Nieuwsbrief ‘Jongeren van Vroeger’

Jan. / febr. 2020

Voorwoord
Namens het bestuur van de Jongeren
van Vroeger wens ik u een gelukkig
2020 toe. Het lijkt wel of de jaren
steeds sneller voorbijgaan, hoor ik regelmatig in onze leeftijdsgroep zeggen.
Als ik terugkijk naar de activiteiten van
onze vereniging, dan kan ik met trots
vaststellen, hoeveel we georganiseerd
hebben en hoeveel leden hier met plezier aan hebben deelgenomen. We hebben 2019 afgesloten met een zeer geslaagde Eindejaarsbijeenkomst. Een
gezellige lunch met de PCB Sixties band,
die muziek speelde uit onze jeugd.
Meer dan de helft van onze leden heeft
hieraan deelgenomen. Al met al een
goede afsluiting van het jaar.
Ook voor het komende jaar staat er al
van alles in de planning. Voor de activiteiten van de komende twee maanden
kunt u zoals gebruikelijk terecht in deze
Nieuwsbrief. Leest u ook het artikel
over de hulp bij het invullen van de belasting: misschien kunnen wij u daarbij
van dienst zijn.
Enkele actieve leden zijn druk bezig geweest met het opzetten van een kaartgroep. Ze starten in januari 2020. Meer
informatie vindt u in deze Nieuwsbrief.
We starten het nieuwe jaar in januari
met een bezoek aan het interessante
museum ‘van Wasrol tot DVD’ en een
lezing door Paul Seelen en in februari
met een bezoek aan het Jocusmuseum.
Daarnaast zullen onze ‘vaste’ activiteiten ook weer starten in het nieuwe
jaar. Ik hoop dat er ook iets van uw gading tussen zit.
We hebben in november een bijeenkomst gehad met alle onafhankelijke
seniorenverenigingen in Limburg. Hier
hebben we besproken hoe wij uw belangen zowel op provinciaal niveau als
op landelijk niveau zo goed mogelijk
kunnen behartigen.
Daarnaast hebben we ideeën voor activiteiten uitgewisseld en gekeken hoe de
andere verenigingen zaken aanpakken.
Website: www.jongerenvanvroeger.nl
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Het was een prettige, vruchtbare
bijeenkomst.
Bij de FASv najaarsvergadering is o.a.
gesproken over de klacht, die het
FASv heeft ingediend tegen de
ANBO. Zij hebben ongeoorloofd gebruik gemaakt van de oude ledenlijsten (wet op de privacy) om onze leden te benaderen. Mensen werden
benaderd met de mail ‘fijn dat u
weer lid bent van de ANBO’, wat totaal niet klopte.
Wat het invullen van het pensioenakkoord betreft (met name de rekenrente) wordt het een spannend jaar.
We wachten af. U ziet we zijn op alle
fronten actief om onze vereniging zo
sterk en veelzijdig mogelijk te maken. Ik hoop u in de komende maanden ook weer bij een van onze activiteiten te mogen begroeten.
Veel leesplezier!
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Nieuwjaar
Een nieuw jaar kun je beginnen
met je mooiste kleren aan.
Dat is wel heel erg gezellig
maar je hebt er niet veel aan.
Een nieuw jaar kun je beginnen
met een grote zak vol goud.

Agenda
Museum Van Wasrol tot DVD
:

8 januari

Kaarten

9 januari

:

Lezing Paul Seelen : 14 januari
Maar dat heeft weinig waarde
als er niemand van je houdt.

Wandelen

: 15 januari

Jocusmuseum

: 12 februari

Een nieuw jaar kun je beginnen
met een lekker glaasje wijn.
Maar als dat op is, wat dan nog?

