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Allereerst wil ik u namens het hele be-
stuur van de Jongeren van Vroeger een 
fijn, maar vooral een gezond, 2019 toe-
wensen.  
Ik weet niet hoe u het ervaren hebt, 
maar voor mij is 2018 voorbijgevlogen. 
Terugkijkend naar onze vereniging zie 
ik de vele geslaagde activiteiten. Het 
jaar hebben we afgesloten met een 
zeer goed bezochte Eindejaarbijeen-
komst. Een impressie met foto’s treft u 
verder aan in deze Nieuwsbrief. 
In november hebben we het jaarlijks 
treffen van het bestuur met onze vrij-
willigers gehad bij restaurant de Kraal. 
Als dank voor hun vele werk zijn de 
vrijwilligers getrakteerd op een lunch. 
Op deze bijeenkomst hebben we sa-
men teruggekeken hoe een en ander is 
verlopen en wat er verbeterd of veran-
derd zou kunnen worden. Ook hebben 
we samen gebrainstormd over mogelij-
ke nieuwe initiatieven en themabijeen-
komsten. Zo is er voorgesteld om te 
starten met een kaartmiddag van no-
vember tot mei. We hebben al een 
aantal leden die zouden willen deelne-
men. Met het bestuur zijn we nu op 
zoek naar een geschikte locatie en we 
willen dan starten in het najaar. In de 
loop van dit jaar zult u nog wel een 
aantal andere ideeën terugvinden in 
ons programma. En natuurlijk staan wij 
open voor nog meer suggesties. Ook 
hopen wij, dat het aantal deelnemers 
bij de themabijeenkomsten wat zal 
groeien. Eveneens positief is, dat we in 
de afgelopen maand een aantal nieuwe 
leden hebben mogen begroeten.  
Helaas hebben we ook te maken met 
een klein aantal opzeggingen. In totaal 
zijn we licht gegroeid in ons ledenaan-
tal.  
Zoals bekend zijn we vanaf 1 januari lid 
van de FASv. Daarover heb ik in de vori-
ge Nieuwsbrief al geschreven, waarbij 
ik alle voordelen van dit lidmaatschap 
heb opgesomd.  
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In dit nummer 

Beugelen : 25 januari 

Themabijeenkomst 

Geheugen en  

vergeten : 29 januari 

Wandelen : 30 januari 

De Schrijvertjes-2 : 8 februari 

Wandelen : 20 februari 

Agenda 

Voorwoord 

Uw voorzitter zal, samen met Jan 
Schipper uit Geleen,  
Limburg vertegenwoordigen in de 
verenigingsraad van de FASv. Zo 
houden we de vinger aan de pols en 
kunnen we opkomen voor uw be-
langen. Samenvattend: er wordt 
keihard gewerkt door zowel bestuur 
als vrijwilligers om van onze vereni-
ging een succes te maken. Help ons 
mee om dit uit te dragen. Natuurlijk 
houden wij u op de hoogte van alle 
initiatieven die ondernomen wor-
den.  
Nogmaals een fijn 2019 gewenst en 
hopelijk komen we elkaar bij een 
van onze bijeenkomsten of activitei-
ten tegen. Veel leesplezier! 

Jan de Bree, voorzitter 

colofon  
Heeft u een verslag of berichtje? Stuur 

uw bijdrage dan vóór 20 februari 2019 

naar de redactie e-mail: 

info@jongerenvanvroeger.nl  

of per post : Jongeren van Vroeger,  

Riethstraat 45, 5931 PW Tegelen 

Orkest 
Geluiden van bladeren 
en brekende takken, 

storm met een melodie. 
Een paukenslag dondert 
in ’t kalend geboomte. 

Het bos schudt de zomer 
verwoed uit zijn huid. 

Symfonie 
 

De vacht van de pelsdieren 
wacht op de winter. 

Bescherming door het milieu. 
Maar anderen, met maatvaste 

wielende vleugelslag 
en dunnere huiden 
Zoeken het Zuiden. 

Adieu. 
 

Bladeren verwelken, 
knoppen in wording. 

Onverwoestbare ritmiek. 
De eeuwige vleugelslag 

van de seizoenen. 
Iedere fase 

zijn eigen extase, 
en muziek. 

