Nieuwsbrief ‘Jongeren van Vroeger’

Maart/april 2020

Voorwoord
We naderen het voorjaar, ook al kun je
bijna niet zeggen dat we winter gehad
hebben. Het grondwaterpeil zal wel
flink aangevuld zijn. Maar wie weet wat
voor prachtigs ons in maart te wachten
staat.
We pakken met Jongeren van Vroeger
ook weer een aantal buitenactiviteiten
op, zoals het fietsen en tuinenbezoek in
april. Er is voor gekozen om een maand
eerder te starten. De fietsers wilden
graag meer keren fietsen. En bij het
bezoek tuinen hebben we ervaren dat
veel leden in september weg zijn, dus
daarom in plaats van september een
bezoek in april.
We hebben in januari en februari een
aantal drukbezochte activiteiten gehad.
Het bezoek aan het museum van
“Wasrol tot dvd” was weer zeer de
moeite waard. Met een informatieve
rondleiding langs de oudste instrumenten die zelf muziek konden maken, opnameapparatuur op een draad en banden met wel 12 verschillende sporen: te
veel om op te noemen. Het museum
had ook weer een aantal nieuwe stukken aangeschaft. De koffie en luxe vlaai
maakten het geheel af. Een zeer geslaagde middag.
Ook het museumbezoek aan het Jocusmuseum was zeer geslaagd. Ook hier
was de rondleiding van grote meerwaarde met informatie over het ontstaan van de Venlose Vastelaovend,
herinneringen van voorbije jaren en
afsluitend filmmateriaal over de Boerebroelof.
Daar tussen door hadden we nog een
lezing van Paul Seelen met een virtuele
wandeling door oud Venlo. Aan de reacties van de aanwezigen te horen, was
ook dit een succes.
In maart bezoeken we het Kantmuseum
in Horst en houden we onze ALV die
aangevuld wordt met een zeer interessante lezing over de pelgrimstocht naar
Santiago de Compostella door Angela
Mol.
Website: www.jongerenvanvroeger.nl
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Als bestuur stellen we uw aanwezigheid bij de jaarvergadering erg op
prijs. Het is het moment om samen
terug te kijken naar ons beleid, de
georganiseerde activiteiten en de
financiële verantwoording. U kunt
uw vragen stellen en met uw ideeën
een waardevolle aanvulling vormen.
En met de geplande lezing zal het
beslist een geslaagde middag worden.
Tijdens deze vergadering zullen we
afscheid nemen van collega Helene
Knippenbergh als bestuurslid. Na
vanaf het begin van de Jongeren van
Vroeger (en daarvoor bij de ANBO)
betrokken te zijn geweest bij onze
organisatie heeft ze besloten te stoppen als bestuurslid. Ze zal waar nodig
ons in de toekomst nog wel eens
ondersteunen. Wij zijn haar dankbaar voor al het werk in het verleden. Veel ideeën voor lezingen, museumbezoek en andere activiteiten
komen uit haar koker.
Het bestuur heeft in overleg met de
vrijwilligers, die onze activiteiten organiseren, beraadslaagd hoe om te
gaan met niet-leden die deelnemen
aan activiteiten. Voor het organiseren van die activiteiten worden kosten gemaakt. Leden betalen hieraan
met hun contributie. Daarom hebben we besloten dat niet-leden bij
deelname aan activiteiten een
bijdrage van € 2 moeten betalen.
Bij lezingen en excursies wordt altijd
al een extra bijdrage gerekend voor
de gemaakte kosten. De regeling
gaat in op 1 april a.s. (geen grap).
In deze Nieuwsbrief kunt u verder
nog veel meer informatie lezen.
Tot ziens bij een van onze activiteiten en veel leesplezier.
Jan de Bree, voorzitter
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colofon
Heeft u een verslag of berichtje? Stuur
uw bijdrage dan vóór 20 april 2020 naar
de redactie e-mail:
info@jongerenvanvroeger.nl
of per post : Jongeren van Vroeger,
Riethstraat 45, 5931 PW Tegelen.

