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Nieuwsbrief ‘Jongeren van Vroeger’

Maart/april 2022

Voorwoord
En opnieuw hebben we een doorstart.
We zijn op 22 februari weer van start
gegaan met een leuke lezing van Sef
Derkx. En we hopen, dat we vanaf nu
ons geplande programma zonder uitval
kunnen uitvoeren. We proberen dit
weer zo te variëren, dat er voor ieder
wat wils is. Hopelijk zien we dit terug in
de deelname.
In het afgelopen jaar hebben we helaas
afscheid moeten nemen van enkele
overleden leden. Ook werden er leden
opgenomen in een verzorgingstehuis.
Daarnaast hebben zich een paar leden
afgemeld, omdat we in het afgelopen
jaar niet veel hebben kunnen bieden.
We hopen, dat wanneer we weer vol
op actief zijn, dit een reden is om toch
lid te worden van onze vereniging.
Helpt u ons daarbij! Mondelinge reclame werkt nog altijd het beste.
Neem eens iemand mee naar een activiteit. Wanneer we als vereniging wat
groter zijn, kunnen we ook meer organiseren en hebben we wat meer financiële armslag. We proberen steeds de
bijdrages en de contributie zo laag mogelijk te houden, zodat iedereen kan
meedoen.
Naast het fietsen, wandelen, tuinen
bezoek wil ik u speciale aandacht nog
eens vestigen op onze uitgestelde jubileumbijeenkomst.
Een heerlijke brunch onder de klanken
van de PCB sixties band.
Een goede gelegenheid om mensen te
ontmoeten, die u lang niet gezien hebt.
Overigens blijven wij voorzichtig bij
onze activiteiten en houden ons aan de
adviezen betreffende Covid.
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We hebben veel positieve reacties
ontvangen op het jubileumboekje.
De foto’s en bijgeleverde tekst, konden rekenen op veel waardering.
Ook blijkt dat vele leden het doorsturen van de berichten van de Koepel
voor Gepensioneerden prettig vinden. Correcte achtergrondinformatie
is prettig, wanneer u met anderen
over de onderwerpen in gesprek
komt. Zoals het weigeren om het minimumloon te blijven koppelen aan
de AOW en het verhogen van ons
pensioen niet toe te staan onder fictieve regels. Wanneer u deze informatie nog nooit gelezen hebt, raad ik
u dat toch eens aan.
Bekijkt u in deze Nieuwsbrief maar
eens alle aangeboden activiteiten en
hopelijk treffen we elkaar weer eens
bij deze gelegenheden.
Veel leesplezier!
Jan de Bree, voorzitter
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Agenda
Fietsen

:

2 maart

Wandelen

:

16 maart

Jubileumviering

:

25 maart

Fietsen

:

6 april

Bezoek Tuinen

:

13 april

Wandelen

:

20 april

Algemene
Ledenvergadering :

26 april

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 april gaan we eens een keer de
provinciegrens over om te gaan wandelen in Overloon. We gaan wandelen in de Overloonse Duinen.
In de Overloonse Duinen slingert de wandeltocht
over smalle en bredere paden door het bos, heideveldjes die worden afgewisseld met jeneverbesstruiken en begroeide stuifduinen. Deze stuifduinen zijn restanten van een zandstuif-rug.

Op woensdag 16 maart gaan we het wandelen
weer opstarten. We houden het de eerste keer
dicht bij huis, ’t Joamerdal, een gebied in het zuidoosten van Venlo.
Het gebied beslaat 39 hectaren en omvat de buurten de Onderste en Bovenste Molen en bestaat uit
droog eikenbos, vochtig elzenbroekbos en voormalige klei- en grindgroeves. Een mooi wandelgebied
met bos, zand en waterpartijen, waar ook de bever
zijn intrede heeft gedaan. Het gebied is bij velen
bekend.

Wij komen bij elkaar om 13.30 uur op de
parkeerplaats van het Oorlogsmuseum,
Museumplein 1, 5825 AM Overloon.
De route is 5-6 km.
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

Wij komen bij elkaar om 13.30 uur op de
parkeerplaats van Maria Auxiliatrix (komende vanaf de Kaldenkerkerweg)

Attentie:
Als de weersomstandigheden twijfelachtig zijn,
kunt u zelf bepalen of u wel of niet meegaat.

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

Fietsen
Van maart t/m oktober kunt u op de 1e woensdag
van de maand deelnemen aan mooie en ontspannende fietstochten van circa 35 km. Deze worden
georganiseerd door Nelly Burhenne.

Aanmelden:
Bij Nelly Burhenne: e-mail: newie@home.nl
of tel. 077-354 8667. Mobiel: 06-382 55474
een WhatsApp sturen kan ook.

DATA:
Woensdag 2 maart en op woensdag 6 april.
Beide dagen komen we om 13.30 uur bij
elkaar bij Grand Café Maagdenberg,
Maagdenbergplein 11 in Venlo.