Wandelen

: 19 februari

Beugelen

: 28 februari

Er moet toch iets beters zijn.
Een nieuw jaar kun je beginnen
met een heel erg mooi gedicht.
Maar het beste is nog altijd
begin het met een blij gezicht.
anoniem
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colofon
Heeft u een verslag of berichtje? Stuur
uw bijdrage dan vóór 20 februari 2020
naar de redactie e-mail:
info@jongerenvanvroeger.nl
of per post : Jongeren van Vroeger,
Riethstraat 45, 5931 PW Tegelen.
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Museum bezoek in de regio
Bezoek museum “Van Wasrol tot DVD”

Bezoek Jocusmuseum

Op verzoek organiseert Jongeren van Vroeger op
woensdag 8 januari 2020 een zeer interessant
bezoek aan het unieke Museum “Van Wasrol tot
DVD”. In dit museum wordt de geschiedenis van
beeld en geluid zichtbaar en hoorbaar
De collectie bevat vele apparaten en is voor iedereen interessant. Tijdens een rondleiding worden vele van deze museumstukken gedemonstreerd en maakt de groep kennis met zeldzame
apparaten die men nergens anders zal tegen komen. Door demonstraties gaan de apparaten
"leven", gaat ook het verleden leven én de toekomst. Vormgeving, design, kleuren, materialen,
laat u verrassen!
Maar….wat is nu een wasrol?
Een wasrol was een van de eerste methodes om
geluid op te nemen en weer af te spelen. Wasrollen werden op grote schaal geproduceerd en gebruikt tussen ongeveer 1888 tot 1915 waarna de
grammofoonplaat het belangrijkste medium
werd om geluid op te nemen en af te spelen. In
haar meest simpele vorm is een wasrol een cilinder die aan de buitenkant groeven bevat die de
audio-opname bevatten.
Een wasrol kan worden afgespeeld op een fonograaf. Let wel, over enkele jaren moet worden
uitgelegd wat een DVD was!
Een bezoek met een tijdsduur van 2 ½ uur ziet er
als volgt uit:
 Ontvangst met koffie/thee (2 koppen)
en (luxe) vlaai;
 Rondleiding museum;
 Napraten met drankje.

Op woensdag 12 februari 2020 zijn we welkom
in het Jocusmuseum.
Wies vastelaovend 2020 is de nieje
tentoënstelling van 't Jocus Museum te zeen
Vastelaovend Same!
Ein volksfees um gruuëts op zien.
Venlo heeft de oudste Carnavalsvereniging van
Nederland. Sociëteit Jocus bestaat sinds 1842 en
de vereniging heeft een eigen museum. Het is de
Schatkamer van de Venlose Vastelaovend en laat
zien hoe de carnaval in Venlo door de jaren heen
zich heeft ontwikkeld en springlevend is gebleven. Aan de hand van films, foto's, posters en
carnavals- voorwerpen, maar vooral door de verhalen van enthousiaste vrijwilligers krijg je een
goede indruk van de Venlose carnaval.
De rondleiding duurt ongeveer 60 minuten inclusief film “100 jaar Boerebroelof” en museumspeldje.
Datum : Woensdag 12 februari 2020
Aanvang : 14.00 uur
Locatie : Jocusmuseum,
Dominicanenplein 25, 5911 KA Venlo
Entree : € 5,00. Koffie/thee € 1,00
Aanmelden:
Vóór zaterdag 8 februari 2020 per e-mail:
info@jongerenvanvroeger.nl
of tel. 077- 326 0409 ( ’s avonds na 19.00 uur).

Datum : Woensdag 8 januari 2020
Aanvang : 14.00 uur
Locatie : Museum van Wasrol tot DVD,
Egerbosweg 233, 5927 NM Boekend
Kosten : Voor leden JvV all-in € 14,00

Jocus

Aanmelden:
Vóór 5 januari 2020 per e-mail:
info@jongerenvanvroeger.nl of
tel. 077- 3260409 ( ’s avonds na 19.00 uur)
Website: www.jongerenvanvroeger.nl

Pagina 2

E-mail: info@jongerenvanvroeger.nl

Nieuwsbrief ‘Jongeren van Vroeger’
Lezing Paul Seelen

Belastingservice

Virtuele Wandeling door oud Venlo
Jongeren van héél vroeger vertellen vaak lyrisch
over het prachtige Venlo van hun jeugd. Een
pittoreske stad met kronkelige straten en steegjes. Met fraaie oude gevels. Met tientallen uitgaansgelegenheden, waar je kon genieten van
levende muziek. Een stad met kleurrijke bewoners. De verwoestende bombardementen in de
herfst van 1944 en de naoorlogse opruimwoede
van opvolgende gemeentebesturen zijn er debet
aan dat Venlo zijn ziel (voorgoed?) kwijt is. Er
resten slechts herinneringen. De publicist/
historicus Paul Seelen neemt ons aan de hand
van oude foto’s nog één keer mee op een
(virtuele) wandeling door oud Venlo; Droomstad
Venlo.

Datum : Dinsdag 14 januari 2020
Aanvang : 14.00 uur
Locatie : Grand Café Maagdenberg,
Maagdenbergplein 11, 5915 CW
Venlo
Kosten : € 5,00 voor leden, introducés
€ 7,50 incl. kop koffie/thee
Aanmelden:
Vóór 10 januari 2020 per e-mail:
info@jongerenvanvroeger.nl of
tel. 077- 3260409 ( ’s avonds na 19.00 uur)
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AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2019
EN
ZORG- EN HUURTOESLAG

Wij kunnen u daar in ondersteunen.
Deze ondersteuning wordt uitgevoerd door
belastinginvullers, leden van ‘Jongeren van
Vroeger’ die als vrijwilliger andere leden helpen. Wij helpen u bij het invullen van de aangifte en ook bij het aanvragen of controleren
van zorgtoeslag en/of huurtoeslag.
Als u van de belastingdienst een aangiftebrief
inkomstenbelasting 2019 ontvangt, dient u
voor 1 mei de aangifte in te dienen (uitstel tot
1 september moet u tijdig aanvragen).
Laat geen geld liggen: geen aangiftebrief ontvangen en u denkt dat u belasting over 2019
terugkrijgt dan kunt u ook op eigen initiatief
een aangifte indienen.
Maak er gebruik van: uit onderzoek blijkt dat
velen geen gebruik maken van het recht op
zorgtoeslag en huurtoeslag en geld laten liggen.
Door te bellen met 077-326 0409 (s avonds na
19.00 uur) of een mail te sturen naar:
info@jongerenvanvroeger.nl kunt u een
vrijwillige belastinginvuller vragen om u te
helpen met het invullen van uw belastingpapieren. Deze kan vanaf 1 maart uw aangifte
indienen omdat de voor-ingevulde gegevens
dan pas beschikbaar zijn.

Contributie 2020

Nieuwstraat Venlo

Website: www.jongerenvanvroeger.nl

Als u een machtiging heeft afgegeven voor
automatische incasso van de contributie, wordt
het bedrag van de contributie op 23 januari
2020 van uw rekening afgeschreven. Indien u
(nog) geen machtiging incasso heeft afgegeven
ontvangt u begin januari 2020 een nota.
De contributie is voor 2020 niet gewijzigd en
bedraagt voor leden € 25,00 en voor partners
(op hetzelfde adres) € 15,00.
Pagina 3
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Wandelen
Op woensdag 15 januari 2020 gaan we een
wandeling maken in Helden. We gaan wandelen in de Heldense Bossen.
De Heldense Bossen met zijn stuifzandheuvels
is een bijzonder stukje natuur. Het ligt tegen
een groot bosgebied aan, waar ook een camping in ligt en 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 mijnbouw. Vanaf de camping
beginnen mooie knooppuntroutes 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.
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 19 februari 2020 gaan we naar
het goud van de Peel. Op de grens van NoordBrabant en Limburg ligt een gebied, zoals we
nergens anders in Nederland kennen:
De Mariapeel en Deurnesche Peel, deze vormen
samen een bijzonder moeras. Het overgrote
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, berken en open vlaktes. Toen was
het een plek waar je liever niet kwam, nu is het
een paradijs voor natuurliefhebbers en wandelaars.
We komen bij elkaar om 13.30 uur op de
parkeerplaats, te zien vanaf de Soemeersingel
75, 5957 RC Helenaveen. Daarna rechts het
bruggetje over, dan is de parkeerplaats zo te
zien.
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.

Kaartclubje
Vanuit de leden is de vraag naar voren gekomen om een kaartclubje (rikken) op te zetten. Enkele leden
hebben al gereageerd. Bij voldoende belangstelling kan het kaartclubje worden opgericht onder leiding
van ons lid Jos Alberts.








Het kaarten vindt plaats in Grand Café de Maagdenberg in Venlo;
Altijd op donderdagen van 14.00 tot 17.00 uur;
We gaan om de 14 dagen rikken;
Het kaartseizoen begint normaliter in oktober en eindigt eind maart;
We rekenen na elk spel contant af;
Consumpties zijn voor eigen rekening (minimaal 1 per uur);
We starten op donderdag 9 januari 2020 in Grand Café de Maagdenberg om 14.00 uur.

Iedereen die is geïnteresseerd, is van harte welkom.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Jos Alberts via het e-mailadres: jos.alberts@home.nl
Website: www.jongerenvanvroeger.nl
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Beugelclub “De zilvere Schuvers”
Vanaf vrijdag 28 februari 2020 gaan we weer
iedere laatste vrijdag van de maand beugelen
van 14.00 tot 16.00 uur in Café De Hazewind op
de Herungerweg in Venlo. Het is een gezellige
en sportieve middag. Ook met een matige conditie kun je nog goed een bal schuiven (dus niet
slaan!) en proberen hem door de beugel te krijgen.
Het spel wordt gespeeld met twee koppels die
tegen elkaar spelen. Tussen de partijen door
kun je genieten van een drankje voor een
schappelijke prijs en gezellig met elkaar praten.
Er is nog plaats voor enkele nieuwe leden!

Datum :
Aanvang :
Locatie :
Kosten

:

Vrijdag 28 februari 2020
14.00 uur
Café De Hazewind,
Herungerweg 200, Venlo
€ 1,50 voor leden en € 2,00 voor
introducés

Aan- en afmelden:
Bij Paul Seuren per email:
paulseuren@kpnmail.nl of
mobiel : 06 5186 5703
Let op! In januari is er geen beugelen.

Vooraankondiging De Schrijvertjes – 2
Bij de “Jongeren van Vroeger” komt om de twee
maanden een groepje bij elkaar dat als hobby naar aanleiding van een voorgesteld thema- het
schrijven en voorlezen van een verhaal heeft.
Mensen die graag mee willen doen worden hierbij van harte uitgenodigd.

Mensen die hierin geïnteresseerd zijn kunnen
op deze middag ook alleen komen luisteren.
Op afspraak is het mogelijk hem/haar op te
halen bij Grand Café Maagdenberg om samen
naar de Bantuin te rijden.

De volgende bijeenkomst is op:
Datum
: Vrijdag 6 maart 2020
Aanvang
: 14.00 uur
Binnenkomst : 13.50 uur
Locatie
: De Bantuin, Pastoor
Kierkelsplein 20, 5016 SW Venlo
Thema
: Carnaval
Aanmelden en/of informatie:
Tot uiterlijk 4 maart 2020 bij Ingrid Wolters,
per e-mail : j-l-wolben@planet.nl of telefonisch: 077 351 7921.

Voordelig naar de Maaspoort
Elk jaar maakt De Maaspoort een mooie selectie uit het aanbod, waarvan u als lid van onze vereniging gebruik
kunt maken. Op vertoon van uw ledenpas of uw S.O.B . pas kunt u 1 kaart tegen een zeer sterk gereduceerd tarief
van € 12,50 kopen uit een van de voorstellingen van de selectie. Bij de familievoorstellingen geldt de gereduceerde prijs van € 12,50 op 1 volwassenen en 1 kinderkaart. Let op! Er zijn een beperkt aantal kaarten per voorstelling
beschikbaar dus wacht niet te lang met bestellen. Kaarten kunnen op vertoon van de ledenpas aan de balie worden gekocht.
Voor meer info zie onze website: www.jongerenvanvroeger.nl onder het kopje: Film- en theatervoorstellingen.
Website: www.jongerenvanvroeger.nl
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In de Kijker...
FOREVER YOUNG COLLECTIEF VENLO
‘SINGING OLDTIMERS IN DE GARAGE’
In 2013 begon een groep enthousiaste senioren onder leiding van Anya Straatman met Forever Young.
Met een live band van doorgewinterde muzikanten
brengen ze het publiek steevast in beweging met hun
swingende muziek en aanstekelijke show met pophits
uit de jaren 70. De gemiddelde leeftijd van de leden
is al weer 75 jaar en ze hebben inmiddels heel wat
optredens verzorgd in Limburg en Brabant. Het Forever Young Collectief heeft in 2016-2017 een succesvolle theatertour gedaan langs vijf Limburgse Theaters. De ‘Old Rockers On Tour’ was een mix van muziek & film. Het optreden in Theater De Garage zal
stukjes film tonen uit ‘Forever Young, the movie’.
Documentairemaker Bart Coenders volgde Forever
Young al sinds begin 2014. Hij interviewde de leden
over thema’s als ouderdom, verlies, zingeving, eenzaamheid en humor. Thema’s die ook terugkomen in
het repertoire van Forever Young, dat voor dit optreden in Theater De Garage uit grotendeels nieuwe
songs bestaat. Een reden om (nog) eens te komen
genieten van deze enthousiaste, sprankelende senioren bij een van onderstaande optredens:
Datum : Zondag 19 januari 2020
Aanvang: 11:00 en om 15.00 uur.
Entree : € 10,00/ Reserveren tel.: 077-3514252.
SENIORWEB TEGELEN-VENLO
Heeft computerspreekuren in de bibliotheek,
Wilhelminaplein 119 in Tegelen iedere donderdag
van 10.00-12.00 uur en in de bibliotheek Blerick,
Laurentiusstraat 3, (boven Berden) iedere 1e en 3e
dinsdag van de maand van 10.00-12.00 uur.
U kunt er vrijblijvend binnenlopen met al uw vragen
over uw computer, Tablet, IPad- smartphone- en
IPhone. Tel.: 077-3260409