E-mail: info@jongerenvanvroeger.nl
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Museumbezoek in de regio
Kantmuseum Horst
Heeft u al eens een bezoek gebracht aan het Kantmuseum in Horst? Wilt u vooraf weten wat zich achter de muren afspeelt van de laatste nog werkende
kantfabriek uit de twintiger jaren van de vorige
eeuw? Neem dan alvast een kijkje op de website:
https://ww.museumdekantfabriek.nl
U zult zien dat het een museum is voor vrouwen en
mannen. Zonder in clichés te vervallen: er is volop
aandacht voor textiel, maar zeker ook voor techniek.
Het ruikt er zelfs naar smeerolie! De gastvrouwen
ontvangen u graag voor een rondleiding in ons museum. Aangevuld met een kopje koffie en een heerlijk
stukje Limburgse vlaai garanderen zij u een interessante middag. En vergeet ook de museumwinkel niet
voor de leukste (textiel-) snuisterijen!
“Innovatieve mode en slim textiel”
In het Kantmuseum in Horst is de tijdelijke tentoonstelling over innovatieve mode en slim textiel. Gastcurator Marina Toeters, docent TU/e, -initiator van
by-wire.net en de Fashion Tech Farm in Eindhovenen haar collega’s en studenten onderzoeken nieuw
textiel, productietechnieken en maken sensorkleding
met als doel om mode duurzamer en relevanter te
maken. Een project heeft bijvoorbeeld als doel om
duurzame en circulaire mode te creëren. Het resultaat is een biologisch afbreekbaar materiaal op appelbasis; vergelijkbaar met leer, maar zonder een schadelijke invloed op de natuur.

De bedoeling is om het verlangen naar esthetiek,
het gevoel van het materiaal en het kledingstuk te
laten groeien. Met als troef dat het geen invloed
heeft op het milieu.
Datum : Woensdag 11 maart 2020
Aanvang : 14.00 uur
Locatie : Museum De Kantfabriek,
Americaanseweg 8, 5961 GP Horst
Kosten : Entree € 7,00 bij meer dan 15
personen € 6,00.
Met museumjaarkaart gratis.
Bijdrage rondleiding en een kop koffie/
thee met Limburgse vlaai € 6,50
Aanmelden: Vóór 5 maart per e-mail:
info@jongerenvanvroeger.nl of tel. 077- 3260409
(na 19.00 uur)
Tevens graag doorgeven of u in het bezit bent van
een museumjaarkaart.

Attentie:
Gebruik bij navigatie : 5961 GP en huisnummer 14.
Er is parkeerruimte: zie P bord.

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. 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!
Data
: Vrijdag 27 maart en vrijdag 24 april
Aanvang : 14.00 uur
Locatie : Café De Hazewind”,
Herungerweg 200, Venlo
Kosten : € 1,50 voor leden en € 2,00 voor
introducés
Aan- en afmelden:
bij Paul Seuren : per e-mail: paulseuren@kpnmail.nl
of mobiel : 06 518 65 703

Website: www.jongerenvanvroeger.nl
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Algemene Leden Vergadering

Bezoek Tuinen

Op dinsdag 24 maart 2020 nodigen wij u van harte
uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering in Grand Café Restaurant de Maagdenberg.
De agenda voor de ALV ontvangt u binnenkort per
mail. Voor de benodigde documenten kunt u inloggen op onze website. Informatie hierover vindt u in
de mail met de agenda.
Na de vergadering zal mevrouw Angela Mol een
boeiende lezing geven over de weg naar Santiago de
Compostella. De combinatie van foto’s, bewegende
beelden, haar eigen verhaal en muziek die bij de
beelden past, maakt de voordracht tot een aantrekkelijk geheel. Al vele honderden jaren lopen pelgrims
de weg naar Santiago de Compostella. Het gedeelte
door Spanje noemt men “Camino” en betekent
“weg”. Eigenlijk is het “Camino Francés”. Vanuit
Frankrijk komen de routes Spanje binnen.
De pelgrimsroute naar Santiago de Compostella
(Jakobsweg) is de weg naar het graf van de apostel
Jacobus.

Nu het voorjaar wordt nodigen wij jullie graag uit
voor een tuinbezoek en wel aan Brookergarden in
Hout-Blerick. In het verleden hebben wij al eens deze zelfontworpen en gevarieerde tuin van ongeveer
5.500 m2 bezocht. Dat was in het seizoen op
“lichtjes avond”, daarom lijkt het ons een goed idee
om eens in her voorjaar door de tuin te wandelen.
Annemarie en Loek hebben afgelopen najaar vele
duizenden bloembollen geplant en deze zullen in
april in volle bloei staan. Overal zijn zitjes geplaatst
om even te pauzeren.
Laat u verrassen door het Lente Spektakel!

