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Voorwoord
Tja, dit decembernummer had de
feestelijke afsluiting moeten zijn van
een jubileumjaar. Helaas het is weer
helemaal mis. Veel mensen vinden
het moeilijk om zich aan de coronaafspraken te houden. Ook blijven er
nog veel te veel twijfelaars over of
een vaccinatie verstandig of nodig
is. Het gevolg is dat de nieuwe
noodzakelijke maatregelen van de
regering ervoor zorgen, dat ook onze activiteiten beperkt worden. Ook
al zijn de meeste van onze leden
gevaccineerd. Hopelijk dat na de
boosterprik er weer meer vrijheid
kan komen.
De feestelijke brunch met muzikaal
optreden kan helaas niet doorgaan.
Maar wat in het vat zit verzuurt
niet. We zullen deze activiteit, bedoeld als afsluiting van het jubileumjaar, niet laten vervallen maar
verplaatsen naar het voorjaar.
Ook zijn we met het bestuur vol
goede moed bezig geweest interessante activiteiten voor het komende
jaar uit te zoeken. Verder op in de
Nieuwsbrief vindt u de informatie.
Natuurlijk zal het doorgaan steeds
afhankelijk zijn van wat er mag. Wij
blijven voorzichtig en ons houden
aan de regels. Het is jammer als er
leden tussen zijn die het hier niet
mee eens zijn. Maar wij zijn een vereniging met veel kwetsbare leden
en het bestuur voelt zich verantwoordelijk voor hun gezondheid.
Zoals u al enige tijd merkt, krijgt u
regelmatig informatie van de FASv
en de Koepel van gepensioneerden.
Zoals u weet zijn wij hierbij aangesloten.
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Er zit veel interessante informatie
bij, die in de andere media nogal
eens weggeschoven wordt. Zeker
de informatie die u krijgt over de
pensioenonderhandelingen zijn de
moeite waard.
U zult ontdekken dat de informatie van het ministerie, overgenomen door de dagbladen niet compleet of misleidend is. Blijf op de
hoogte!
Ook in onze regio zijn er verschillende seniorenverenigingen die
gaan stoppen. Soms door te weinig leden, dikwijls door een gebrek
aan bestuursleden.
Dat speelt niet bij ons. Maar we
zouden nieuwe leden zeer op prijs
stellen. Met een grotere groep
kun je makkelijker de kosten delen
en zijn er meer mogelijkheden. Ik
zou zeggen, help mee onze vereniging bekendheid te geven. Van
mond tot mond reclame heeft het
meeste effect.
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Natuurlijk hebt u al gezien, dat
ook dit jaar nog korting gekregen
wordt op de zorgverzekering.
Alleen met die korting al verdient
u de contributie terug. Dus nog
een reden om lid te worden en te
blijven.
Tenslotte hopen we dat we met
het afsluiten van 2021 ook veel
ellende achter ons kunnen laten
en de geplande activiteiten door
kunnen laten gaan.
Hopelijk toch fijne feestdagen en
dat het een goed 2022 mag worden.
Jan de Bree, voorzitter
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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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Een nieuw jaar!
Beste leden,
Het bestuur heeft een programma samengesteld voor 2022. Onderstaand alvast een vooruitblik.
Laten we hopen dat we het komend jaar weer ‘normaal’ samen kunnen genieten en dat er eindelijk
een einde komt aan deze vreselijke coronapandemie.
Meer informatie krijgt u t.z.t. via onze tweemaandelijkse Nieuwbrief per mail toegestuurd.
(Alle activiteiten gaan alleen door als de RIVM coronamaatregelen dit toelaten).

JAARPROGAMMA 2022
Fietsen

:

1e woensdag van maart t/m oktober

Bezoek Tuinen

:

2e woensdag van maart t/m augustus

Wandelen

:

3e woensdag van de maand het hele jaar door

Beugelen

:

Laatste vrijdag van de maand
(indien mogelijk weer vanaf februari 2022)

Extra activiteiten
Januari

:

Lezing

Februari

:

Bezoek Edah Museum in Helmond (met eigen vervoer)

Maart

:

Gezellige bijeenkomst met brunch (25 maart 2022)

April

:

Algemene Leden Vergadering (26 april 2022) met extra activiteit

Mei

:

Bezoek Oorlogsmuseum in Overloon

Juni

:

We zijn nog op zoek (voorstellen zijn welkom)

Juli

:

Geen extra activiteiten

Augustus

:

Dagtocht Leuven België

September

:

Bezoek Hansenhof in Velden

Oktober

:

Lezing

November

:

Bezoek Océ van der Grinten Museum in Venlo

December

:

Eindejaarsviering
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Wandelen

Contributie 2022

Piet Driessen en Jan Vervoort hebben besloten

De contributie is voor 2022 niet gewijzigd en
bedraagt voor leden € 25,00 en voor partners
(op hetzelfde adres) € 15,00.
Als u een machtiging heeft afgegeven voor
automatische incasso van de contributie, wordt
het bedrag van de contributie op 23 januari
2022 van uw rekening afgeschreven.
Indien u (nog) geen machtiging incasso heeft
afgegeven ontvangt u begin januari 2022 een
nota.
Theo Geurts (penningmeester)

om de wandeling die gepland stond voor
december af te gelasten.
“We vonden het risico te groot door de verregaande maatregelen om deze wandeling door te

laten gaan. Hopende dat wij het volgend jaar als
‘de lucht opklaart’ weer gewoon onze wandelingen kunnen organiseren”.
Met vriendelijke groetjes,
Piet Driessen en Jan Vervoort
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