
 

 

Nieuwsbrief ‘Jongeren van Vroeger’ 
 

 

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

Wanneer u deze column leest, hebben 
we de winter met voor velen van ons 
een aantal ongemakken, hopelijk weer 
achter de rug. Op naar het voorjaar. In 
dit 2-maandelijkse voorwoord probeer 
ik u op de hoogte te houden van ont-
wikkelingen binnen onze vereniging. 
Plannen die we hebben en vragen die 
we aan onze leden stellen. Op dinsdag 
26 maart a.s. is onze jaarvergadering, 
waarbij we een overzicht geven van de 
activiteiten van het afgelopen jaar en 
verantwoording afleggen over de finan-
ciën. Dit jaar combineren we de verga-
dering met een hilarische eenakter. Al 
met al een goede reden om ook aan-
wezig te zijn! 
 
Zoals bekend zijn we vanaf 1 januari 
2019 lid van de FASv. Enkele leden van 
onze vereniging hebben zich bereid 
verklaard om vanaf 1 maart leden die 
hulp nodig hebben bij het invullen van 
de belastingaangifte, te ondersteunen. 
Ze volgen daarvoor scholing en bijscho-
ling. We zijn heel blij met deze vrijwil-
ligers. Voor het gebruik maken van de-
ze service gelden een aantal spelregels. 
Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, 
moet u zich aanmelden bij ons secreta-
riaat info@jongerenvanvroeger.nl 
Daar kunt u dan verdere informatie 
krijgen. Het bestuur is in de afgelopen 
periode druk bezig geweest om een en 
ander voor u op poten te zetten. Niet 
alleen de al eerdergenoemde belasting-
service; we hebben ook overleg ge-
voerd met een andere seniorenvereni-
ging om het programma-aanbod verder 
uit te breiden (U hoort hier nog van). 
De activiteitencoördinatoren hebben 
diverse mogelijke activiteiten uitge-
zocht, ze hebben zelfs contact opgeno-
men met Europarlementsleden om een 
excursie naar Straatsburg te kunnen 
organiseren. Maar dit laatste moet 
wachten tot na de Europese verkiezin-
gen.  

Voorwoord 1 

Wandelen 2 

Bezoek Leolux Via  
Creandi 

2 

Fietsen 3 

De Schrijvertjes-2 3 

Beugelclub 
De Zilvere Schuvers 

3 

Medische keuring  
rijbewijs 

3 

Leesclub Senia 4 

Algemene  
ledenvergadering 

4 

Gedicht 4 

In de Kijker 6 

Maart/april 2019 

Jaargang 4/ nr. 18 

Pagina 1 

In dit nummer 

Wandelen : 20 maart 

Algemene 
Ledenvergadering : 26 maart 

Beugelen : 29 maart 

Fietsen : 3 april 

De Schrijvertjes-2 : 5 april 

Bezoek Leolux 
Creandi : 10 april 

Wandelen : 17 april 

Beugelen : 26 april 

Agenda 

Voorwoord 

In maart bestaan we 3 jaar als Jon-
geren van Vroeger. We zijn er in 
geslaagd met behulp van de vrijwil-
ligers en bestuursleden een groot 
aanbod in activiteiten te realiseren, 
voordeeltjes voor u te regelen en 
een netwerk op te bouwen zowel 
gemeentelijk, in de provincie en nu 
ook landelijk. 
Ik kan als voorzitter alleen maar zeg-
gen, dat ik hier heel erg trots op 
ben. Natuurlijk zijn er altijd dingen 
voor verbetering vatbaar: laat uw 
suggesties en voorstellen horen. 
Ons ledenaantal is stabiel rondom 
de 100 leden. Ik wil u nogmaals vra-
gen om onze vereniging naar buiten 
uit te dragen. Met meer leden krij-
gen we een groter financieel draag-
vlak en is er meer mogelijk. Geen 
betere reclame dan van mond tot 
mond!  
In deze Nieuwsbrief kunt u verder 
alle details weer aantreffen van de 
komende activiteiten. Hopelijk dat 
we u bij een of meerdere activitei-
ten mogen begroeten. Veel leesple-
zier. 
 

