Nieuwsbrief ‘Jongeren van Vroeger’
Jaargang 4/ nr. 21

Sept./okt. 2019

Voorwoord
Wanneer ik dit stukje schrijf, is het buiten
nog steeds prachtig weer. Wat hebben
we weer een fijne, maar droge zomer
gehad. Tijdens de wandeling met de Jongeren van Vroeger op de Hamert konden
we genieten van de paarse heide, ondanks die droogte.
De voor u liggende Nieuwsbrief gaat over
de periode september/oktober, dus over
het begin van de herfst. Daarom leest u
over het laatste tuinenbezoek van dit seizoen en de laatste twee fietstochten van
dit jaar. Ook ziet u dat er een nieuw idee
ontwikkeld is.
Vanaf oktober wordt er op de 2e woensdag van de maand tot en met april een
Museumbezoek georganiseerd. Kijkt u
maar eens verderop in dit nummer van
de Nieuwsbrief. Wij bezoeken musea in
de regio en de bedoeling is een zeer gevarieerd aanbod.
De gemeente heeft ons per brief laten
weten dat we er rekening mee moeten
houden, dat er voor het jaar 2020 geen
subsidie meer verstrekt zal worden. Nu
was hun bijdrage in de afgelopen jaren al
ver teruggebracht, maar zelfs het kleine
bedrag van € 368 gaat verdwijnen. Als
seniorenvereniging proberen we zoveel
mogelijk de kosten zo laag mogelijk te
houden. Dit geldt ook voor ons lidmaatschapsgeld. Maar ook hier zit een grens
aan.
Daarom willen we dit jaar ook deelnemen
aan de Rabo Clubsupport actie. Met behulp van onze leden die lid zijn van de
Rabobank kunnen we dan toch iets doen
aan de financiële positie van onze vereniging. Details over deze actie vindt u verderop in de Nieuwsbrief. Van harte aan
bevolen!

Er is wel een raamakkoord, maar er
moet nog veel ingevuld worden. We
zijn het -zowel de vakbonden als de
seniorenverenigingenhelemaal
niet eens met de kunstmatig laag
gehouden rekenrente, wat kortingen tot gevolg kan hebben. Ook de
voor korte tijd stopgezette verhoging van de pensioenleeftijd blijft
een bespreekpunt. Bij deze besprekingen is ook de NVOG (mede namens ons) betrokken.
Bekijkt u maar eens rustig ons aanbod in de komende twee maanden,
heel gevarieerd en uitgebreid.
Fietsen, wandelen, tuinenbezoek,
beugelen, de Schrijvertjes, een lezing van Sef Derkx, museumbezoek.
Kortom voor elk wat wils.
Hopelijk tot ziens bij een van deze
activiteiten. Veel leesplezier!
Jan de Bree voorzitter

Wie leefde als een blinde mol,
wie sliep in donkere gangen,
wie leefde als een toverkol,
wie kende groot verlangen,
wie leefde kort,
wie leefde lang,
dan boven, dan beneden,
wie leefde dapper, ook weer
bang,
nu of heel lang geleden,
wie kon wel eens
niet eten van verdriet?
Ik zeg het je: wie niet.
Ienne Biemans

In september nemen wij deel aan de vergadering van NVOG over de op handen
zijnde fusie en de nieuwe statuten, maar
ook worden we bijgepraat over de laatste
ontwikkelingen bij de onderhandelingen
over het pensioenakkoord.
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De jaren vijftig en zestig in Venlo: lezing Sef Derkx
De jaren vijftig. Venlo likte de wonden van de Tweede Wereldoorlog. In de gebombardeerde gemeente
was een nijpend gebrek aan woonruimte. Die nood
zou het hele decennium worden gevoeld. De wederopbouw kwam op gang. Venlo werd een echte
wederopbouwstad. Het zogenaamde Brugplan was
visionair en modern. Veel panden werden echter in
historiserend stijl gebouwd. Het Duitse kooptoerisme, de Butterfahrt, droeg bij aan het economisch
herstel. De stad vond zijn DNA uit.

In De Prins van Oranje kwam indertijd de fine fleur
van de Nederlandse beatmuziek. Maar het was
niet het enige podium. In parochiezalen als Copacabana, De Maagdenberg, ’t Knibbelke en Ons
Huis traden lokale en regionale bands op. Je kon
ook terecht in Tegelen, Maasbree, Sevenum, Horst
en Beringe om te genieten van muziek. In cafés en
sociëteiten, zoals de HTS-soos aan de Panhuisstraat en het O.O.C. aan de Heutzstraat, traden
groepen op. In Venlo en omgeving woedde vanaf
de jaren zestig een waar muziekvirus, dat tal van
bands heeft voortgebracht zoals The Vampires, Les
Mystères, Scarface, Static, Trip en Obsession.

