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Beste leden,
Na de laatste lockdown, die heeft
geduurd van 18 december 2021 t/m
24 januari 2022 mogen we eindelijk
weer wat activiteiten organiseren.
Wij hebben er zin in!
Op 22 februari starten wij met een
lezing door Sef Derkx. Meer hierover leest u verder in deze Nieuwsbrief.
Omdat de grote zaal in caférestaurant de Maagdenberg wordt
omgebouwd tot lounge room, zijn
we op zoek gegaan naar een nieuwe
locatie.
Die hebben we gevonden bij de
Stichting de Meulewiekers, gelegen
aan de Hulsterweg 7 in Venlo.
In deze locatie zullen vanaf dit jaar
onze activiteiten, zoals lezingen,
presentaties en jaarvergaderingen
gehouden worden.
In maart en april willen wij, mits
de Coronamaatregelen het toelaten,
ook het wandelen, fietsen en het
bezoek tuinen weer op starten.

Ons 5-jarig jubileumfeest, dat we
in december 2021 helaas moesten
annuleren, staat nu gepland op
vrijdagmiddag 25 maart.
Aanvang 13.00 uur. Met een
brunch en een live optreden van
de PCB Sixties Band met muziek
uit de jaren 60 en 70.
Zodra de organisatie klaar is, krijgt
u een uitnodiging per mail.

In dit nummer :
Voorwoord

1

Lezing
Vastelaovend door
Sef Derkx

2

Op dinsdagmiddag 26 april staat
onze Algemene Jaarvergadering
op het programma. Hierbij zal een
amusant optreden plaatsvinden
door troubadour Tonny Wijnands.
Meer hierover in de komende
Nieuwsbrief maart/april 2022.
Noteer deze beide data alvast in
uw agenda!

Agenda
Lezing
Vastelaovend

Kortom weer leuke uitjes om weer
naar uit te kijken.
Wij verheugen ons u weer te kunnen ontmoeten.

:

22 februari

:

25 maart

Ledenvergadering :

26 april

Maart/april
Noteer alvast:
Viering
5-jarig jubileum

Bestuur Jongeren van Vroeger
Algemene

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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Lezing Vastelaovend door Sef Derkx
Lezing en filmvoorstelling
Datum
Aanvang
Locatie

: Dinsdag 22 februari 2022
: 14.00 uur
: Zaal bij de Meulewiekers,
Hulsterweg 7, 5912 LP Venlo
Kosten
: Leden € 5,00. Introducees zijn ook
welkom, zij betalen € 7,50
(prijs Incl. 1 kopje koffie/thee).
A.u.b. gepast betalen bij binnenkomst.

‘Det is Venloos roem!
Op dinsdag 22 februari om 14.00 uur organiseren
we een activiteit, waarin vastelaovend centraal
staat. Onder de titel Det is Venloos roem! verzorgt
Sef Derkx een lezing en filmvoorstelling.
In het Gemeentearchief Venlo ontdekte hij een
schat aan prachtige bronnen uit de beginperiode en
de jaren erna. Dit, aangevuld met inspirerend filmmateriaal in zwart-wit en zelfs een beetje in kleur,
zal ieder vastelaoveshert sneller doen kloppen.

Aanmelden:
Vóór dinsdag 15 februari a.s. per email via:
info@jongerenvanvroeger.nl
Of telefonisch: 077-326 0409

In Venlo zetelt Jocus, opgericht in 1842. In de stad
wordt officieel de Limburgse vastelaovend ingeluid
met de Boètegewoeëne Boètezitting. Venlo heeft
sinds ruim een eeuw een iconische Boerebroelòf.
De geschiedenis van het volksfeest in de negentiende en twintigste eeuw, komt aan bod in dit carnavalesk minicollege met een knipoog. Aandacht is er
eveneens voor de betekenis, die de vastelaovend
heeft in het leven van de vierder.

Bij binnenkomst is een Corona toegangsbewijs
verplicht.
Via uw QR code of op papier met:
•
een vaccinatiebewijs of
•
een herstelbewijs of
•
een negatieve testuitslag via testen voor
toegang.

Sinds de late jaren vijftig van de vorige eeuw brengt
de televisie het nieuws in de huiskamer. In het televisieloze tijdperk werd je geïnformeerd door het
wekelijks bioscoopjournaal van Polygoon.
Iedere bioscoopbezoeker van toen herkent onmiddellijk de karakteristieke commentaarstem van Philip Bloemendaal. Polygoon heeft in verschillende
jaren verslag gedaan van carnavalsactiviteiten in
Venlo, Tegelen en Blerick. Ze worden bijeengebracht in een aantrekkelijk programma. Het is de
gelegenheid bij uitstek om in de stemming en op
temperatuur te komen voor het Feest der Feesten.
De Polygooncamera's draaiden in 1928, 1930, 1951,
1954, 1955 en 1959. Dré Brenneker was de eerste
cineast die de vastelaovend in kleur filmde. In 1955
legde hij de Boèrebroelòf vast.

Verder dient u een mondkapje te dragen totdat
u plaatsneemt in de zaal.
Let op: deze lezing kan alleen doorgaan bij een
minimale deelname van 20 personen.

In 2021 ging de vastelaovend niet door vanwege de
pandemie. Het was niet de eerste keer dat de overheid het feest verbood. Meestal met succes, maar
soms omzeilden vastelaovesvierders het verbod en
werd er illegaal gevierd. Ook dit is een onderwerp
van deze bijenkomst.

Website: www.jongerenvanvroeger.nl

Pagina 2

E-mail: info@jongerenvanvroeger.nl