Jan de Bree voorzitter 

colofon  
Heeft u een verslag of berichtje? Stuur 

uw bijdrage dan vóór 20 april 2019 naar 

de redactie e-mail: 

info@jongerenvanvroeger.nl  

of per post : Jongeren van Vroeger,  

Riethstraat 45, 5931 PW Tegelen 

mailto:info@jongerenvanvroeger.nl
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Wandelen  

Op woensdag 20 maart 2019 gaan we een wande-
ling maken in de Heldense Bossen. Het natuurgebied 
De Heldense Bossen met zijn stuifzandheuvels is een 
bijzonder stukje natuur. Het ligt tegen een groot 
bosgebied aan, het bosgebied waar de camping in 
ligt is ca. 1100 ha groot en gaat van Helden tot aan 
Kessel en Baarlo. De dennen op de heuvels waren 
aanvankelijk gepland om te gebruiken in de mijn-
bouw.  
Vanuit de camping beginnen mooie knooppunten-
routes voor zowel wandelaars als fietsers. De route 
die wij gaan lopen bedraagt ongeveer 7 km. 
 

Wij starten om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats 
Kerkeböske Aan de Koeberg 3, 5988 Ne Helden.  

Bezoek Leolux Via Creandi 

Op woensdag 10 april bent u in de gelegenheid deel 
te nemen aan een bezoek met rondleiding in de be-
kende Leolux meubelfabriek in Blerick. 
Het bezoekerscentrum aan de Maas is ingericht met 
Leolux design meubelen en inspirerende kunst. 
Tijdens de fabrieksrondleiding krijgt u een headset, 
zodat u niets hoeft te missen van het verhaal van de 
rondleider. Vanaf de loopbrug heeft u goed uitzicht 
op de activiteiten in de fabriek. Zo ervaart u de weg 
die tot de creatie van de unieke Leolux meubelen 
leidt. De rondleiding voert u langs een bijzondere 
expositie met tachtig jaar Leolux design. De meube-
len zijn in passende settings geplaatst, die de tijd 
weerspiegelen waarin ze werden ontworpen. 
Het programma is als volgt: 
14.00 uur:  Ontvangst met koffie/thee en Limburgse 

vlaai in Via Creandi 
14.20 uur:  Leolux bedrijfsvideo 
14.30 uur:  Leolux fabrieksrondleiding en bezichti-

ging. Expositie Leolux 80 jaar onder bege-
leiding van een rondleider. 

16.00 uur:  Bezichtiging van de Artshop, proefzitten 
op de Leolux meubelen in Via Creandi en 
napraten onder het genot van een glaasje 
fris.  

16.30 uur: Afscheid en vertrek. 

Op woensdag 17 april 2019 gaan we naar het goud 
van de Peel. Op de grens van Noord-Brabant en Lim-
burg ligt een gebied, zoals we dat nergens anders in 
Nederland kennen: De Mariapeel en Deurnese Peel. 
Deze vormen samen een bijzonder moeras. Het over-
grote deel van het veenmoeras werd door turfstekers 
afgegraven en als turf, voor “het goud van de Peel” 
verkocht. Ooit een ondoordringbaar moeras, nu een 
landschap van water, heidevelden, zandruggen, ber-
ken en open vlaktes. Toen was het een plek waar je 
liever niet kwam, nu is het een paradijs voor natuur-
liefhebbers en wandelaars. 
We komen bij elkaar om 13.30 uur op de parkeer-
plaats, te zien vanaf de Soemeersingel 75, 5957 RC 
Helenaveen . 

Datum : Woensdag 10 april 2019 
Aanvang : 14.00 uur 
Locatie : Via Creandi, Marinus Dammeweg 42, 

5928 PW Venlo.  
Bedrijvennummer 6875. 

Deelname : Leden € 8,50 , introducés € 10,00 incl. 
koffie/thee en vlaai. 