De jaren vijftig waren ook de grote jaren van de
Venlose vastelaovend. Noord-Limburg trok naar ’t
stedje van lol en plezeer om het feest der feesten te
vieren. Nederland maakte kennis met het fenomeen betaald voetbal. VVV speelde daarin een
voorname rol en won in 1959 zelfs de KNVB-beker.
Achteraf beschouwd lijkt de wereld van de jaren
vijftig een wereld van zwart-wit. De beelden die tot
ons komen uit die tijd zijn overwegend zwart-wit.

De lezing heeft niet de pretentie om de jaren
vijftig en zestig volledig in kaart te brengen. Je zou
het eerder een associatieve zoektocht kunnen
noemen naar de jaren van onze jeugd. Het is meer
bedoeld als aanjager om herinneringen die we
hebben aan die periode met elkaar te delen en te
vertellen aan de generaties die erna kwamen.
Want een bijzondere tijd dat was het wel.

De jaren zestig zijn als een waterkering in de tijd.
De wereld veranderde. Vertrouwde rolpatronen
bleken sleets te zijn. Normen en waarden werden
tegen het licht gehouden en herijkt. De jeugd emancipeerde en ontwikkelde een eigen smaak en levensstijl. Vooral muziek bracht jongeren bij elkaar.
De jeugdcultuur bloeide in groot Venlo in deze periode. In de Prins van Oranje aan de Kaldenkerkerweg
werden de zogenaamde Indische avonden georganiseerd, waar lokale en nationaal bekende bands optraden zoals Cuby & The Blizzards en The Outsiders
met zanger Wally Tax, de jongen met de langste
haren van Nederland.

Datum : Dinsdag 17 september 2019
Aanvang : 14.00 uur
Locatie : Grand Café Maagdenberg, Maagdenbergplein 11, 5915 CW Venlo
Kosten : € 5,00 voor leden JvV,
introducés € 7,50 incl. kop koffie /thee
Aanmelden:
Vóór 10 september a.s. per e-mail :
info@jongerenvanvroeger.nl of tel. 077 3260 409
(‘s avonds na 19.00 uur)

Tip van de redactie…..
De seniorenkoren Forever Young Collectief Venlo
en Forever Young Leudal verzorgen op zondag
8 september a.s. een optreden in De Bombardon
Sint Antoniusstraat 2, 6093 GA Heythuysen.
Ze brengen pop- en rocksongs o.a. uit de jaren
zeventig ten gehore, onder begeleiding van een
rockband.
Aanvang : 14.00 uur – zaal open vanaf 13.30 uur
Entree : € 5,00
Tickets

: www.foreveryoungleudal.nl

Website: www.jongerenvanvroeger.nl
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Bezoek Tuinen
Als afsluiting van dit tuinseizoen van Jongeren
van Vroeger, staat op woensdag 11 september
een tuinbezoek in Buggenum bij “Huys en Hof”,
van Christien Reinders op het programma.
Een prachtige sfeervolle tuin rondom een karakteristieke langgevel boerderij, van plusminus
3000 m2. Veel bloeiende planten, tuinkamers en
borders op kleur. De tuin is in deze periode eveneens aangekleed met exclusieve pompoen/
bloemstukken. In haar winkel zijn planten en tuin
-decoratie artikelen verkrijgbaar.
Na de rondleiding kunnen wij op het terras nog
napraten onder het genot van een kopje koffie/
thee met een lekkernij.

Datum: Woensdag 11 september 2019
samenkomst om 14.00 uur
Kosten: € 5,00 incl. koffie/thee en lekkernij,
Uw introducé is ook welkom.
Locatie: Huys en Hof, Christien Reinders,
Holstraat 19,6082 BA Buggenum
Tel. 0475- 591184
Website: www.christienreinders.nl
Aanmelden:
Graag vóór 9 september 2019 bij Agnes Oud
tel. 077 3828 250 /e- mail: als.vanouds@home.nl

Fietsen
In september en oktober worden nog twee mooie
en ontspannende fietstochten georganiseerd (op
de 1e woensdag van de maand). De fietstochten
worden georganiseerd door Nelly Burhenne.

Voor woensdag 2 oktober kan contact gelegd
worden met Nelly Burhenne:
e-mail: newie@home.nl of
tel. 077-354 8667. Mobiel: 06-382 55474
een WhatsApp kan ook.

