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Nieuwsbrief ‘Jongeren van Vroeger’

Okt./nov. 2021

Voorwoord
Voor u ligt de Nieuwsbrief van oktobernovember. Op het moment dat ik dit
schrijf, wordt in Den Haag nog druk
overlegd over welke maatregelen nog
van kracht blijven of zullen veranderen.
Dit heeft natuurlijk steeds effect gehad
op het organiseren van onze activiteiten. We waren dan ook heel blij, dat we
weer in groepsverband hebben kunnen
wandelen, fietsen en 2 tuinen bezocht
hebben.
Ook hebben we, nu u dit leest, onze
excursie gehad naar Amersfoort. Met
een beetje redelijk weer denk ik dat het
beslist een heel geslaagde dag zal zijn.
We komen er nog wel op terug in het
decembernummer, ook met foto’s.
Over foto’s gesproken wil ik u nog eens
herinneren aan het bijzondere decembernummer. In het kader van ons vijfjarig bestaan willen wij hier ook graag
met behulp van foto’s terug kijken naar
de activiteiten uit de eerste 5 jaar.
Hebt u nog een leuke foto, stuur die
dan per email naar ons secretariaat
info@jongerenvanvroeger.nl
Alvast bedankt.
Afgelopen 24 augustus hebben wij onze
Algemene Leden Vergadering gehouden. Dit was voor het eerst in 2 jaar.
Als bestuur waren wij blij met de grote
opkomst. Het was een prettige bijeenkomst, waarbij wij de officiële stukken
van 2019 en 2020 behandeld hebben.
Daarnaast hebben we het gehad over
de aanpassingen binnen het Huishoudelijk Reglement. Ook hebben we afscheid genomen van ons gewaardeerd
bestuurslid Annie Baats. Gekomen op
een respectabele leeftijd vond zij dit
een goed moment om een stap terug te
doen. We hebben haar bedankt en in
het zonnetje gezet.
Na een smakelijke pauze hebben we
een zeer onderhoudende, humoristische lezing gehad van schrijfster Lisa
Naus.
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Op vrijdag 10 december houden wij
onze eindejaarsbijeenkomst.
Een heerlijke brunch met een live
optreden van Duo Dance, met muziek uit de jaren 60-70.
Houdt deze datum vrij in uw agenda!
De definitieve uitnodiging krijgt u te
zijner tijd.
U ziet we zijn druk bezig om onze
vereniging weer volop in beweging
te krijgen.
Hopelijk mogen wij u begroeten bij
een van onze activiteiten en voor nu
veel leesplezier.
Jan de Bree, voorzitter
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:

Wandelen :
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Tied

6 oktober
20 oktober

:

9 november

Wandelen :

17 november

De wiezers biete in
de tied
En wat gewaes is,
zin veur kwiet
Seconde sjpatte wie zeipbelle oetrein
Aaf en toe dinkse:
‘haaj ich maar … ‘
Doot det noe neet,
höb gein sjpiet
Det is pas ech zunj
van de tied!
Lisa Naus

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.
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Wandelen
Op woensdag 20 oktober gaan we wandelen in Roggel in het Leudal. Een gebied waar
we voor het eerst naar toe gaan.
We vertrekken bij het bezoekerscentrum
Leudal . Startpunt is knooppunt 27.
We lopen vervolgens langs de Leubeek tot
knooppunt 50 .De route ziet er als volgt uit:
27-24-58-56-53-51-50-63-62-61-14-27.
De totale afstand is ca. 5 km.
We komen bij elkaar om 13.30 uur op de
Parkeerplaats van Bezoekerscentrum
Leudal , Roggelseweg 58, 6081 NP Haelen.
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

Op woensdag 17 november hebben we een
wandeling gepland op de Groote Heide in
Venlo. Tijdens de tweede wereldoorlog
gebruikt als vliegveld, nu is het een van de
soortenrijke gebieden van Het Limburgs Landschap.
Er zijn heidevelden, schraalgrasvelden, naalden loofbos . Totaal broeden er rond vijftig soorten vogels in het gebied.
Ook is er een mogelijkheid om een keer een
vlucht over dit gebied te maken met een
zweefvliegtuig, wel op tijd opgeven, want er is
een behoorlijke wachttijd.
We komen bij elkaar om 13.30 uur bij het
Infocentrum Groote Heide, Hinsbeckerweg 55,
5915 PS Venlo.

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.

