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Als ik dit voorwoord schrijf is het einde-
lijk prachtig zomerweer. Gisteren voor 
de eerste keer sinds lang met onze ver-
eniging gewandeld en na gekletst. 
Heerlijk. Hopelijk is de wateroverlast bij 
u ook beperkt gebleven.  
Als de mensen wat meer hun verstand 
gebruiken en de besmettingen omlaag 
gaan, kunnen we weer volop genieten 
van de gebruikelijke activiteiten.  
In dit nummer van de Nieuwsbrief ziet 
u ons aanbod voor augustus en sep-
tember.  
 

Ik wil uw speciale aandacht vestigen op 
de Algemene Ledenvergadering. Hier 
zullen we terugkijken naar de afgelo-
pen twee jaar, met beperkte activitei-
ten en vooruit naar de toekomst.  
Ook nemen wij afscheid van ons ge-
waardeerd bestuurslid Annie Baats. Op 
haar respectabele leeftijd wil zij graag 
een stapje terugdoen. Maar ze blijft ons 
ondersteunen.  
Met een lekker kopje koffie en een stuk 
vlaai gaan we na de pauze ook genieten 
van de met humor gebrachte lezing 
door de schrijfster Lisa Naus. 
Al met al genoeg redenen om dinsdag 
24 augustus vrij te houden in uw agen-
da. 
Voor alle verdere informatie over onze 
activiteiten verwijs ik naar verderop in 
dit blad en naar onze website.  
 

Sommigen van u zal het opgevallen zijn 
dat het ritme van verschijnen van de 
Nieuwsbrief dit jaar iets anders is. Dit 
komt natuurlijk door de COVID proble-
men. Maar wij hebben van de nood 
een deugd gemaakt.  
 

Dit jaar bestaan we als vereniging al vijf 
jaar. Daarom wilden we het uitkomen 
van de Nieuwsbrief plannen op augus-
tus/september, oktober/november en 
december.  
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In dit nummer : 
In het decembernummer willen we 
graag door middel van foto’s terug-
kijken naar de activiteiten van de 
afgelopen 5 jaar.  
Daarbij willen we graag een beroep 
doen op u. Hebt u leuk fotomateriaal 
dat hiervoor geschikt is? Stuur dit 
naar ons secretariaat: e-mailadres: 
info@jongerenvanvroeger.nl  
Samen kunnen we er een leuk herin-
neringsnummer van maken. Alvast 
bedankt.  
Het jaar sluiten we dan af met een 
brunch en een optreden van een 
muzikaal duo uit Reuver. Dus on-
danks alles toch een beetje feest. 
Hopelijk treffen we elkaar bij een van 
onze activiteiten. 
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 Aug /sept 2021 

Agenda 

Fietsen :   4 augustus 

Bezoek  

tuinen :  11 augustus 

Wandelen :  18 augustus 

ALV : 24 augustus 

Fietsen : 1 september 

Wandelen : 15 september 
 

Beej ós in ̀ t häöfke 
 

beej ôs in`t häöfke, achter 

t hoès 

dao zien der twië aan 

 `t bôchte 

 

ik had det maerelpaar  

verdach 

det die beej ôs wat zôchte 

 

dae roëzebaum, dae steit zoë vol 

in al zien prach te bleuje 

dao kôs, zoë dach ik stiekum 

nog waal wat miër oèt greuje 

 

nôw kièk ik vol verwachting 

want `t kan neet lang mièr  

deure 

 

dan geit t`r in dae roëzebaum 

beej ôs waat schoëns gebeure! 

 

Mien Meelkop 
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Op woensdag 18 augustus a.s. hebben we 
een wandeling gepland op het landgoed De 
Hamert in Wellerlooi, onderdeel van de 
Maasduinen  
We hebben de maand augustus uitgekozen 
mede omdat de heide dan op z’n mooist is. 
Het landgoed De Hamert is een mooi natuur-
gebied, dat bestaat uit vennencomplexen en 
men vindt daar ook grafheuvels. 
Het Vorstengraf op landgoed de Hamert is 
een van de grootste grafheuvels van Neder-
land . Als we geluk hebben zien we ook ver-
schillende roof- en watervogels. 
Aansluitend aan de wandeling gaan we iets 
drinken in het Pannenkoekhuis. 
 
We komen om 13:30 uur bij elkaar op de  
Parkeerplaats bij het Pannenkoekhuis, 
Twistedenerweg 2, 5856 CK Wellerlooi. 
 
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 

Wandelen  

Op woensdag 15 september a.s. gaan we 
wandelen in de omgeving van Kronenberg in 
een prachtig natuurgebied. We komen ook in 
de buurt van het Hippisch Centrum, waar de 
paarden in het middelpunt staan. Er is veel 
geld geïnvesteerd voor de paardensport. 

We komen om 13.30 uur bij elkaar op de  
parkeerplaats van Kronenbergerhof,  
Kronenbergerweg 19, 5976 NV Kronenberg. 

Aanmelden en/of informatie:  
Tot een dag van tevoren bij Jan Vervoort.  
Tel: 077- 467 3024. Mobiel: 06-3194 3300 of 
per e-mail janentoosvervoort@home.nl 

 

Attentie:  
Mochten de weersomstandigheden twijfel-
achtig zijn, kan ieder voor zichzelf bepalen of 
hij / zij wel of niet meegaat. . 

Foto’s:  

 Anny Strous 

mailto:phmdriessen@ziggo.nl
mailto:janentoosvervoort@home.nl
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Tuinbezoek woensdag 11 augustus a.s. in de 
tuin & het atelier van Roos. Deze middag zijn 
wij welkom in, zoals zij het zelf omschrijft:  
Het paradijsje van Roos, voor rust en een artis-
tieke sfeer. Zij is dochter van een rozenkweker. 
Sinds 1991 werkt Roos Seuren als keramiste en 
daarnaast schildert zij ook. Haar beelden zijn 
uniek, met ieder een eigen gezicht en eigen 
karakter, eigen fantasie! Wat natuurlijk ook 
doorwerkt in haar tuin. 
Roos zal ons rondleiden in haar atelier ROZA 
en haar tuin. Na afloop een kopje koffie/thee. 
Wij laten ons graag verrassen! 

Bezoek Tuinen 

Datum :  Woensdag 11 augustus 2021 
Aanvang :  14.00 uur 
Locatie :  Tuin en atelier van Roos Seuren 
  Hombergerweg 68, 5973 PH 

Lottum 
Kosten :  € 7,00 per persoon (incl. koffie of 

thee) 
 

Uw introducé is welkom en betaalt € 9,00 
voor deze excursie 
 
Wilt u mee met dit tuinbezoek, dan graag 
aanmelden vóór 9 augustus a.s. bij 
Agnes Oud, e-mail: als.vanouds@home.nl 

Excursie 

Wij hadden, zoals al eerder vermeld, een excursie in de planning naar Leuven. Tijdens het organise-

ren bleek dat het maken van afspraken in België erg moeilijk is, vanwege de daar geldende corona 

maatregelen. We hebben daarom besloten om deze excursie te verplaatsen naar 2022.  
 

Op dit moment zijn we aan het kijken of er een alternatieve excursie georganiseerd kan worden in 

de laatste week van september, maar dan in Nederland. We dachten hierbij aan steden zoals  

Amersfoort, Zwolle, Deventer of Zutphen. ( zoals iemand al opmerkte: waar de van Rossums  

geweest zijn). Als we wat definitiefs weten, hoort u van ons. 

In augustus, september en oktober worden 
nog mooie en ontspannende fietstochten  
georganiseerd (op de 1e woensdag van de 
maand).  
De fietstochten worden georganiseerd door 
Nelly Burhenne.  
Data: woensdag 4 augustus en 1 september. 
(Bij slecht weer gaan de fietstoch-
ten niet door).  

Beide dagen komen we om 13.30 uur bij el-
kaar bij Grand Café Maagdenberg in Venlo. 
Aanmelden: 
Bij Nelly Burhenne:  
e-mail: newie@home.nl of  
tel. 077-354 8667. Mobiel: 06-382 55474  
een WhatsApp kan ook.  

Fietsen 
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Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 

Op dinsdag 24 augustus a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering plaats  
(onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen).  

Onderstaand treft u alvast het programma aan van deze middag.  
De agenda ontvangt u over enkele weken.  

Wij hopen u te mogen begroeten. 
 

Datum  :  Dinsdag 24 augustus 2021 
Aanvang  :  14.00 uur (de zaal is geopend vanaf 13.45 uur)  
Locatie  :  Grand Café de Maagdenberg, Maagdenbergplein 11, 5915 CW Venlo  
Kosten  :  Gratis  
Aanmelden : Vóór 15 augustus a.s. per e-mail: info@jongerenvanvroeger.nl   

 of telefonisch: 077-3260 409 (’s avonds na 19.00 uur). 
 
 

Het programma ziet er als volgt uit:  
14.00-14.45 uur : de algemene ledenvergadering 
14.45-15.00 uur : korte pauze met koffie/thee en vlaai 
15.00-15.45 uur : 1e gedeelte lezing Lisa Naus  
15.45-16.00 uur : korte pauze met een gratis drankje 
16.00-16.45 uur : 2e gedeelte lezing Lisa Naus 

 
—————————————————————————————————————————————————— 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
LISA NAUS guut in gedichte en verhaole waat häör boejt, leefs in de Limburgse taal. ’t Geit meis euver aldaagse 
belaevenisse en euverdinkinge, die ze vertelt es-of ze mit dich aan de keuketaofel zit te klasjenere. Aaf en toe 
moog ’t ouch gaon euver depere geveule. “Kratse aan de zeel,” nump ze det. Ze spjrik oet eige ervaring, drief 
gaer de sjpot mit wie ze zich door ’t laeve sjravelt, mit valle en opsjtaon, want humor moog zeker neet  
óntbraeke. Daomit haet ze ouch tiedes de corona-crisis luuj weite op te peppe. 
En alles krieg ’n suiske van LEEFDE… 
 
LISA NAUS giet in gedichten en verhalen wat haar boeit, liefst in de Limburgse taal. Meestal over alledaagse 
belevenissen en gedachten, die ze vertelt alsof ze met jou aan de keukentafel zit te kletsen. Af en toe mag het 
ook gaan over diepere emoties. “Krabben aan de ziel,” noemt ze dat. Ze spreekt uit eigen ervaring, drijft graag 
de spot met hoe ze zich door het leven worstelt, met vallen en opstaan, want humor mag zeker niet ontbreken. 
Daarmee heeft ze ook tijdens de corona-crisis mensen weten op te peppen. 
En alles krijgt een sausje van LIEFDE… 

https://www.lisanaus.nl/wp/  
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