Data: woensdag 4 september en 2 oktober.
Beide dagen komen we bij elkaar om 13.30 uur bij
Grand Café Maagdenberg in Venlo.
Attentie: voor woensdag 4 september a.s. is er
geen aanmelding vooraf mogelijk.
Bij het startpunt wordt tot 13.35 uur op u
gewacht, dus graag op tijd komen.

Website: www.jongerenvanvroeger.nl

Bij slecht weer gaan de fietstochten niet door.
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Wandelen
Op woensdag 18 september a.s. hebben we een
wandeling gepland in Arcen. Vanaf het kanon wandelen we daar rond de Heerlijkheid Arcen.
De te lopen afstand is 7 km. De moeilijkheidsgraad:
vooral vlak, verhard en onverhard. We wandelen
door het buurtschap “Lingsfort” om vervolgens via
kasteel Arcen -met de bekende kasteeltuinen-, de
Wijmarsche Watermolen- tegenwoordig graanbranderij “De IJsvogel ”- door een natuurgebiedje
en over de Maasdijk weer terug naar hartje Arcen.
De te lopen route loopt langs de knooppunten:
50-51-52-53-46-44-42-39-38-77-67-65-54-55-5650.
We komen bij elkaar om 13.30 uur op de
parkeerplaats links voor de Schanstoren aan de
Maaszijde. Schans 18, 5944 AG Arcen.
Aanmelden en/of informatie:
Tot één dag van tevoren bij: Piet Driessen,
tel. 077 398 2537/mob.: 06 2371 7640
of per e-mail : phmdriessen@ziggo.nl

Op woensdag 16 oktober a.s. gaan we wandelen in
het natuurgebied Het Zwarte Water ten noorden
van Venlo. De tocht gaat door het oude stadsbos,
langs bestaande waterpartijen, nieuwe plassen en
drinkpoelen (ik ben bang dat ze nu droog staan).
Wij komen langs het Broekbos en moerasgebied
genaamd Diepbroek, waar veenmos nog voorkomt.
Ook in deze tijd voordat de vorst zich aankondigt,
kunnen we veel paddenstoelen bewonderen.
De wandeling start om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats met info-bord “Het Limburgs Landschap” aan
de Schandeloseweg/Kikvorsstraat. Het Limburgs
Landschap, 5916 LD Venlo
Aanmelden en/of informatie:
Tot één dag van tevoren bij: Piet Driessen,
tel. 077 398 2537/mob.: 06 2371 7640
of per e-mail : phmdriessen@ziggo.nl
Attentie: Als de weersomstandigheden twijfelachtig zijn, kunt u zelf beslissen of u meegaat.

Medische keuring rijbewijs
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.

Daarom heeft de overheid bepaald dat bestuurders vanaf 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 afspraak maken met:
Dokter T. Kessels, Schaapsdijkweg 7, Venlo. Tel.: 077 3210 298. Kosten € 30,00.
Website: www.jongerenvanvroeger.nl
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Museumbezoek in de regio
Vanaf oktober 2019 tot en met april 2020 organiseren we maandelijks op de tweede woensdag
van de maand een museumbezoek. Het eerste
museum is de Tiendschuur in Tegelen, waar vanaf
september een interessante expositie is.

Datum :
Aanvang :
Locatie :

Woensdag 9 oktober 2019
14.00 uur
De Tiendschuur, Kasteellaan 8, 5932 AG
Tegelen.
Kosten : Entree € 6,50 (gratis koffie /thee)
Museumkaart gratis entree.
Eigen bijdrage voor de gids: € 2,50 per persoon.

Een gids zal de groep door het museum leiden en
toelichting geven. ‘De schoonheid van verval’
Vanitas: de ijdelheid der dingen, oftewel alles gaat
voorbij. Seizoenen komen en gaan, mensen worden ouder, planten sterven af en vergaan. Gebouwen barsten, schilderingen vervagen, stenen slijten af. Een thema dat al eeuwenlang kunstenaars
inspireert. Deze fascinerende expositie toont
werk van kunstenaars uit binnen- en buitenland
die de tand des tijds weten te vangen in hun keramische kunstwerken.
Het is niet langer nodig om bezorgd te zijn over
rimpels, huid die gaat hangen of grijze haren.

Aanmelden:
Vóór 5 oktober a.s. per e-mail :
info@jongerenvanvroeger.nl of tel. 077 3260 409
(‘s avonds na 19.00 uur).