Aanmelden: Vóór 1 april a.s. door overmaking van 
bovenstaand bedrag op bankrekening:  
NL 08 RABO 0332 7144 70 t.n.v. Jongeren van  
Vroeger, onder vermelding van: bezoek Leolux.  
 
Routebeschrijving: 
Vanaf Venlo-Centrum: over de Maasbrug naar  
Blerick, sla bij de 2e stoplichten linksaf  
(Burg. Gommansstraat), dan bij de rotonde rechtsaf 
(Kazernestraat). 
Ga bij de rotonde rechtdoor en volg de Kazernestraat  
(u passeert het hoofdgebouw van Leolux).  
Bij de volgende rotonde gaat u rechtdoor en bij de 
T-splitsing aan het einde gaat u rechtsaf.  
De kleurrijke gevel van Via Creandi ligt nu recht voor 
u. De ingang vindt u onder de rode loopbrug. 
 
Meer informatie: www.leolux.nl/viacreandi  

Aanmelden en/of informatie wandelen: tot één dag van tevoren bij Piet Driessen,  
tel. 077 398 2537, mobiel 06 2371 7640 of per e-mail: phmdriessen@ziggo.nl   
Attentie: mochten de weersomstandigheden twijfelachtig zijn, dan kan ieder zelf bepalen 
of hij/zij wel of niet meegaat. 

http://www.leolux.nl/viacreandi
mailto:phmdriessen@ziggo.nl
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De Schrijvertjes-2 

De volgende bijeenkomst van onze verhaaltjes-
schrijfgroep is op vrijdag 5 april a.s. om 14.00 uur.  
Binnenkomst vanaf 13.50 uur 
Thema :  Een nieuwe kans …  

... hoe pakt dat uit ? ! 
Locatie: De Bantuin, Pastoor Kierkelsplein 20, 

5916 SW Venlo 
Informatie:  Geïnteresseerden kunnen zich tot  

uiterlijk 3 april a.s. aanmelden voor 
informatie bij Ingrid Wolters e-mail :  
j-l-wolben@planet.nl of telefonisch 
077 351 7921 

Beugelclub De Zilvere 

Schuvers 

 Iedere laatste vrijdag van de maand beugelen wij 
(van 14.00 tot 16.00 uur) bij Hen en Sandra in Café 
De Hazewind op de Herungerweg 200 in Venlo. Het is 
een gezellige en sportieve middag. Tussen de partijen 
door kun je genieten van een drankje voor een 
schappelijke prijs en gezellig met elkaar praten. 
 
Data : Vrijdag 29 maart en vrijdag 26 april 2019 
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. E-mail: 
paulseuren@kpnmail.nl of tel. : 06 5186 5703.  

 
Van april t/m september 2019.  

Het fietsseizoen gaat weer  
beginnen. 

 
 

Als eerste beginnen we met een verrassingstocht op 
woensdag 3 april. De voorgaande jaren was de or-
ganisatie in handen van Reny van Boekholdt in sa-
menwerking met Nelly Burhenne.  
Reny heeft besloten om te stoppen en wij willen 
haar hartelijk danken voor de tomeloze inzet en de 
fijne organisatie. 
Nelly Burhenne heeft zich bereid verklaard om ver-
der te gaan en dat weten wij zeer te waarderen. 
Veel succes Nelly met het organiseren van de fiets-
tochten. Voorstel van Nelly om in april te beginnen 
met de fietstochten en daar zal menigeen het mee 
eens zijn.  
Datum: Woensdag 3 april 2019.  
Bijeenkomen om 13.30 uur bij de Grand Café  
Maagdenberg.  
Aanmelden en/of informatie: 
Nelly Burhenne: E-mail: newie@home.nl  
tel. 077-354 8667 of 06-382 55474 een WhatsApps 
kan ook.  