 
Jan Terlouw  

(Uit Gedichte gedachten) 
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Wandelen  

Op woensdag 30 januari gaan we een wandeling 
maken in de Boekend. De keuze is gevallen op 
het gebied “De Greune Lông”. De wandeling is 
ca. 5 km lang. Gedurende deze wandeling ko-
men we voorbij de Everlosche beek, die in de 
jaren dertig van de vorige eeuw is gegraven om 
het gebied te ontwateren. Onderweg wandelt u 
door een gebied met diverse plantensoorten 
met daartussen beken. Ook komen we langs 
een natuurbegraafplaats. 
Wij starten om 13.30 uur vanaf de parkeer-
plaats bij de Tennishal, Heymansstraat 101, 
5927 NP , Boekend.  
Aanmelden en/of informatie tot één dag van 
tevoren bij Piet Driessen, tel. 077 398 2537,  
mobiel 06 2371 7640 of per e-mail: 
phmdriessen@ziggo.nl  
 
De keuze om te gaan wandelen op woensdag  
30 januari heeft te maken met de opfriscursus ver-

keersdeelnemers . 

Themabijeenkomst: ‘Geheugen en vergeten’ 

Het geheugen is een belangrijke functie van onze 
hersenen die onmisbaar is voor ons dagelijks 
functioneren. Zonder geheugen weten we niet 
wie onze naasten zijn, op welk moment we le-
ven, waar we leven en wat er allemaal gebeurd 
is in het verleden. Een hersenaandoening kan 
het geheugen behoorlijk verstoren. 
Op dinsdag 29 januari zal dhr. Jac van den Goor 
van de Hersenstichting een lezing geven over de 
werking van de hersenen en gaat hij in op het 
functioneren van het geheugen. Hij zal informa-
tie geven over de verschillende soorten geheu-
gen en de onderliggende neurobiologie in de 
hersenen. U krijgt meer informatie over het ver-
schil tussen normale vergeetachtigheid en ge-
heugenproblemen veroorzaakt door een hersen-
aandoening (zoals dementie). 
 Tot slot krijgt u tips om het geheugen te helpen 
met zowel interne als externe strategieën. 

Op woensdag 20 februari maken we een wan-
deling in Tegelen en lopen we door de 
“Wambachgroeve”, een gebied waar vroeger het 
Kasteel Wambach heeft gestaan. 
Tegenwoordig ligt op deze plek de Wambach-
groeve, een voormalige vuilstortplaats en grind-
wingroeve. Na de herstructurering is in het ge-
bied nu een hertenkamp en visvijver aangelegd.  
De wandeling start bij Café Restaurant De  
Oelespot, Ulingsheide 1a, 5932 NA Tegelen om 
13.30 uur (u kunt aan de overzijde parkeren). 
Aanmelden en/of informatie tot één dag van 
tevoren bij Piet Driessen, tel. 077 398 2537,  
mobiel 06 2371 7640 of per e-mail: 
phmdriessen@ziggo.nl  
 
Attentie: Als de weersomstandigheden twijfel-
achtig zijn, kan ieder voor zichzelf bepalen of hij/
zij meegaat. 

Datum : Dinsdag 29 januari 2019 
Aanvang : 14.00 uur 
Locatie  : Restaurant Wylderbeek,  

 Hagerhofweg 2A, 5912 PN Venlo 
Kosten  : € 5,00 voor leden en € 7,50 voor 

introducés of leden SOB (inclusief 
kop koffie of thee) 

 
Aanmelden vóór 25 januari per e-mail:  
info@jongerenvanvroeger.nl of telefonisch:  
077 3260 409 (’s avonds na 19.00 uur).  

mailto:phmdriessen@ziggo.nl
mailto:phmdriessen@ziggo.nl
mailto:info@jongerenvanvroeger.nl
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De Schrijvertjes-2 

Onze verhaaltjesschrijfgroep “De Schrijvertjes-
2” is verhuisd. We komen in de toekomst niet 
meer op onze privéadressen bij elkaar, maar in 
Gemeenschapshuis “De Bantuin”  
Pastoor Kierkelsplein 20 , 5916 SW Venlo. 
Wij kiezen voor iedere bijeenkomst een ander 
thema, een onderwerp dat we niet alleen voor-
lezen maar waar we ook onze mening over ge-
ven en discussiëren. 
 
Onze volgende bijeenkomst waarvoor wij geïn-
teresseerden, potentiële leden van harte uitno-
digen is op vrijdag 8 februari om 14.00 uur. In-
loop vanaf 13.50 uur. 
Het thema voor deze bijeenkomst is: Mens en 
dier samen, een plezierig of droevig verhaal. 
Aanmelden (uiterlijk 6 februari) bij Ingrid  
Wolters; e-mail: j-l-wolben@planet.nl of tel. 
077 351 7921 

Thema 8 februari:  
Mens en dier samen;  

een plezierig of droevig verhaal. 
 