Deze tentoonstelling brengt een ode aan het verval en laat zien hoe mooi aftakeling kan zijn.
Meer informatie: www.tiendschuur.net

De Schrijvertjes-2
Bijeenkomst vrijdag 25 oktober 2019
Aanvang : 14.00 uur, binnenkomst vanaf 13.50 uur

Beugelen
De beugelclub de Zilvere Schuvers had in juli en
augustus zomervakantie, dus geen beugelen.
In september 2019 beginnen we zoals gebruikelijk
weer de laatste vrijdag van de maand te beugelen bij
Hen en Sandra van café de Hazewind in Venlo.

Thema : Familiereünie
Locatie : De Bantuin, Pastoor Kierkelsplein 20,
5916 SW Venlo
Aanmelden en/of informatie:
tot uiterlijk 23 oktober bij Ingrid Wolters per
e-mail : j-l-wolben@planet.nl of
telefonisch 077 351 7921

Data
: Vrijdag 27 september en 25 oktober 2019
Locatie : Café De Hazewind, Herungerweg 200,
Venlo
Aanvang : 14.00 uur
De kosten blijven € 1,50 voor leden van “Jongeren
van Vroeger”. Niet-leden betalen € 2,00. Er zijn nog
enkele plaatsen beschikbaar, dus meld je aan als je
een actieve en gezellige middag wil.
Introducés zijn ook welkom.
Aan- en afmelden kan bij Paul Seuren:
Per e-mail paulseuren@kpnmail.nl of
telefoon 06 518 65 703.

Website: www.jongerenvanvroeger.nl
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Rabobank Venlo e.o.

Rabo ClubSupport
De Rabobank Venlo e.o. stelt € 75.000,- ter beschikking aan verenigingen in haar
werkgebied die meedoen aan de Rabo ClubSupport actie.

Ieder lid van de Rabobank Venlo e.o. mag van 27 september t/m 11 oktober 2019
stemmen uitbrengen op 5 verenigingen die u steunt. Het vorig jaar was elke stem
ca. 6,- euro waard.
Dus iedere stem die op Jongeren van Vroeger wordt uitgebracht levert geld op voor
onze vereniging!
U mag alleen maar stemmen als u lid bent van de Rabobank Venlo e.o.
Bent u wel klant maar nog geen lid van de Rabobank dan kunt u lid worden door u op
te geven op de website van de Rabobank:
www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden
Heeft u een en/of rekening, dan kunt u allebei lid worden. Lid worden kost verder
niets.
Alle leden van de Rabobank Venlo e.o. ontvangen voor 27 september een code waarmee gestemd kan worden. Hoe meer stemmen op een vereniging worden uitgebracht,
hoe hoger de financiële ondersteuning.

Om zoveel mogelijk stemmen binnen te halen, hebben we de samenwerking gezocht
met SVZ SeniorenSoos Venlo-Zuid.
Dus als u een stem uitbrengt op Jongeren van Vroeger, overweeg dan ook om een
stem uit te brengen op SVZ SeniorenSoos Venlo-Zuid.

Samenwerken loont!

Website: www.jongerenvanvroeger.nl
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In de Kijker
SVZ Seniorensoos Venlo-Zuid

Tijdens de tocht komen we langs muurschilderingen, plaquettes, beeldhouwkunst en schuilkelders
uit de periode van de koude oorlog.
Hierna vertrekken we o.l.v. de chauffeur voor een
korte rondrit door Zuid-Limburg.
Onderweg maken we een stop in Margraten, bij
het Amerikaans oorlogskerkhof.
Om 18.30 uur worden we verwacht bij restaurant
Geraats in Grathem voor een gezamenlijk diner.

Najaarsuitstapje
Op woensdag 18 september 2019
Om 13.00 uur vertrekken we per touringcar vanaf de
Zwanehaof, Reigerstraat 2, Venlo en rijden rechtstreeks naar het Zuid-Limburgse Valkenburg.
Rond 14.30 uur komen we aan bij Grandcafé Cést la
Vie, waar we worden ontvangen met koffie/thee en
vlaai.
Naast Grandcafé Cést la Vie ligt de Gemeentegrot.
Hier staat om 15.30 uur een treintje voor ons klaar,
waarmee we een rondleiding gaan maken in de grot.
(De temperatuur in de grot is 12 graden, dus een trui
of vest is aanbevolen).
Een gids vertelt u over het ontstaan en de geschiedenis van de Gemeentegrot.

Website: www.jongerenvanvroeger.nl

Terugkomst in Venlo om 21.00 uur.
De kosten bedragen voor JvV leden € 50.00.
Voor deze reis kunt u zich inschrijven op:
Woensdag 4 september tussen 14.00 en 15.00
uur in de Zuidpilaar, Reigerstraat 2, Venlo-Zuid.

Pagina 7

E-mail: info@jongerenvanvroeger.nl