Het programma ziet er
als volgt uit:
14.00-14.45 uur: Algemene Leden Vergadering
14.45-15.00 uur: Korte pauze met koffie/thee
vlaai.
15.00-15.45 uur: 1e gedeelte lezing
15.45-16.00 uur: Korte pauze
16.00-16.45 uur: 2e gedeelte lezing

Datum : Dinsdag 24 maart 2020
Aanvang : 14.00 uur.
De zaal is geopend vanaf 13.45 uur
Locatie : Grand Café de Maagdenberg,
Maagdenbergplein 11, 5915 CW Venlo
Kosten : Gratis voor leden.
Introducés betalen € 7,50 (niet-leden hebben tijdens
de ALV geen spreek- en stemrecht).
Aanmelden vóór 15 maart a.s. per e-mail:
info@jongerenvanvroeger.nl of telefonisch
077 3260 409 (’s avonds na 19.00 uur).

Website: www.jongerenvanvroeger.nl

Datum
: Woensdag 22 april 2020
Samenkomst : 13.30 uur
Locatie
: Brookergarden, Brookerhofweg 16,
5926 VB, Hout-Blerick
Tel. 06 5389 1677
Kosten
: Entree € 3,00 excl. koffie/thee, zelf
aan de kassa te voldoen.
Uw introducé is welkom en betaalt een kleine extra
bijdrage van € 2,00. Een mooie gelegenheid om eens
kennis te maken met ‘Jongeren van Vroeger’.
Aanmelden :
Wilt u met dit tuinbezoek mee, graag aanmelden
vóór 20 april bij Agnes Oud:
e-mail: als.vanouds@home.nl of tel. 06 3455 9213.

Kaarten
Het kaarten vindt plaats in Grand Café de Maagdenberg in Venlo. Op donderdagen van 14.00 tot 17.00
uur. We kaarten 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).
Locatie: Grand Café de Maagdenberg in Venlo.
Iedereen die is geïnteresseerd, is van harte welkom.
Info en aanmelden bij Jos Alberts e-mailadres:
jos.alberts@home.nl
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Wandelen
Op woensdag 18 maart 2020 gaan we wandelen in het
Landgoed Geijsteren en Boshuizerbergen.
De rondwandeling start bij de Boshuizerbergen. Een
mooi natuurgebied met zandduinen, stuifzandhoeken,
korstmossen, grove dennen en een groot jeneverbessenstruweel. De route gaat langs het Geijsters Ven
naar het natuurgebied van Landgoed Geijsteren. Over
een kronkelend paadje langs de Oostrumse Beek komen we bij de watermolen “De Rosmolen”.
Tijdens de route over bospaden passeren we ook nog
de St. Willibrorduskapel met een oude waterput. De
kapel dateert uit de 16e eeuw.
Vertrekpunt:
Komende vanaf Venlo via de A73 richting Venray, dan
de afslag 8 (Venray-Noord/Maashees). Daarna richting
Maashees, spoorwegovergang passeren, dan 200 m.
verder aan de rechterzijde ligt een onverharde parkeerplaats (linksaf ga je naar de Smakt 1 km, staat
aangegeven).
We komen bij elkaar om 13.30 uur en de wandeling is
ongeveer 7 km lang.
Aanmelden en/of informatie:
Tot één dag van tevoren bij Piet Driessen,
tel. 077 398 2537- mobiel 06 2371 7640
of per e-mail : phmdriessen@ziggo.nl
Attentie:
Als de weersomstandigheden twijfelachtig zijn, kunt u
zelf beslissen of u meegaat.

Op woensdag 15 april 2020 is een wandeling gepland
in Arcen in de Maasduinen.
Wij starten bij Resort Arcen “De Roompot”.
In het buurtschap Lingsfort stond in vroegere jaren
een fort dat gebouwd was rondom een belangrijke
schutsluis van het Fossa Eugeniana. Dat is het kanaal
dat de Spanjaarden in 1625 begonnen te graven om
de Rijn en Maas te verbinden. Zo wilden zij de Rijnhandel afsnijden van de opstandige noordelijke Nederlanden. 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.
Onderweg steken we via een houten brug nog een
stukje van dat Spaanse kanaal over.
Bij knooppunt 34 kunnen we een uitzichtplatform
beklimmen en zoeken naar de watervogels op de
plas. Vervolgens gaan we via de knooppunten 79-3839 -40- 41 weer terug naar de startplaats.
We komen bij elkaar op de parkeerplaats van “Resort
Arcen”, Dorperheidweg 12, 5944 NK Arcen.
We vertrekken om 13.30 uur en de route is ongeveer
7 km lang.
Aanmelden en/of informatie:
Tot één dag van tevoren bij: Piet Driessen,
tel. 077 398 2537- mobiel: 06 2371 7640
of per e-mail: phmdriessen@ziggo.nl