Fietsen
In de zomermaanden worden mooie en ontspannende fietstochten gehouden (op de 1e
woensdag van de maand).
De fietstochten worden georganiseerd door
Nelly Burhenne.
In oktober vindt de laatste fietstocht plaats
van dit jaar.
Datum: woensdag 6 oktober 2021
We komen om 13.30 uur bij elkaar bij Grand
Café Maagdenberg in Venlo.

Website: www.jongerenvanvroeger.nl

Aanmelden:
Bij Nelly Burhenne:
e-mail: newie@home.nl of
tel. 077-354 8667. Mobiel: 06-382 55474
een WhatsApp kan ook.
Bij slecht weer gaan de
fietstochten niet door.
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Lezing: Camino Francés
Op dinsdag 9 november 2021 hebben we een
boeiende lezing op ons programma staan. Deze
lezing wordt verzorgd door Angela Mol.
Al vele honderden jaren lopen pelgrims de weg
naar Santiago de Compostella. Het gedeelte
door Spanje noemen ze: “de Camino” dat betekent: “weg”. Eigenlijk is het: “Camino Francés”.
Vanuit Frankrijk komen de routes Spanje binnen. (Zelf heeft Angela deze route in haar eentje
gelopen in 2004).
Tijdens haar presentatie worden vaker de volgende vragen gesteld:
 Hoe is die weg ontstaan? Die Camino
Francés?
 Wanneer liepen de eerste pelgrims?
 Waarom liepen ze?
 Waren de eerste "lopers" ook pelgrims?
 Waarom juist daar in
Spanje?
 Etc.

De Lezing duurt tweemaal 45 minuten.
Kom kijken en geniet van een boeiende film in
woord, beeld en muziek over de oorsprong van
“Camino Francés”.
Datum :
Aanvang :
Locatie :
Kosten :

Dinsdag 9 november 2021
14.00 uur
Wereldpaviljoen Steyl,
Sint Michaëlstraat 6a, Steyl
€ 5,00 p.p. voor leden incl.
1 kop koffie of thee.
Introducees zijn ook welkom, zij
betalen € 7,50.
Graag gepast te betalen!

Aanmelden: vóór 1 november a.s. per e-mail:
info@jongerenvanvroeger.nl of telefonisch:
(liefst ‘s avonds na 19.00 uur): 077-326 0409.
Er zijn voldoende de parkeerplaatsen.

Gezocht: bestuursleden
In de afgelopen periode hebben we afscheid
genomen van zowel Hélene Knippenberg als
Annie Baats als bestuurslid. Zij blijven nog wel
de vereniging trouw en ons ondersteunen met
ideeën.
Hun bijdrage lag o.a. bij het organiseren en
coördineren van de diverse activiteiten. Ook
leverden zij bijdragen aan de Nieuwsbrief.
Nu zij met hun bestuursfunctie gestopt zijn,
zijn wij dus naarstig op zoek naar invulling van
deze vacature. Ik weet, dat het verwerven van
nieuwe bestuursleden niet makkelijk is.
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Er zijn in onze regio al een aantal seniorenverenigingen gestopt door gebrek aan bestuursleden. Dat is bij ons nog niet aan de
orde, maar wanneer een organisatie steeds
meer druk op de schouders legt van enkelen
wordt dat een risico.
Daarom denkt u er eens over na, of dit niet
iets voor u is. Of misschien kent u iemand die
dit leuk zou vinden, dit mee te organiseren.
Het is leuk en dankbaar werk. Je doet er een
flinke groep mensen een plezier mee.
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Beste leden,
Ook dit jaar houdt de Rabobank de actie Rabo Club Support. Tussen 4 en 25 oktober a.s. mag elk lid van
de Rabobank Noord-Limburg 1 of 2 stemmen uitbrengen op zijn/haar favoriete clubs. Elke stem levert
direct geld op voor de vereniging waarop wordt gestemd.
Voor deze actie werken wij samen met Senioren Soos Venlo-Zuid en Forever Young Collectief.
Deze samenwerking dient om zo veel mogelijk stemmen voor deze verenigingen binnen te halen.
Elk lid van de Rabobank mag 5 stemmen uitbrengen. Op één vereniging mag maximaal twee keer worden gestemd. Dat betekent concreet dat u 2 stemmen mag uitbrengen op Jongeren van Vroeger en de
resterende 3 stemmen naar verenigingen van uw keuze, bij voorkeur een of twee stemmen naar Senioren Soos Venlo-Zuid, de vereniging waarmee we in deze samenwerken.
Stemmen kan dit jaar via de Rabo App of Rabo Internetbankieren.
De Rabobank Venlo e.o. en Horst-Venray zijn vorig jaar gefuseerd en zijn daarmee
Rabobank Noord-Limburg geworden. Dat betekent dat onze leden die bijvoorbeeld in Grubbenvorst,
Sevenum, Horst of Venray wonen dit jaar ook hun stem op Jongeren van Vroeger kunnen uitbrengen.
Het is dus wel noodzakelijk dat u ook lid bent van de Rabobank. Wanneer u nog geen lid bent van de
Rabobank maar wel klant en u wilt toch uw stem uitbrengen, dan kunt u zich alsnog bij Rabobank
Noord-Limburg aanmelden als lid. Meer informatie over deze actie via www.rabobank.nl/clubsupport

Jongeren van Vroeger rekent op uw stem(men)!

In de kijker
Hallo allemaal,
Nagenoeg wandel ik iedere week 1 dag in de week tussen 20 en 30 km meestal zonder pauze in
Zuid-Nederland, België en Duitsland. Hierbij hebben we mooie fotoreportages gemaakt, die ik graag
met jullie wil delen. Bezoek hiervoor mijn website, door op de onderstaande link te klikken:
http://www.moorsvenlo.nl/Wandelherinneringen/Mijn_websites.html

Veel kijkplezier voor de leden van JvV
Groetjes,
Nico Moors
(lid Jongeren van Vroeger)
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Zo kom je aan een papieren coronabewijs
Wie vanaf 25 september een horecazaak, bioscoop of evenement wil bezoeken, moet een coronapas laten zien.
Dat heeft het demissionaire kabinet dinsdag bekendgemaakt. Je kunt de pas ook zonder computer, smartphone
of CoronaCheck-app krijgen. Zo gaat dat in zijn werk.
De coronapas is op dit moment al verplicht bij grote evenementen. Ook voor reizen binnen de Europese Unie is al een coronabewijs nodig. Je kunt een coronapas krijgen als je:


gevaccineerd bent;



of in het afgelopen half jaar corona gehad hebt;



of een negatief testbewijs van maximaal 24 uur oud hebt.

Mensen die een smartphone hebben, kunnen met de CoronaCheck-app een coronabewijs aanmaken. Hoe dat werkt <<lees je hier>>.
Maar niet iedereen heeft een smartphone of wil de CoronaCheck-app gebruiken. Ook voor wie de CoronaCheckapp wél gebruikt, kan het handig zijn om een extra papieren bewijs op zak te hebben. Bijvoorbeeld als je telefoon
is uitgevallen en je een café in wil. Voor die mensen is het mogelijk om het bewijs te printen.
Je kunt het coronabewijs alleen printen als je:


een DigiD-account hebt;



en gevaccineerd, hersteld of negatief getest bent;



en een computer en printer tot je beschikking hebt.

Via <<deze website>> kun je een papieren coronapas regelen. Je kunt kiezen voor een bewijs van vaccinatie, herstel of een negatieve test. Na je keuze log je op de website in met DigiD. Dat is een soort digitaal paspoort waarmee je kunt inloggen op websites van de overheid om jouw persoonlijke zaken te regelen.
Vervolgens krijg je een scherm waarop staat dat er een pdf-document van jouw coronabewijs gemaakt is. Dat
document kun je printen en meenemen naar bijvoorbeeld een restaurant of bioscoop.
Wie geen DigiD, smartphone of computer met printer heeft, kan een coronabewijs op papier toegestuurd krijgen!!! Hiervoor kun je bellen naar de helpdesk van de CoronaCheck via het telefoonnummer 0800-14 21.
Ook een papieren bewijs heeft een QR-code.
Net als in de CoronaCheck-app staan op het papieren bewijs twee QR-codes. Eén voor in Nederland en één voor
in het buitenland. Het enige verschil tussen het papieren en het digitale bewijs is dat de CoronaCheck-app de Nederlandse QR-code elke paar minuten verandert. Wie de QR-code controleert, kan zo niet achterhalen waar je de
code nog meer gebruikt hebt.
Op papier kan de QR-code uiteraard niet veranderen. De papieren versie biedt volgens de Rijksoverheid daarom
minder privacy. Om dit probleem op te lossen, kun je regelmatig een nieuw bewijs printen waarop weer een

nieuwe QR-code staat. Een papieren bewijs is één jaar geldig.
Bron: NU.nl
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