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Voorwoord
Juli en augustus zijn van oudsher de
vakantiemaanden. Ook kan ik me uit
mijn jeugd nog herinneren, dat mijn
vader slechts een weekje vrij had. We
gingen dan met de fiets naar de hei in
Venlo om samen te picknicken. Op datzelfde veldje kon je ook fijn voetballen.
Daarnaast hadden we een badkaart
van de Onderste Molen. Ja zo vulden
wij onze vakanties in de jaren 50-60 in.
Misschien gebruikt u deze maanden
om gezellig met uw kleinkinderen activiteiten te ondernemen. Of blijft u thuis
en fietst en wandelt u in onze prachtige
omgeving. Veel van onze leden gebruiken de maanden juni en september om
er op uit te gaan, niet zo warm en niet
zo druk. Toch hebben wij ook in de
maanden juli en augustus een aanbod
voor u. Ook nu staat er het samen fietsen, wandelen en tuinen bezoeken op
het programma. Zeker de moeite
waard en niets leukers dan samen met
anderen iets ondernemen. Daarnaast
plannen we in augustus een bezoek
aan “Het Huis van Morgen”. Over al
deze activiteiten leest u verderop in
onze Nieuwsbrief. Het zal u ook niet
ontgaan zijn, dat er veel gebeurd is wat
betreft de AOW en de pensioenen. Wij
hopen dat er ook van onze leden een
flink aantal de petitie voor het deelnemen aan het pensioenoverleg door de
gepensioneerden heeft ondertekend.
Er ligt nu weliswaar een pensioenakkoord, maar de invulling op details
moet nog gebeuren. En die zullen ook
grote gevolgen kunnen hebben. Vandaar dat de deelname aan het overleg
door de NVOG (de nieuwe naam na de
fusie), waar ook onze vereniging bij
aangesloten is, van groot belang is.
Op 14 juni jl. hebben we onze jaarlijkse
excursie gehad. Met prachtig weer en
zeer interessant. Kortom geslaagd!
Neemt u ook eens niet-leden mee naar
onze activiteiten: de beste manier om
voor onze vereniging reclame te maken.

Website: www.jongerenvanvroeger.nl

U weet nog: des te meer leden we
hebben, des te meer kunnen we
ook organiseren.
Fijne zomer gewenst en veel leesplezier.
Jan de Bree, voorzitter

Summer in the city
Kom binnen in mijn
paradijs
je weet niet wat je ziet.
Mijn plastic gras is altijd groen
geen parasol verschiet.
De stenen heg hoeft niet
geknipt,
het pad wordt nooit gewied
er is zo weinig onderhoud
ga zitten en geniet!
En zie je daar mijn glasfontein
waar duiven van graniet
als tuimelaars aan ’t spelen
zijn
samen met mijn parkiet?
Wat zeg je nou, iets minder
zon?
Tja … .’t is en blijft een klein
balkon.
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Riethstraat 45, 5931 PW Tegelen
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Bezoek Tuinen
Op woensdag 10 juli 2019 hebben wij een rondleiding georganiseerd naar de Historische Groentehof
in Beesel. Zoals zij zelf vermelden “geschiedenis op
je bord”.
In deze tijd van het jaar staan in de tuin honderden
soorten vergeten, bijzondere en zeldzame groenten,
fruit en (eetbare) bloemen. En horen we de
verhalen en anekdotes over onze eetcultuur van
vroeger en nu.
Datum :
Woensdag 10 juli 2019
Kosten
: Rondleiding € 7,50 p.p. incl. koffie/
thee en huisgemaakt gebak..
Verzamelen : 14.00 uur
Locatie
: De Historische Groentehof, Rijke 21,
5954 NJ Beesel
www.stichtingvergetengroenten.nl

Voor woensdag 14 augustus 2019 staat op het
programma een bezoek aan een Engelse tuin van
plusminus 4.000 m2.
De heer en mevrouw Jenniskens hebben, na hun
pensioen, van hun voormalige kwekerij een tuin
gecreëerd waarin je kunt wandelen onder hoge
bomen, over bruggetjes, langs waterpartijen en
waar je kunt genieten van het grote sortiment aan
planten, struiken, bomen en bloemen.
Na de rondleiding kunnen wij nog nagenieten bij
een kop koffie/thee. Aan de overkant van de weg
heeft hun dochter een bloemenzaak, waar wij natuurlijk ook een kijkje nemen.
Datum
: Woensdag 14 augustus 2019
Verzamelen : 14.00 uur
Locatie
: Tuin Jenniskens, Kogelstraat 41,
5963 AN Hegelsom
Tel. 077-3981546
De kosten : Incl. consumptie € 3,50.
Introducé is ook welkom

Aanmelden graag vóór 8 juli bij Agnes Oud:
Tel. 077 382 8250 of per e-mail:
als.vanouds@home.nl
Uw introducé is ook welkom.

Aanmelden graag vóór 12 augustus bij
Agnes Oud: Tel. 077 382 8250 of per e-mail:
als.vanouds@home.nl
Uw introducé is ook welkom.
Mededeling:
Oorspronkelijk stond een bezoek aan een pluktuin
op het programma. Dit bezoek hebben we een
jaartje uitgesteld, omdat de tuin nog volop in ontwikkeling is.

Fietsen
Vanaf april tot en met september krijgen de leden
van Jongeren van Vroeger op de 1e woensdag van
de maand de mogelijkheid om deel te nemen aan
een mooie, ontspannende fietstocht.
De fietstochten worden georganiseerd door Nelly
Burhenne.

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 of
tel. 077-354 8667 / 06-382 55474
een WhatsApp kan ook.

De eerstkomende maanden is dat op:
woensdag 3 juli en woensdag 7 augustus.

Website: www.jongerenvanvroeger.nl

Bij slecht weer gaan de fietstochten niet door.
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Bezoek aan het Huis van Morgen
 te kunnen zien hoe technologie zoals telezorg

Op vrijdag 30 augustus 2019 van 14.00 tot 16.00
uur wordt de mogelijkheid geboden om een bezoek
te brengen aan het Huis van Morgen, een demonstratiewoning waar u innovatieve, technische hoogstandjes aantreft.
Het Huis van Morgen is een laagdrempelig inloophuis. Een normale eengezinswoning, waar technologische hulpmiddelen en eenvoudige aanpassingen
in de woning zijn aangebracht. Handige slimmigheden en praktische toepassingen die u ter plekke
kunt uitproberen. Zo kunt u zelf zien en ervaren wat
zoal mogelijk is.
De mogelijkheid bestaat om:
 kennis te maken met technische en bouwkundige toepassingen die zelfstandig, veilig en comfortabel leven in de eigen omgeving ondersteunen;

kan helpen om professionals, vrijwilligers en
mantelzorgers zo goed mogelijk in te zetten;
 te kunnen ervaren hoe mensen met behulp van
moderne communicatie-technologie, zoals het
digitale dorpsplein, makkelijker sociale contacten kunnen onderhouden en kunnen deelnemen aan onze samenleving;
 in contact kunnen komen met partners in het
bedrijfsleven en het onderwijs die de mogelijkheden, hulpmiddelen en aanpassingen ontwikkelen of aanbieden.
Datum :
Aanvang :
Kosten :
Locatie :

Vrijdag 30 augustus 2019
14.00 uur
Geen
Stichting Huis van Morgen,
Bernhardstraat 4, 5981 XP Panningen
www.huisvanmorgen.nu

Aanmelden: vóór 23 augustus a.s. per e-mail:
info@jongerenvanvroeger.nl of telefonisch
077 3260 409 (’s avonds na 19.00 uur).

De Schrijvertjes-2
Bijeenkomst : vrijdag 23 augustus 2019
Binnenkomst vanaf 13.50 uur.

Thema: Kindertijd
Locatie : De Bantuin, Pastoor Kierkelsplein 20,
5916 SW Venlo
Aanmelden en/of informatie:
Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk
21 augustus a.s. aanmelden bij Ingrid Wolters per
e-mail: j-l-wolben@planet.nl of tel. 077 351 7921

Beugelclub De Zilvere Schuvers
De zomer is begonnen en de vakanties komen er aan. Daarom zullen we in juli en augustus niet beugelen.
Op vrijdag 27 september a.s. beginnen we weer bij Café De Hazewind, Herungerweg 200, Venlo.
Verdere informatie vindt u in de Nieuwsbrief van september/oktober 2019.
Website: www.jongerenvanvroeger.nl
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Wandelen
Op woensdag 17 juli a.s. hebben we een wandeling
gepland in Arcen. Het is een wat langere route,
maar wel een heel interessante. Vanaf het kanon
wandelen wij door en rond de Heerlijkheid Arcen.
De te lopen afstand is 10 km. De moeilijkheidsgraad: vooral vlak, verhard en onverhard.
We komen langs het buurtschap Lingsfort, de sluis
van het Fossa Eugeniana. Dat is het kanaal dat de
Spanjaarden in 1625 begonnen te graven om Rijn
en Maas te verbinden. Om het hoogteverschil te
overbruggen moest op deze plek een sluis gebouwd worden en om die te verdedigen moesten
twee forten gebouwd worden. Het kanaal is nooit
afgebouwd. Bij knooppunt 34 beklimmen we het
uitzichtplatform en zoeken we naar de watervogels
op de plas. Via Kasteel Arcen - met de bekende
kasteeltuinen, de Wijmarsche watermolen en de
graanbranderij De IJsvogel – gaan we terug naar
hartje Arcen.
We komen bij elkaar om 13.30 uur op de
parkeerplaats van de kasteeltuinen,
Lingsforterweg 26, 5944 BE Arcen.
Aanmelden en/of informatie:
Tot één dag van tevoren bij:
Piet Driessen, tel. 077 398 2537/ mobiel
0623717640 of per e-mail: phmdriessen@ziggo.nl

Op woensdag 21 augustus a.s. gaan we wandelen in
Wellerlooi op het landgoed De Hamert onderdeel
van de Maasduinen.
We hebben de maand augustus uitgekozen mede
omdat de heide dan op zijn mooist is. Het landgoed
De Hamert is een mooi natuurgebied, dat bestaat
uit vennencomplexen en men vindt daar ook een
grafheuvel, die weer helemaal in zijn oude staat is
teruggebracht. Als we geluk hebben zien we ook
verschillende roof- en watervogels.
Aansluitend aan de wandeling gaan we iets drinken
in het Pannenkoekhuis.

We komen bij elkaar om 13.30 uur op de
parkeerplaats van het Pannenkoekhuis,
Twistedenerweg 2, 5856 CK Wellerlooi.
Aanmelden en/of informatie:
Tot één dag van tevoren bij:
Piet Driessen, tel. 077 398 2537/ mobiel
0623717640 of per e-mail: phmdriessen@ziggo.nl
Attentie:
Als de weersomstandigheden twijfelachtig zijn, kunt
u zelf beslissen of u meegaat.

Terugblik excursie Xanten (Duitsland)
Op 14 juni jl. zijn wij met een aantal leden van Jongeren van Vroeger met stralend weer naar Xanten geweest.
Vertrokken vanaf stadion de Koel in Venlo kwamen we rond 11.00 uur aan. Na een lekkere kop koffie of thee
kregen we een rondleiding in het Archeologische park door een enthousiaste, goed Nederlands sprekende gids.
Na het voortreffelijke lunchbuffet leidde dezelfde gids ons rond in Xanten, de Middeleeuwse stad met Romeinse
roots. Iedereen was onder de indruk hoe ze de oorlogsschade hersteld hadden. Maar ook de leuke pleintjes en
straatjes maakten de meesten van ons enthousiast. Diverse leden gaven dan ook nog te kennen om nog eens
terug te willen gaan en rustig te bekijken, waar nu niet voldoende tijd meer voor was. Om 18.00 uur waren we
moe maar tevreden weer terug in Venlo. Al met al een geslaagde excursie!
Zie ook de volgende bladzijde.

Website: www.jongerenvanvroeger.nl
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Excursie
naar Xanten
14 juni 2019

Website: www.jongerenvanvroeger.nl
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