanvroeger.nl of
u kunt dit laten inbrengen op de
bijeenkomst door een van de
vrijwilligers of een bestuurslid.
We proberen ons aanbod zo
compleet en gevarieerd mogelijk
te maken. In de Nieuwsbrief van
januari/februari krijgt u een verslag over wat de bijeenkomst
heeft opgeleverd. Ik wens u fijne
maanden toe en veel leesplezier.
Jan de Bree, voorzitter
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Eindejaarsbijeenkomst
Met brunch en optreden van
de Moorblumkes
Op woensdag 19 december a.s. houden wij onze eindejaarsbijeenkomst. Deze keer hebben we
gekozen voor een heerlijke brunch, die verzorgd
wordt door Resto van Harte, een organisatie die
landelijk veel diners verzorgt met als doel om
mensen bij elkaar te brengen.
In Venlo staat een gemotiveerd en hecht team
klaar dat deze dag de brunch zal verzorgen in
buffetvorm. De soep wordt van te voren uitgeserveerd, het buffet bevat verschillende salades,
broodsoorten en warm vlees met garnituur.

Voor veel mensen is dit herkenbaar en er
kan deze middag veel gelachen worden in
plaats van piekeren over alle ellende in de
wereld.
Datum : Woensdag 19 december 2018
Inloop 11.30 uur
Buffet 12.00 uur
Locatie : Ut Tref, Hendrikxstraat 17,
5912 BW Venlo. (voldoende
parkeergelegenheid)
Kosten : Voor leden € 12,50 p.p.
introducés € 17,50 p.p.
Hierbij is een kop koffie/thee
inbegrepen.

Na de brunch zullen de Moorblumkes uit Velden
optreden. In het eerste gedeelte praten en zingen zij over hun jeugd. Hoe het er 60 jaar geleden aan toeging in hun kindertijd. Overgoten
met veel humor en een lach vertellen zij over
school, de grote gezinnen, de rol van de kerk,
altijd moeten luisteren enz.

Aanmelden:
I.v.m. de organisatie graag vóór
1 december a.s. door overmaking van bovenstaand bedrag op bankrekening IBAN :
NL08 RABO 0332 7144 70 ten name van
Jongeren van Vroeger, onder vermelding
van: Eindejaarsbijeenkomst.

Na een pauze gaan zij naar het heden en nu
moeten zij ook heel veel: oppassen op de kleinkinderen en wat er zoal bij komt kijken. Ook
moeten zij werken met de computer, de IPad,
de mobiele telefoon en nog steeds luisteren:
vroeger naar hun ouders en nu naar hun kinderen.

Theater De Maaspoort
Elk jaar maakt De Maaspoort een mooie selectie
uit het aanbod voor de aangesloten seniorenverenigingen. Op vertoon van uw ledenpas kunt
u één kaart tegen een zeer sterk gereduceerd
tarief voor € 12,50 kopen voor een van de voorstellingen uit de selectie.
Voor de selectie zie de bijlage bij deze
Nieuwsbrief.
Website: www.jongerenvanvroeger.nl

Let op!
Er zijn maximaal 25 kaarten per voorstelling
te vergeven dus wacht niet te lang met bestellen. Kaarten kunnen op vertoon van de
ledenpas aan de balie worden gekocht. Heeft
u geen ledenpas van Jongeren van Vroeger.
Dan kunt u ook de ledenpas van SOB Venlo
gebruiken.
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Wandelen
Op woensdag 21 november 2018 gaan we een
wandeling maken, die we nog niet eerder gelopen hebben. Wij gaan lopen in het gebied tussen
Maalbeek en het Brachter Bos, genaamd
’t Galgenven. We starten bij Café Maalbekerhöhe en volgen dan de groene route, komen dan
bij Haus Galgenven (restaurant) waar we wat
kunnen gebruiken. En vervolgens leidt de route
weer naar de parkeerplaats. De route is 7 km
lang. Het gebied staat bekend als landschap met
kalme wateren, moerassen en typische vegetatie, waar de wandelaar interessante ontdekkingen kan doen. Dassen, marters en wilde zwijnen
verbergen zich goed bij daglicht, terwijl schapen
grazen of afmeren in de heide.
We komen bij elkaar om 13.30 uur op de parkeerplaats bij Café Maalbekerhöhe, Maalbekerweg 26, 5951 NT Belfeld.
Aanmelden tot één dag van tevoren bij Piet
Driessen tel. 077 3982 537, mob. 06 2371 7640
of per e-mail: phmdriessen@ziggo.nl

Op woensdag 12 december 2018 is weer de
traditionele “Snertwandeling” in de Kasteelse
Bossen in Horst. Degenen die interesse hebben
in wandelen door een prachtig bosgebied en
willen genieten van een mooi winters landschap, komen hier aan hun trekken. De wandeling is 5 km lang. Na de wandeling kunnen we
genieten van een heerlijke kop snert op het gezellige overdekte warme terras van Boscafé het
Maasdal.
We komen bij elkaar om 13.30 uur op de parkeerplaats bij het Boscafé, Tienrayseweg 10B,
5961 NL Horst. Vanuit Venlo A73, afslag HorstNoord, daarna rechtsaf richting Tienray en volg
de weg tot de grote reuze aardbei. Tegenover
Aardbeienland rechtsaf.
Aanmelden: tot één dag van tevoren bij Piet
Driessen tel. 077 3982 537, mob. 06 2371 7640
of per e-mail: phmdriessen@ziggo.nl
In verband met de Eindejaarviering gaan
we één week eerder wandelen.
Attentie:
Als de weersomstandigheden twijfelachtig zijn,
kunt u zelf beslissen of u meegaat.