 

Beugelclub De Zilvere Schuvers 

  Ook in het nieuwe jaar is er weer, zoals iedere 
laatste vrijdag van de maand, beugelen (van 
14.00 tot 16.00 uur) bij Hen en Sandra in Café  
De Hazewind op de Herungerweg 200 in Venlo. 
Er is nog steeds 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, dat doet pijn) en probe-
ren hem door de beugel te krijgen. Het spel 
wordt gespeeld met twee koppels, die tegen el-
kaar spelen. Tussen de partijen door kun je van 
een drankje voor een schappelijke prijs genieten 
en gezellig met elkaar praten.  
Op vrijdag 25 januari 2019 beginnen we weer te 
beugelen.             

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.  
 
Komende februari is er GEEN beugelen in 
verband met vastelaoves activiteiten op de 
beugelbaan. Verder wordt er weer iedere 
laatste vrijdag van de maand gebeugeld.   

mailto:j-l-wolben@planet.nl
mailto:paulseuren@kpnmail.nl
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Na een lange periode die gestart is bij de ANBO, 
heeft Ingrid Wolters met pijn in het hart moeten 
besluiten te stoppen met het voorbereiden en 
uitvoeren van het kunst kijken. Het kost haar te 
veel inspanning en haar gezondheid laat dat niet 
toe.  Namens het bestuur en de trouwe deelne-
mers aan deze activiteit bedanken wij Ingrid 
voor alle werk dat zij hiervoor gedaan heeft. Wij 
willen vragen aan de leden of er misschien een 
of twee personen zijn die deze activiteit zouden 
willen overnemen. Wanneer er interesse is, 
meldt u dan bij de secretaris  per e-mail: 
info@jongerenvanvroeger.nl  
Natuurlijk is Ingrid bereid om u informatie te 
geven hoe e.e.a. georganiseerd wordt.  
Overigens gaat Ingrid wel door met de schrijver-
tjes. 

Kunst kijken 

Zoals al eerder aangekondigd zijn we vanaf 
1 januari 2019 door de aansluiting bij de FASv in 
staat om ook te ondersteunen bij uw belasting-
aangifte. Maar natuurlijk moeten we deze on-
dersteuning eerst nog gaan opzetten voor onze 
vereniging. In januari zal samen met twee erva-
ren belastinginvullers gekeken worden, hoe we 
dit gaan doen. We zouden hierbij graag nog aan-
vulling willen hebben van enkele leden van onze 
vereniging.  

De FASv zorgt voor ondersteuning scholing en 
bijscholing. Met meerdere personen zullen we 
het werk beter kunnen verdelen en blijft de 
werkdruk beperkt. Zo hebben we de grootste 
kans om dit aanbod tot een succes te maken. 
Denk er eens over na.  
Als u interesse hebt kunt u zich melden via: 
info@jongerenvanvroeger.nl  

Ondersteuning bij de belastingaangifte 

De jaarlijkse contributie zal om-
streeks 15 januari 2019 automa-
tisch van uw rekening worden 
afgeschreven. Dit geldt alleen 
voor leden die een machtigings-
formulier hebben ingevuld.  

Leden die géén machtiging hebben afgegeven, 
ontvangen begin 2019 een betalingsverzoek.  
De contributie bedraagt € 25,00 voor leden en  
€ 15,00 voor partners, wonende op hetzelfde 
adres.  
 
Let op: Het banknummer van onze vereniging 
is gewijzigd: NL08 RABO 0332 7144 70 

Contributie 2019 

Elk jaar maakt De Maaspoort een mooie selec-
tie uit het aanbod voor de aangesloten senio-
renverenigingen. Op vertoon van uw ledenpas 
kunt u één kaart tegen een zeer sterk geredu-
ceerd tarief voor € 12,50 kopen voor een van 
de voorstellingen uit de selectie.  
Voor de selectie zie onze website. 

 

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. 

