
 Website: www.jongerenvanvroeger.nl E-mail: info@jongerenvanvroeger.nl 

 Nieuwsbrief ‘Jongeren van Vroeger’ 
Jaargang 6/ nr. 38 

Na een periode van meer dan twee 
jaar met alle beperkingen zijn we nu 
weer doorgestart met onze activitei-
ten, zoals u terug kunt lezen in deze 
Nieuwsbrief. We blijven voorzichtig, 
omdat we toch ook weer horen dat er 
leden van onze vereniging besmet zijn 
geweest met Covid ook al waren ze 
opnieuw geboosterd. Daarom de op-
roep wanneer u zich niet lekker voelt, 
zorg voor een zelftest ter controle. Zo 
voelt het voor alle deelnemers aan 
activiteiten veiliger.  
Op 25 maart hebben we dan eindelijk 
onze jubileumbrunch kunnen houden. 
Het was een heel geslaagde bijeen-
komst met de geweldige PCB Sixties 
Band en een voortreffelijk verzorgde 
brunch. 
Met het optreden van de troubadour 
Tonny Wijnands tijdens de Algemene 
Ledenvergadering op 26 april sloten 
wij de feestelijkheden af vanwege ons 
5 jarig bestaan. Ondanks alle beperkin-
gen toch geslaagd. Op naar het vol-
gende jubileum. 
 
Voor de rest van het jaar hebben we 
weer van alles in petto. