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Op het moment dat ik dit voorwoord 
schrijf, heb ik net mijn tweede prik ge-
had. Dit geeft toch een fijn gevoel van 
veiligheid en brengt het idee terug om 
weer meer activiteiten te kunnen en 
willen ondernemen. 
Gezien de leeftijdsgroep van onze ver-
eniging, 60 plussers, zullen de meesten 
van u net als ik al de volledige vaccina-
tie gehad hebben of binnenkort krijgen. 
En omdat de versoepelingen betreffen-
de de coronamaatregelen het toelaten, 
gaan we in juni weer starten met onze 
buitenactiviteiten.  
Er kan weer gebruik gemaakt worden 
van de terrassen, wel met 2 aan een 
tafeltje behalve bij een huishouden en 
met het dragen van een mondkapje 
kan er ook naar de wc gegaan worden. 
 
In overleg met de vrijwilligers starten 
we de tweede woensdag van juni met 
fietsen en op de derde woensdag met 
wandelen. De volledige informatie 
vindt u verderop in deze nieuwsbrief.  
 
Ook heeft het bestuur niet stilgezeten 
en de volgende activiteiten gepland.  
Op dinsdag 24 augustus de Algemene 
Ledenvergadering met een aantrekke-
lijke aanvulling. Daar hoort u later meer 
over. In principe bij de Maagdenberg, 
maar als we nog niet met een grotere 
groep binnen mogen, wijken we uit 
naar een buitenlocatie. 
Eind september/begin oktober willen 
we een nieuwe poging wagen voor een 
uitstapje naar Leuven. Er wordt nog 
een lezing gepland in november. Daar-
naast hebben we vrijdag 10 december 
vastgelegd voor onze Eindejaarsbijeen-
komst. Een gezellige lunch met een op-
treden van een muzikaal duo. 
Reden genoeg om de vaststaande data 
al in uw agenda te zetten. Natuurlijk zal 
alles blijven afhangen van de Corona-
maatregelen. 
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In dit nummer : 
Maar zoals het er nu naar uit ziet 
kunnen na de zomer alle normale 
activiteiten weer veilig doorgaan. 
 
Via de FASv zijn wij lid van de Koepel 
van Gepensioneerden. Deze verte-
genwoordigen ons in het overleg 
met de minister over het pensioen-
akkoord. Nadat de minister liet we-
ten, dat het ingaan van het nieuwe 
pensioenstelsel wordt uitgesteld, 
heeft de Koepel van Gepensioneer-
den een persbericht uitgegeven als 
toelichting. Dit staat verder op in de 
Nieuwsbrief. Beslist de moeite waard 
om te lezen. 
 
U ziet. Dat ondanks alle beperkingen 
er van alles gebeurt. Wanneer het 
iedereen lukt om zich aan de maat-
regelen te houden en de meesten 
gevaccineerd zijn, kunnen we een 
fijne zomer tegemoet zien. Waarbij 
we de mensen die we lang hebben 
moeten missen, weer terugzien. 
Laten we ons daarop verheugen! 
Veel leesplezier! 
 

Jan de Bree, voorzitter 

colofon  

Heeft u een verslag of berichtje? 

Stuur uw bijdrage dan naar de  

redactie e-mail: 

info@jongerenvanvroeger.nl  

of per post : Jongeren van Vroeger,  

Riethstraat 45, 5931 PW Tegelen. 

Voorwoord Juni 2021 

 

Zomer 
 

Zon oh zon daar gaat 
niets boven 

 
Zomerdagen loom  

en luw 
 

Ik zal het zonlicht  
blijven loven,  

maar denk niet dat ik 
de schaduw schuw 

 
Duisternis of licht  

geflonker,  
hemel open hemel 

dicht 
 

In het aller diepste  
donker, daar begint 

het mooiste licht 
 

Toon Hermans 

Agenda 

Fietsen : 9 juni 

Wandelen : 16 juni 
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Fietsen 

Het is bijna zover, woensdag 9 juni a.s. star-
ten we weer met een mooie, ontspannende 
fietstocht. De fietstocht wordt georganiseerd 
door Nelly Burhenne. 
 
We komen bij elkaar om 13.30 uur bij Grand 
Café Maagdenberg in Venlo. 
We starten het fietsen met een kleine groep 
van maximaal 10 deelnemers. 
 

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt…….  

 
Als de besmettingen blijven dalen, hopen we 
in juli weer met meer mensen te gaan fietsen. 
We moeten ons wel nog aan de RIVM voor-
schriften houden. 
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Op woensdag 16 juni a.s. gaan we wandelen 
in de omgeving van de Ravenvennen/  
Vreewater. 
 
Een uniek stuk natuur met prachtige wandel-
routes waarin je nog de “echte vennen” en 
zandverstuivingen kunt zien. 
Wij hebben juist voor deze wandeling geko-
zen omdat de waterlelies dan volop in bloei 
staan en er ondertussen ook weer water in 
de vennen staat . Dit is 2 jaar niet het geval 
geweest vanwege de afgelopen droge zo-
mers. 
Na afloop van deze wandeling gaan we een 
kopje koffie drinken of waar men zin in heeft 
bij Restaurant De Maasduinen in Velden.  
 

Wandelen  

Dat betekent: 
 Handen wassen; 
 Draag een mondkapje totdat we aan 

tafel zitten op het terrasje of in een 
binnenruimte; 

 Draag een mondkapje bij het toilet-
bezoek; 

 We mogen met twee personen aan een 
tafeltje zitten op 1,5 m afstand. Dit 
geldt niet voor een echtpaar. 

 
Aanmelden en/of informatie: 
Nelly Burhenne: E-mail: 
newie@home.nl  
tel. 077-354 8667 of 06-382 55474  
Een Whatsappje sturen kan ook.  

We komen bij elkaar om 13.30 uur op de  
parkeerplaats Spikweien 46, 5943 AC Lomm. 
 

Aanmelden en/of informatie: 
Bij Piet Driessen . Tel : 077- 3982 537  
Mobiel : 06-2371 7640 of per e-mail: 
phmdriessen@ziggo.nl 
 
Deze wandeling moeten we als opstart  
beschouwen en daarom beginnen wij ook 
met een groep van 10 personen. 
Hopelijk volgende maand weer als vanouds, 
als weer meer versoepelingen mogelijk zijn. 
 
Ok bij het wandelen gelden de RIVM voor-
schriften, zoals hierboven genoemd bij het  
fietsen. 

mailto:phmdriessen@ziggo.nl
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In de kijker 
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PERSBERICHT 

10 mei 2021  

  

 

Seniorenorganisaties: indexatie pensioenen belangrijk voor draagvlak  

 
Vandaag stelde demissionair minister Koolmees de Tweede Kamer officieel op de hoogte van de vertraging in 

de uitwerking van het pensioenakkoord. De grote hoeveelheid reacties op het eerder door hem gepresen-

teerde ‘consultatiedocument’ èn de taaiheid van een fors aantal nog door te hakken knopen maakten dat 

noodzakelijk.  

De gezamenlijke seniorenorganisaties begrijpen dat besluit tot uitstel, want zorgvuldigheid gaat voor snelheid. 

Maar ze vinden het een slechte zaak dat met dit uitstel de onzekerheid, zeker ook onder gepensioneerden, nog 

verder toeneemt. Met als risico dat het draagvlak onder veranderingen in ons pensioenstelsel navenant af-

neemt; een risico dat de minister zich moet aanrekenen. Ze betreuren het in dat kader vooral dat de minister 

geen besluit heeft genomen dat het pensioenfondsen in de overgangsperiode naar het nieuwe pensioenstelsel 

eerder mogelijk maakt de pensioenen na jaren van stilstand en soms zelfs achteruitgang weer te indexeren 

(verhogen met de inflatie).  

Na jaren van koopkrachtverlies moet juist ook in de aanloop naar een nieuw stelsel de beloofde indexatie van 

pensioenen eerder in beeld komen; ook tegen de achtergrond van het feit dat de (zogenaamde ‘tweede pijler-)

pensioenen de afgelopen jaren zo’n 20% zijn gaan achterlopen op de inflatie terwijl het vermogen van pensi-

oenfondsen in dezelfde periode fors is toegenomen. Dat bedraagt inmiddels ongeveer 1700 miljard euro.  

De gezamenlijke seniorenorganisaties roepen de minister, en de Tweede Kamer, dan ook op eerdere indexatie 

van pensioenen mogelijk te maken en zo de bij het afsluiten van het pensioenakkoord gedane belofte van een 

‘koopkrachtig pensioen’ na te komen.  

(Onder voorbehoud van de coronamaatregelen t.z.t.) 

 

Juli/augustus :  Bezoek Tuinen 

Augustus :  Dinsdag 24 augustus Algemene Leden 
vergadering 

September : Busreis naar Leuven 

Oktober/november :  Lezing 

December :  Eindejaarviering vrijdag 10 december 

Maandelijks :  Wandelen iedere maand en fietsen t/m oktober 

Meer info volgt…... 

Voorlopige activiteitenagenda 


