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Alles staat weer in bloei. Niks mooier 
dan al dat frisse groen. We zitten dus 
midden in de lente. Voor velen van u 
het favoriete jaargetijde. Lekker warm, 
maar nog niet te warm. Ook al beleven 
we weer nieuwe warmterecords. 
Dat het mei is ziet u ook aan onze acti-
viteiten. We fietsen en wandelen, maar 
bezoeken ook nu weer interessante 
tuinen. Kijk verder in onze Nieuwsbrief 
maar eens naar het gevarieerde aan-
bod. Beslist de moeite waard!  
In maart ben ik namens de ouderenver-
enigingen uit Limburg, dus ook namens 
u, naar de voorjaarsvergadering ge-
weest van de FASv. Hier kwam met na-
me ter sprake dat we als organisatie te 
weinig zichtbaar zijn naar buiten. De 
FASv is zeer actief bij het bijstaan van 
ouderenverenigingen die lid zijn, zowel 
juridisch als bij het invullen van de be-
lastingen. Ook heeft zij het aantal zorg-
verzekeraars met korting kunnen uit-
breiden. Maar toch wordt hieraan te 
weinig ruchtbaarheid gegeven.  
Er komt een P.R. team dat dit in de toe-
komst moet verbeteren. Ook wil men 
proberen om een landelijke deskundi-
genbank op te zetten. Er zijn binnen al 
onze ouderenverenigingen beslist men-
sen, die vanuit hun voormalig werk-
zaam leven zinnige informatie kunnen 
verstrekken en kunnen aangeven welke 
wegen bewandeld moeten worden om 
een probleem aan te pakken.  
Doordat wij lid zijn van de FASv, zijn wij 
ook automatisch lid van de NVOG, u 
weet nog wel de landelijke koepel die 
ons vertegenwoordigt bij het overleg 
met de ministers en SER. Om nog meer 
gewicht in de schaal te kunnen leggen 
bij dit overleg, wil de NVOG gaan fuse-
ren met de KNVG. De nieuwe vereni-
ging bestaat dan uit 300.000 leden! Het 
FASv zal ons daarin vertegenwoordi-
gen. 
De ledenvergadering op 26 maart jl. is 
op een prettige manier verlopen.  
Als bestuur hebben we ons kunnen ver-
antwoorden voor het gevoerde beleid, 
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Bezoek Tuinen : 8 mei 

Fietsen : 11 mei 

Wandelen : 15 mei 

Beugelen : 31 mei 

Fietsen : 5 juni 

De Schrijvertjes-2 : 7 juni 

Bezoek Tuinen : 12 juni 

Busreis Xanten : 14 juni 

Wandelen : 19 juni 

Beugelen : 28 juni 

Agenda 

Voorwoord 

zowel wat betreft de activiteiten als 
de financiële huishouding. Aanslui-
tend keken we naar een optreden 
van de toneelvereniging “60 PLUS” 
uit Horst. Een geslaagde middag, 
jammer dat er niet meer leden aan-
wezig waren.  
Dit is toch het moment voor leden 
om op- en aanmerkingen in te bren-
gen. Misschien iets voor het volgend 
jaar. 
Het bezoek aan Leolux op 10 april jl. 
was zeer leerzaam. We werden 
gastvrij ontvangen en de rondlei-
ding was zeer de moeite waard. U 
ziet er zijn weer een heleboel activi-
teiten geweest. Kijk eens naar het 
aanbod van mei en juni in dit num-
mer. Deelnemen hieraan geeft ont-
spanning en u komt in contact met 
andere leden. Neem ook eens ande-
ren mee. Er worden veel plannen 
bedacht tegen eenzaamheid en juist 
door zoveel verschillende activitei-
ten aan te bieden hopen we als ver-
eniging hier ons steentje aan bij te 
dragen. Hopelijk tot ziens bij een 
van onze activiteiten.  
Veel leesplezier. 