RIJBEWIJS VOOR 75-PLUSSERS, EEN TIP
De ouderenorganisaties waaronder de FASv, waarbij
Jongeren van Vroeger is aangesloten, beklaagden zich
bij het CBR over de (te) trage afdoening van aanvragen
van rijbewijzen voor met name 75-plussers.
Sinds kort is er een tussenoplossing gevonden en kunnen 75-plussers tot maximaal een jaar met een verlopen rijbewijs blijven rijden, in afwachting op een besluit van het CBR over hun rijvaardigheid.
Het CBR beoordeelt daarbij de medische situatie en
bepaalt of de 75-plussers geestelijk en lichamelijk in
staat zijn om auto te rijden.
 De regeling geldt tot 31 december 2020.
Mogelijk dat u van het CBR hierover al een persoonlijke brief ontving of binnenkort ontvangt.
 Het voordeel van de regeling voor 75-plussers met
een verlopen rijbewijs is dat ze auto mogen blijven
rijden. Ook dat ze verzekerd blijven.
 Het nadeel is dat het verlopen rijbewijs NIET als
legitimatie kan worden gebruikt.
 Ook dat een verlopen rijbewijs NIET geldig is in het
buitenland.
In Venlo kunt u voor de medische keuring rijbewijs een
afspraak maken met:
Dokter T. Kessels, Schaapsdijkweg 7, Venlo.
Tel.: 077 3210 298. Kosten € 30,00.
SENIORWEB VELDEN
In februari 2020 start Seniorweb Velden weer met
gevarieerde computercursussen aan de Vilgert 21A.
Speciaal voor oud-cursisten en alle 40plussers die ‘iets
of meer’ met de computer, laptop of tablet willen
doen. De Open dag is op vrijdag 24 januari 2020.
Kom voor meer informatie tussen 14.00 en 17.00 uur
naar de Vilgert 21A, Velden [Noord].
Tel: 077-4721065. E-mail: seniorwebVelden@live.nl

REGEL ZELF UW OVERHEIDSZAKEN VIA INTERNET
Bij de overheid kunt u steeds meer digitaal regelen. Binnenkort vindt er een Digisterker cursus plaats in de
Bibliotheek Venlo. Ook leert u een DigiD aanvragen en gebruiken. Tijdens de cursus werkt u op een computer in
de Bibliotheek. Enige computerkennis is vereist. De cursus bestaat uit 4 lessen van 2 uur waarbij deelnemers leren om te gaan met hun DigiD bij de verschillende overheidswebsites en websites m.b.t. gezondheid zoals
ziektekostenverzekeringen en VieCuri. Een onderdeel van de cursus is ook het zoeken van informatie op internet.
De data van cursus zijn: 8 januari, 15 januari, 22 januari en 29 januari. Locatie Stadsbibliotheek Venlo, tijdstip van
10-12 uur. Deelname aan de cursus is gratis. U kunt zich aanmelden via info@bibliotheekvenlo.nl

Website: www.jongerenvanvroeger.nl
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