Fietsen
Deelnemen aan de fietstochten-misschien iets voor u?
Vanaf april tot en met oktober wordt er elke eerste
woensdag van de maand weer een fietstocht georganiseerd. De organisatie is in handen van Nelly Burhenne,
die jaarlijks een zeer gevarieerd aanbod heeft.
Er worden tochten gefietst richting Kessel en Arcen,
maar ook in het Duitse grensgebied. U zult versteld
staan wat voor ongekende, leuke mogelijkheden er
zijn. De start is altijd bij het verzamelpunt Grand Café
Maagdenberg. De afstanden die gefietst worden liggen
rond de 40 km. Het tempo dat wordt aangehouden ligt
tussen de 16 en 18 km per uur.
Tijdens de tocht is er altijd een pauze waarin wat
genuttigd kan worden.

Website: www.jongerenvanvroeger.nl

Hebt u interesse dan kunt u zich per keer aanmelden
bij Nelly. Onderstaand info over de fietstocht in april
a.s:
Op woensdag 1 april a.s. wordt de eerste fietstocht
van het seizoen georganiseerd. Het belooft weer een
mooie en ontspannende tocht te worden.
We komen bij elkaar om 13.30 uur bij Grand Café
De Maagdenberg Maagdenbergplein 11, 5915 CW
Venlo in Venlo.
Aanmelden en/of informatie:
Nelly Burhenne : e-mail newie@home.nl
Tel. 077 354 8667 – mobiel 06 3825 5474.
Een WhatsApp kan ook.
Bij slecht weer gaat de fietstocht niet door!
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In de Kijker...
Verhaaltjesschrijfgroep
de Schrijvertjes-2

Bridgen

Datum bijeenkomst: 6 maart 2020
Aanvang: 14.00 uur
Binnenkomst: 13.50 uur
Adres: de Bantuin, Pastoor Kierkelsplein 20,
Venlo

Leden van Seniorensoos
Don Bosco bridgen op
dinsdagmiddag in
hotel Wilhelmina, Kaldenkerkerweg 1,
5913 AB Venlo.
Er zijn nog enkele tafels beschikbaar.

Aanmelden/ informatie bij I ngrid
Wolters e-mail : j-l-wolben@planet.nl of
telefonisch 077 351 7921

Info en aanmelden:
Mevrouw Gerry Dinnessen, e-mail:
dinnesse@xs4all.nl tel.: 077 307 1037

Thema: Carnaval

Ode aan de rollator

Wandeltochten 2019
Iedere derde woensdag van de maand wordt er door
onze leden Piet Driessen en Jan Vervoort een
gezellige wandeltocht georganiseerd van + 7-8 km.
Om u een indruk te geven waar er zoal gewandeld
wordt, treft u onderstaand een overzicht aan
van de wandeltochten in 2019.

Februari

Boekend De Greune
Long
Tegelen
De Wambachgroeve

18 deelnemers

Maart

Heldense Bossen

15 deelnemers

April

Mariapeel

16 deelnemers

Mei

Wittsee Leuter Mühle

12 deelnemers

Juni

Lomm Ravenvennen

8 deelnemers

Juli

Krickenbeck

13 deelnemers

Augustus

Wellerlooi Maasduinen
De Hamert

15 deelnemers

September

Arcen Schanstoren

12 deelnemers

Oktober

Venlo 't Zwarte Water

13 deelnemers

November

Venlo 't Jaomerdal

18 deelnemers

December

Horst Kasteelse Bossen

22 deelnemers

Januari

Want als ik om mij heen zo kijk
zie ik er heel veel buiten
Ik heb er zelf ook zo een
wilde er eerst niet aan

8 deelnemers

Website: www.jongerenvanvroeger.nl

Ik woon in een rollatorwijk
dat wil ik hier wel uiten

maar ja je wordt wat slecht ter been
en zie mij nu eens gaan
Ik hou van mijn rollator
hij is mijn beste vriend
en grote stimulator
een die mij altijd dient
Hij is een bijdehandje
nee beslist geen oen
hij heeft zelfs een mandje
om boodschappen in te doen
Theo Olierook
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