 

Jan de Bree, voorzitter 

colofon  
Heeft u een verslag of berichtje? Stuur 

uw bijdrage dan vóór 21 juni 2019 naar 

de redactie e-mail: 

info@jongerenvanvroeger.nl  

of per post : Jongeren van Vroeger,  

Riethstraat 45, 5931 PW Tegelen 

 

ZOMERS 

 
Zomers van toen, 

zijn groener en warmer 
Zomers van nu 

zijn een tikkeltje armer 
 

Maar straks zijn de zomers 
van nu net zo groen 

en zo warm, want dan zijn het 
de zomers van toen. 

 
Toon Hermans 
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De Schrijvertjes-2 

De volgende bijeenkomst van onze verhaaltjes-
schrijfgroep is op vrijdag 7 juni a.s. om 14.00 uur . 
Binnenkomst vanaf 13.50 uur. 
 

Thema:  
Het cadeau 

     onverwacht..… of eindelijk 
…echt iets voor mij….of….wat moet ik daarmee … 

 
Locatie:  
De Bantuin, Pastoor Kierkelsplein 20,  
5916 SW Venlo. 
 

Aanmelden en/of informatie:  
Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk 4 juni a.s. 
aanmelden voor informatie bij Ingrid Wolters per  
e-mail: j-l-wolben@planet.nl of tel. 077 351 7921 
 
 
 
 
 

De geschenkdoos 

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 in Venlo.. Het is 
een gezellige en sportieve middag. Tussen de partij-
en door kun je gezellig met elkaar praten en genie-
ten van een drankje voor een schappelijke prijs. 
 
Data : Vrijdag 31 mei en vrijdag 28 juni 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.  

Vanaf april tot en met september krijgen de leden 
van Jongeren van Vroeger op de eerste woensdag 
van de maand de mogelijkheid om deel te nemen 
aan een mooie, ontspannende fietstocht.  
De fietstochten worden georganiseerd door Nelly 
Burhenne. 
 
 
ATTENTIE: 
In mei wordt de fietstocht georganiseerd op: 
Zaterdag 11 mei 2019 i.p.v. woensdag 1 mei 2019. 
In juni zal het dan weer op woensdag zijn op: 
Woensdag 5 juni 2019.  
Deze datum kunt u ook alvast reserveren. 
 
Beide dagen komen we bij elkaar om 13.30 uur bij 
Grand Café Maagdenberg in Venlo. 
Aanmelden en/of informatie: 
Nelly Burhenne: E-mail: newie@home.nl  
tel. 077-354 8667 of 06-382 55474 een WhatsApp 
kan ook.  

Bij slecht weer gaan de fietstochten niet door. 

Fietsen 

Op vrijdag 14 juni 2019 hebben wij een busreis  
gepland naar Xanten. Het stadje ligt ongeveer 40 km 
van de grens bij Venlo en is sinds de middeleeuwen 
een bedevaartsoord. Het heeft nog een prachtig mid-
deleeuws centrum met o.a. de Sankt Victor’s Dom 
waar de pelgrims naar toe gaan. De Romeinse soldaat 
Victor werd hier ooit ter dood gebracht en later heilig 
verklaard. 
De belangrijkste bezienswaardigheid is echter het 
archeologische park met de ruïnes van een Romeinse 
stad. Ooit lag hier namelijk de Romeinse stad Colonia 
Ulpia Traiana. Het park is een van de meest bezochte 
attracties in dit deel van Duitsland. 
Xanten is ook een gezellig stadje met veel terrasjes 
waar het goed toeven is. 