Theater De Maaspoort 

mailto:info@jongerenvanvroeger.nl
mailto:info@jongerenvanvroeger.nl
https://www.jongerenvanvroeger.nl/wp-content/uploads/2018/10/Aanbod-Theater-Seniorenverenigingen-2018-2019.pdf
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Terugblik 
Eindejaarsbijeenkomst 

 

De eindejaarsbijeenkomst werd dit jaar op 
woensdag 19 december jl. georganiseerd in ‘Ut 
Tref’, Hendrikxstraat in Venlo. Er was dit keer 
gekozen voor een brunch die verzorgd werd 
door Resto van Harte. Daarna gevolgd door een 
optreden van de ‘Moorblumkes’ uit Velden. 
Na binnenkomst van de gasten in de in kerst-
sfeer versierde zaal, opende de voorzitter Jan de 
Bree de bijeenkomst en droeg hij een passend 
gedicht voor van Jan Terlouw. 
Een medewerkster van Resto van Harte legde 
daarna uit waar hun organisatie voor staat met 
als voornaamste doel; mensen bij elkaar bren-
gen. De brunch was goed verzorgd met warme 
en koude gerechten en de aanwezigen lieten het 
zich goed smaken. Na een pauze waarin ieder-
een even bij kon praten, traden de 
‘Moorblumkes’ op. Een optreden over hun jonge 
jaren, nu zo’n 60 jaar geleden. Met veel humor 
vertelden en zongen zij over die tijd.  
Na de pauze kwam de tegenwoordige tijd aan 
bod. Ook nu werd er weer veel gelachen. En na-
tuurlijk was er veel herkenbaar voor de aanwezi-
gen. Vooral de teksten van de liedjes werden erg 
gewaardeerd. 
Al met al een smakelijke, fijne en gezellige mid-
dag die goed bezocht werd door de leden van de 
Jongeren van Vroeger. 
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SeniorWeb Tegelen-Venlo 
Op 2 locaties in Tegelen kunt u op een onge-
dwongen wijze en in een ontspannen sfeer 
kennismaken met de digitale wereld. Al enigs-
zins thuis op computer of tablet? SeniorWeb 
Tegelen-Venlo heeft in dat geval vast en zeker 
een cursus of workshop waar u nieuwe uitda-
gingen en vaardigheden leert. Enthousiaste 
vrijwilligers begeleiden u op uw ontdekkings-
reis!  

Blijft u met vragen zitten? Maak dan gebruik 
van ons computerspreekuur. Tijdens ons com-
puterspreekuur kunt u zonder afspraak te-
recht met uw vragen over uw pc, laptop of 
tablet (IPad en Android), smart- en iPhone.  

Onze nieuwe cursussen starten in week 11  
vanaf maandag 11 maart 2019. 
 
Inschrijfdagen: 
Deze vinden plaats in onderstaande locaties: 
Woensdag 13 februari van 14.00-16.00 uur in  
Het Muspelheim, Vastenavondkampstraat 73, 
Blerick 
Vrijdag 15 februari 2019 van 10.00-12.00 uur 
in de Stadsbibliotheek, Begijnengang 2, Venlo; 
Zaterdag 16 februari van 11.00-15.00 uur in 
De Glazenap, Spechtstraat 58 in Tegelen. 
Loop vrijblijvend binnen. U bent van harte 
welkom! 
 

Voor meer info: 

Telefoon: 077-3260409 

E-mail: info@seniorwebtegelen.nl  

Website: www.seniorwebtegelen.nl  

SeniorWeb Velden 
In februari 2019 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+ die ‘iets of méér’ met de 
computer, laptop of tablet willen doen.  

Van tevoren is er de gebruikelijke open dag op  
vrijdag 11 januari 2019. 
Kom voor meer informatie tussen 14 en 17 
uur op Vilgert 21A, Velden [noord] over aller-
lei cursussen en workshops, zoals: 

 Tablet en smartphone [IPad / IPhone en 
Android] 

 Opfriscursus [algemeen voor de compu-
ter of laptop] 

 Fotoboek-cursus 

 Workshop Hoe vind ik mijn foto’s en be-
standen terug? 

 

Ook als wensen niet in dit rijtje staan, kom 
dan ook, dan kan bekeken worden wat de mo-
gelijkheden zijn.  

Voor meer info: 

Telefoon: 077-4721065.  

E-mail: SeniorwebVelden@live.nl  

Adres leercentrum: Vilgert 21A, Velden 

 

De jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden 
op dinsdag 26 maart 2019. Aanvang 14.00 uur. 
Meer info volgt in de Nieuwsbrief maart-april 
2019. Wilt u deze datum alvast noteren in uw 
agenda? B.v.d. 

In de Kijker 

Vooraankondiging 

mailto:SeniorwebVelden@live.nl
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