Attentie:
Neem uw identiteitsbewijs en een mondkapje mee,
mocht Nelly besluiten de grens over te gaan.

Website: www.jongerenvanvroeger.nl

Bij slecht weer gaan de fietstochten niet door.

Pagina 2

E-mail: info@jongerenvanvroeger.nl

Nieuwsbrief ‘Jongeren van Vroeger’

Jaargang 6/ nr. 37

Bezoek Tuinen
Nu het weer voorjaar wordt, nodigen wij jullie
weer graag uit voor een tuinbezoek en wel naar
BROOKERGARDEN in Hout-Blerick.
In het verleden hebben wij deze zelfontworpen en
zeer gevarieerde tuin van plusmin. 5.500 m2. ook
bezocht.
Dat was in het naseizoen op “lichtjes avond” Daarom lijkt het ons een goed idee om eens in het
voorjaar door de tuin te wandelen.
Anne-Marie en Loek Gubbels hebben afgelopen
najaar duizenden bloembollen geplant en deze
zullen in april in volle bloei staan.
Laat u verrassen door dit Lente Spektakel.
De tuin is rolstoel toegankelijk en overal zijn zitjes
geplaatst om even te pauzeren.

Datum
Aanvang
Locatie

:
:
:

Kosten

:

Woensdag 13 april 2022
14.00 uur
Brookergarden,
Brookerhofweg 16, 5926 VB
Hout-Blerick.
Tel: 06 5389 1677
€ 8,00 p.p. incl. koffie/thee met
vlaai, zelf aan de kassa te voldoen.

Uw introducé is welkom en betaalt een kleine extra
bijdrage van € 2,00, een mooie gelegenheid om
eens kennis te maken met onze vereniging
“Jongeren van Vroeger”.
Wilt u met dit tuinbezoek mee, graag aanmelden
vóór 11 april a.s. bij:
Agnes Oud. E-mail: als.vanouds@home.nl
Tel 06 3455 9213.

Hulp belastingaangifte
Inmiddels hebben we hem weer op de deurmat gekregen: de blauwe brief!
Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw
belastingaangifte 2021?
Voor een kleine vergoeding kunnen enkele
leden van onze vereniging de belastingaangifte
samen met u verzorgen. Deze leden krijgen
jaarlijks een bijscholing via het FASv (Federatie
Algemene Seniorenverenigingen) waar wij als
vereniging bij aangesloten zijn.
U kunt ook hulp krijgen bij het aanvragen van
zorg- en huurtoeslag.
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Voor hulp kunt u contact opnemen met onze
secretaris Nettie Engelen:
E-mail: info@jongerenvanvroeger.nl
Of telefonisch: 077 326 0409
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Uitnodiging Jubileumviering
Datum

: Vrijdag 25 maart 2022

Tijd

: 13:00 uur (zaal open om 12.45 uur)

Locatie

: Zaal de Meulewiekers, Hulsterweg 7 in Venlo

Kosten

: € 15,00 p.p. voor leden en € 25,00 p.p. voor introduceés (incl. 2 kopjes koffie/thee)

Aanmelden

: Door het bedrag vóór 18 maart a.s. over te maken op NL08 RABO 0332 7144 70
t.n.v. Jongeren van Vroeger o.v.v. uw naam, introduceés met telefoonnummer

We beginnen deze feestelijke middag met een heerlijke brunch. Onze viering wordt muzikaal opgeluisterd door
een live optreden van de PCB Sixties Band met live muziek uit de jaren 60 en 70.
(U heeft deze uitnodiging met meer details over de brunch apart per e-mail ontvangen. Niet ontvangen?
Bel: het secretariaat: tel.: 077-3260 409).

Troubadour en cabaretier Tonny Wijnands

Uitnodiging ALV
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de
Algemene Ledenvergadering op:
Datum
Aanvang
Locatie
Kosten

Het programma ziet er als volgt uit:
14.00-14.45 uur:
De algemene ledenvergadering
14.45-15.00 uur:
Pauze met koffie/thee en vlaai
15.00-15.45 uur:
1e gedeelte optreden troubadour Tonny Wijnands
15.45-16.00 uur:
Korte pauze met een gratis drankje
16.00-16.30 uur:
2e gedeelte optreden Tonny Wijnands

: Dinsdag 26 april 2022
: 14.00 uur.
De zaal is geopend vanaf 13.45 uur.
: Zaal de Meulewiekers, Hulsterweg 7,
Venlo
: Gratis voor leden

Aanmelden:
Vóór 20 april a.s. per e-mail:
info@jongerenvanvroeger.nl of
telefonisch: 077-3260409 (’s avonds na 19.00 uur).
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De agenda voor deze ALV ontvangt u in de 1e week
van april per e-mail.
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