Vooraankondiging: 
Busreis naar Xanten 
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Binnenkort krijgt u per e-mail de volledige  
informatie, het programma en de kosten  

van deze bijzondere reis.  
Noteer alvast de datum! 

mailto:j-l-wolben@planet.nl
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Bezoek Tuinen  

Het buitenseizoen 2019 is weer begonnen en op  
woensdag  8 mei a.s. brengen we een bezoek aan 
het Peelmuseum America. Tijdens een wandeling 
door de Peel in april werden veel verhalen verteld 
over dit gebied en daarom is de keuze gevallen op 
dit museum. In het infocentrum/museum wordt de 
klok 100 jaar teruggezet en kunt u de sfeer opsnui-
ven van het harde leef- en werkklimaat van de peel-
arbeiders tijdens de turfwinning en ontginning van 
de Peel tussen 1850 en 1950.  
Wij worden rondgeleid door een gids en worden 
verwacht op: 
Datum  :  Woensdag 8 mei 2019 
Aanvang :  14. 00 uur 
Locatie : Griendtsveenseweg 69, 5966 PV 

  America, telefoon: 06 20702173  
Kosten : Entree met rondleiding € 5,00 p.p. incl.

 een consumptie 
Aanmelden:  
Vóór 5 mei a.s. bij Agnes Oud tel. 077 382 8250 of 
per e-mail als.vanouds@home.nl  
Uw introducé is ook welkom. 
Het museum is rolstoeltoegankelijk.  
Website : www.peelmuseum.nl  
 

Medische keuring rijbewijs 

Op woensdag 12 juni 2019 kiezen wij voor de Rozen-
hof in Lottum waar de rozen dan prachtig in bloei zul-
len staan. De meeste rozenliefhebbers willen dat hun 
rozen geuren. Meer nog dan op kleur en bloemvorm 
wordt tegenwoordig weer op geur veredeld.  
Er is ruime keuze aan heerlijk geurende rozen van bo-
dembedekkers tot klimmers, op stam en als struik, 
met overdadige trossen bloemen of schitterend en 
edel grootbloemig. Net als de Keukenhof wil de  
Rozenhof Lottum hét podium zijn voor de Nederland-
se rozensector, met de nadruk op gezonde, duurzame 
rozen en rozenonderstammen. 
De Rozenhof Lottum is het verbindende en stimule-
rende platform voor deze rozensector. 
Datum : Woensdag 12 juni 2019  
Aanvang: 14.00 uur 
Locatie : Markt 2, 5973 NR Lottum 
Kosten : Entree € 3,00  

 Consumpties voor eigen rekening 
Aanmelden:  
Vóór 9 juni a.s. bij Agnes Oud tel. 077 382 8250 of per 
e-mail: als.vanouds@home.nl  
Uw introducé is ook welkom. 
De Rozenhof is rolstoeltoegankelijk. 
Website: www.derozenhoflottum.nl  

Vanaf 75 jaar 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 met gebreken. Daarom heeft de overheid 
bepaald dat bestuurders vanaf hun 75e elke vijf jaar 
medisch gekeurd moeten worden voor het verlen-
gen van hun rijbewijs.  

Met de keuring wordt beoordeeld of u ‘rijgeschikt’ 
bent. Dat wil zeggen: volgens wettelijke regels gees-
telijk en lichamelijk in staat om te rijden. Dat is na-
tuurlijk belangrijk voor de verkeersveiligheid. 
 
In Venlo kunt u voor de medische keuring een  
afspraak maken met: dokter T. Kessels,  
Schaapsdijkweg 7, Venlo Tel. 077 321 0298 .  
Kosten : € 30,00 

mailto:als.vanouds@home.nl
mailto:als.vanouds@home.nl
http://www.derozenhoflottum.nl
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Op woensdag 15 mei 2019 gaan we wandelen in 
Duitsland, in de omgeving van de Wittsee in het 
mooie dal van het riviertje de Nette, vlak over de 
grens. Er vormden zich uitgestrekte moerassen met 
op de bodem laagveen en als oeverbegroeiing voor-
namelijk elzenbomen. 
Onlangs is het zogenaamde Rohrdommelproject af-
gerond, een project om door herstel van het rietland-
schap de roerdomp weer als broedvogel in het ge-
bied terug te brengen. Naar verwachting profiteren 
daar ook andere rietvogels van, zoals het baardman-
netje en de karekiet. Daarnaast is dit een uniek ge-
bied rijk aan bos- en weidevogels. 
We komen bij elkaar om 13.30 uur op de parkeer-
plaats van de “Leuther Mühle”,  
Hinsbeckerstrasse 3441334 Nettetal, 
Duitsland. 
Denk wel aan uw identiteitskaart! 
Aanmelden en/of informatie:  
Let op!  Voor deze wandeling op  
15 mei a.s. aanmelden bij: 
Piet Driessen, tel. O77 398 2537/ mobiel 0623717640 
of per e-mail: phmdriessen@ziggo.nl  

Wandelen  

Op woensdag 19 juni 2019 gaan we de omgeving 
van de Ravenvennen/Vreewater verkennen. 
Een uniek stuk natuur met prachtige wandelroutes 
waarin je nog de “echte” vennen en zandverstuivin-
gen kunt zien. 
Wij hebben deze wandeling juist in deze periode  
gekozen, omdat de waterlelies dan volop in bloei 
staan. De route is 7 km lang. Na afloop van deze wan-
deling gaan we een kopje koffie drinken bij Restau-
rant de Maasduinen in Velden.  
 
We komen bij elkaar om 13.30 uur op de parkeer-
plaats Spikweien 46, 5943 AC Lomm. 
 
Aanmelden en/of informatie:  
Let op!  Voor deze wandeling op 19 juni a.s.  
aanmelden bij: 
Jan Vervoort tel. 077 467 3024/mobiel: 06 3194 3300 
of e-mail : janentoosvervoort@home.nl  
 
Attentie: 
Als de weersomstandigheden twijfelachtig zijn, kunt 
u zelf beslissen of u mee gaat. 

 In de Kijker 

 
SVZ (Seniorensoos Venlo-Zuid) nodigt u uit deel te nemen aan hun dagtocht  
op woensdag 15 mei 2019  naar de Stroopfabriek Canisius en Abdij Rolduc 

 
 

Vertrek om 8.45 uur vanaf de Zwanehaof/Zuidpilaar, Reigerstraat 2, Venlo-Zuid rechtstreeks naar de stroopfabriek 
in Schinnen. Sinds het inblikken van de eerste stroop in 1903, meer dan 100 jaar geleden, is het maken ervan een 
ware cultuur. Een traditie die ons, Bourgondische Limburgers, eigen is. Die rijkdom aan “boerentraditie” hebben 
we te danken aan fruithandelaar Jean Canisius. Ontvangst met koffie/thee en vlaai. Daarna krijgen wij een kijkje 
achter de schermen van de stroopfabriek en horen we alles over het product stroop en hoe het gemaakt wordt. 
Als herinnering krijgt u een strooppakket. Hierna vervolgen we de route verder naar het zuiden voor de lunch.  
Deze hebben om 12.30 uur gereserveerd bij restaurant Bergzicht in Vijlen. 
 

’s Middags om 14.00 uur staat er een bezoek aan Abdij Rolduc op het programma. Abdij Rolduc in Kerkrade be-
hoort tot de belangrijkste religieuze monumenten van Nederland. Rolduc is het grootste abdijcomplex in de Bene-
lux en staat op de UNESCO-lijst van 100 belangrijkste monumenten van ons land. Een gids zal ons rondleiden 
door het 900 jaar oude kloostercomplex. Via een mooie route door Zuid-Limburg rijden we langzaam weer noord-
waarts. Rond 17.30 uur komen we aan in het pittoreske plaatsje Stevensweert. Hier sluiten we deze dag af met 
een prima diner bij restaurant Int Brookx. Om ongeveer 20.15 uur zijn we dan weer terug in Venlo-Zuid.  
 

Kosten: 
Voor leden van Jongeren van Vroeger en introduceés: € 63.00. 
 

Aanmelden: 
Wilt u deelnemen aan deze dagtocht, dan kunt u zich hiervoor opgeven op woensdag 1 mei a.s. tussen 14.00 en 
15.00 uur in de Zuidpilaar, Reigerstraat 2, Venlo Zuid.  
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