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Voorwoord
Na al deze moeilijke maanden, voor
de een met nog grotere zorgen dan
voor de ander, ben ik blij dat er een
lichtpuntje komt aan de horizon.
Ook wij als Jongeren van Vroeger,
horende bij de risicogroep, willen
weer voorzichtig starten met activiteiten. Natuurlijk houden wij ons
daarbij extra goed aan de afgesproken regels, zowel wat betreft afstand als hygiëne.
U ziet in deze Nieuwsbrief dat we
het fietsen, wandelen en het tuinen
bezoek weer oppakken. Allemaal
activiteiten in de buitenlucht met
een kleiner risico op besmetting.
Met de activiteiten binnen zoals
lezingen en de jaarvergadering zijn
we nog even voorzichtig. We wachten de ontwikkelingen af en zullen in
september met het bestuur overleggen wat verstandig en mogelijk is.
U hoort dat nog tijdig van ons.
Ook de contacten met de andere
seniorenverenigingen zowel in Limburg als landelijk waren op een laag
pitje. De belangrijkste ontwikkeling
waar wij bij betrokken zijn, via de
ouderenkoepel, is het verder uitwerken van het nieuwe pensioenstelsel.
Globaal kreeg u al informatie via de
media. Maar nog niet alle details zijn
uitgewerkt en ook nog niet de berekeningen wat de veranderingen
financieel voor de verschillende
groepen gaan betekenen.
Als dit is afgerond, wordt het pas
definitief. Via verslagen worden wij
vanuit de koepel uitgebreider geïnformeerd.
Als bestuur zijn we blij dat we weer
kunnen verder gaan met het aanbod
aan onze leden, met dank aan de
vrijwilligers.

Website: www.jongerenvanvroeger.nl

Jaargang 4/nr. 25

Meldt u tijdig aan, we willen de
groepen niet te groot laten worden. Maar het is toch fijn om
weer eens iets anders te doen en
elkaar na zoveel tijd weer gezond
weer terug te zien.
Veel plezier en blijf gezond!
Jan de Bree, voorzitter
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Uitkijken over zee
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colofon
Heeft u een verslag of berichtje? Stuur
uw bijdrage dan vóór 20 augustus 2020
naar de redactie e-mail:
info@jongerenvanvroeger.nl
of per post : Jongeren van Vroeger,
Riethstraat 45, 5931 PW Tegelen.
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Fietsen
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.
Op woensdag 1 juli 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.
We starten met een groep van maximaal
10 personen. Deelname op volgorde van
binnenkomst aanmelding.
Vergeet uw identiteitsbewijs niet en neem
een mondkapje mee. Dat is nodig als we de
grens oversteken.
De volgende fietstocht vindt plaats op:
Woensdag 5 augustus, nader bericht volgt...

Bezoek Tuinen
Nu de Lock down weer langzaam ten einde loopt,
zijn wij verheugd u weer een tuinbezoek te kunnen aanbieden.
De 1.5 m afstand blijft wel van kracht en daarom
hebben wij gekozen voor de ruim opgezette tuin
van de Fam. Verheggen in Lottum.
De gevarieerde kleurrijke, in eigen stijl, aangelegde tuin is plusmin. 4000 m2 groot. De specialiteit
ligt in de vele soorten vaste planten in verrassende combinaties toegepast.
De paden tussen de bloembedden zijn ook toegankelijk voor bezoekers die minder mobiel zijn .
Er zijn zitjes, verspreid door de hof, om even te
rusten en de kleuren en geuren op u te
laten inwerken.

Uw introduce is welkom en betaald, buiten de
entreekosten, een kleine extra vergoeding van
€ 2,00. Tevens een mooie gelegenheid om vrijblijvend kennis te maken met “de Jongeren van
Vroeger”.
Datum : Woensdag 8 juli 2020
Tijd
: 14.00 uur.
Locatie : Tuin Verheggen, Horsterdijk 58,
6973 PP Lottum
Entree : € 4,00 incl. kopje koffie/thee
Wilt u mee met dit tuinbezoek, graag
aanmelden vóór 6 juli a.s. bij Agnes Oud,
e mail: als.vanouds@home.nl

Vooraankondiging bezoek tuinen in augustus
Op woensdag 12 augustus brengen wij een bezoek aan de meditatietuin en grotten van het
Missiehuis St. Michaël in Steyl onder begeleiding van een rondleider.
Aanvang: 14.00 uur.
Na afloop trakteren wij u op een kopje koffie/thee met vlaai op het terrasje bij het
Wereldpaviljoen. Deze middag is gratis voor leden, noteer alvast deze datum. Nadere info volgt...
Website: www.jongerenvanvroeger.nl
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Wandelen
Op woensdag 15 juli 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 ,
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 per email : phmdriessen@ziggo.nl

Met in achtneming van de 1,5 meter afstandregel, willen we met maximaal 15 personen
gaan wandelen. Dus, wie het eerst komt, het
eerst maalt …

Op woensdag 19 augustus 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.

Website: www.jongerenvanvroeger.nl

Vervolgens gaan we via de knooppunten 79-38
-39-40- 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.
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

Ook bij deze wandeling geldt een maximale
groepsgrootte van 15 personen: wie het eerst
komt, het eerst maalt…..
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