Fietsen 

Vanaf uw 75ste is een medische keuring nodig voor 
elke verlenging van uw rijbewijs. 
Voor de medische keuring heeft u naast het CBR 
ook te maken met een arts en eventueel medisch 
specialist(en) naar wie het CBR u kan doorverwijzen. 
Ouderdom komt helaas vaak met gebreken. Daar-
om heeft de overheid bepaald dat bestuurders van-
af hun 75ste elke vijf jaar medisch gekeurd moeten 
worden voor het verlengen van hun rijbewijs. Met 
de keuring wordt beoordeeld of u ‘rijgeschikt’ bent. 
Dat wil zeggen: volgens wettelijke regels geestelijk 
en lichamelijk in staat om te rijden. Dat is belangrijk 
voor de verkeersveiligheid. 
 

In Venlo kunt u voor de medische keuring een af-
spraak maken met:  
Dokter T. Kessels, Schaapsdijkweg 7, Venlo.  
Tel.: 077 3210 298. Kosten € 25,00.  

Medische keuring  
rijbewijs 
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Heeft u interesse in geschiedenis- 
boeken en wilt u die vervolgens  
bespreken met gelijkgestemden? 
 
Dan nodigen wij u uit om deel te  
nemen aan een boekbespreking op  
vrijdagmiddag 17 mei a.s. in “de 

Bekkerie”,  Heymansstraat 128a in Blerick. 
De titel van het boek is “Wat is fascisme” van de 
schrijver Robin te Slaa. 
Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht 
bij Piet Sommers, Tel. 077-3661806 of per e-mail: 
p.sommers@home.nl   
Meer info over Senia: www.senia.nl  

Senia 
Leesclub geschiedenis 

Op dinsdag 26 maart a.s. nodigen wij u van harte uit 
voor het bijwonen van de algemene ledenvergade-
ring in Café Restaurant de Wylderbeek in Venlo. 
De agenda voor deze ledenvergadering krijgt u per  
e-mail toegezonden. Voor de benodigde documenten 
kunnen onze leden inloggen op onze website. Infor-
matie hierover vindt u in de reeds genoemde mail. 
  
Na de vergadering bieden wij u een optreden aan 
van Toneelgroep “60 PLUS” uit Horst. Zij spelen met 
10 personen het stuk : ’t Lepke groond” , een humo-
ristisch stuk uit de jaren 60.  
Succes verzekerd! Dat mag u niet missen. 
 
Datum : Dinsdag 26 maart 2019 
Aanvang :  14.00 uur. De zaal is geopend vanaf 

13.30 uur. 
Locatie : Café Restaurant de Wylderbeek,  

Hagerhofweg 2A, 5812 PN Venlo. 
Bijdrage :  Gratis voor leden. Introducés betalen  

€ 7,50 (niet-leden hebben tijdens deze 
vergadering geen spreek- en stem-
recht).  

 
Aanmelden voor 20 maart a.s. per e-mail:  
info@jongerenvanvroeger.nl of telefonisch 
077 3260 409 (’s avonds na 19.00 uur).  

Algemene  
ledenvergadering 

In de Kijker 

Vooraankondiging 
SVZ Seniorensoos Venlo-Zuid organiseert op  
woensdag 20 maart a.s. een muziekmiddag in de 
Zwanehaof, Reigerstraat 2, 5912 XN, Venlo 
Stef Kupers zal dan optreden.  
Leden van Jongeren van Vroeger zijn van harte wel-
kom. Verdere informatie volgt nog via de mail. 
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Tuin in maart 

 
Er bloeien veel sneeuw- 

klokjes 
de waterwilg zet katjes 

uilenballen onder de conifeer 
 

De krokussen zijn uitgepikt 
door de reeds baltsende  

mezen 
die hoge pootjes sexy vinden 

 
Vlaamse gaaien schreeuwen 
de zangvogels stuiven uiteen 

 
Het is oorlog in de tuin 

 
 

Kees Winkler 
uit : Ommekeer 1997 

mailto:p.sommers@home.nl
http://www.senia.nl
mailto:info@jongerenvanvroeger.nl