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.
Website: www.jongerenvanvroeger.nl

Datum : Vrijdag 30 november.
Aanvang : 14.00 uur
Locatie : Café de Hazewind, Herungerweg
200, Venlo
Kosten : € 1,50 voor leden en € 2,00 voor
introducés.
In december is er geen beugelen.
Aanmelden van nieuwe leden en afmelden
als je verhinderd bent per mail:
paulseuren@kpnmail.nl
of tel.: 06 5186 5703.
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Kunst Kijken
Op zaterdag 17 november a.s. bezoekt de kunst
-kijk-groep de tentoonstelling “Pure Rubens” in
Rotterdam. Museum Boijmans van Beuningen en
het Museo Nacional del Prado in Madrid werkten samen om de mooiste werken van Peter Paul
Rubens (1577-1640) bijeen te brengen. De verzameling is uniek voor Nederland en behoort tot
de allerbeste ter wereld.

Met zijn flamboyante barokke stijl beïnvloedde Rubens een hele generatie kunstenaars na
hem.
Op zaterdag 17 november a.s. vertrek vanaf
station Venlo rond 9.00 uur (het reisschema
ontvangt u per mail).
Zoals gewoonlijk komt de groep weer bij elkaar na een rondgang in het museum van anderhalf uur, dan wordt besproken hoe iedereen het volgende halfuurtje wil besteden:
weer terug naar de tentoonstelling, museumwinkel bekijken of 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.
Voor informatie en/of aanmelding kunt u
contact opnemen met:
Ingrid Wolters, tel. 077 351 7921 of
per e-mail: j-l-wolben@planet.nl

Getoond wordt de ongekende verbeeldingskracht van de schilder: het vermogen om steeds
op andere manieren verhalen te vertellen. We
zien de hand van de meester in al zijn facetten
en herkennen zijn temperament: gretig, levendig
en overvloedig. Hoewel Rubens voornamelijk
historiestukken en allegorische voorstellingen
schilderde, was hij ook een bijzonder getalenteerd portrettist. Zijn portretten kenmerken zich
door een natuurlijke directheid en variëren van
formele portretten van voorname personen tot
intieme beeltenissen van zijn eigen familieleden.

In de kijker:

Theater De Garage cursus toneelspelen voor ouderen

Het is een bekend fenomeen dat, na een druk en
werkzaam leven, je zo maar ineens geconfronteerd
wordt met een zee aan vrije tijd. En na de dingen te
hebben gedaan waar je eerder vaak niet aan toekwam, doet zich toch opnieuw de vraag voor hoe een
zinvolle invulling aan je leven te geven. Wij willen daar
graag een suggestie voor doen.
Er zijn beslist mensen die al vaker iets aan toneel hebben willen doen, maar daar om velerlei redenen niet
aan zijn toe gekomen. Nu doet zich die mogelijkheid
voor. Theater De Garage biedt een toneelcursus aan
specifiek voor senioren. Een cursus waarin je kennis
kunt maken met toneel, maar waarbij plezier voorop
staat. Voorafgaand aan een definitieve aanmelding
kun je een proefles volgen en daarna besluiten om wel
of niet deel te nemen.

De cursusdag is op donderdagmorgen van 10.0012.30 uur en wordt gegeven in theater de Garage.
Er worden in totaal 10 lessen gegeven te beginnen
op donderdag 10 januari 2019.
Cursusleidster is Natasja van Tilburg. Zij is afgestudeerd aan de Theateropleiding in Eindhoven en
heeft de Meisner acteertraining afgerond; een actrice die haar sporen op theatergebied ruimschoots
heeft verdiend.
Zo speelde ze o.a. mee in de film “Alles over niets”
en in tv-series als “Goede Tijden Slechte Tijden”,
“Anubis” e.d.
De kosten van deelname bedragen voor de hele
cursus van 10 lessen € 150,Aanmelden:
Theater De Garage, Saxenkampstraat 2, 5912 EB
Venlo. telefoon: 077 351 4252 of per
e-mail: info@theaterdegarage.nl

Wij wensen u alvast fijne Kerstdagen toe met de hoop dat
2019 ons allemaal veel geluk en gezondheid zal brengen!
Website: www.jongerenvanvroeger.nl
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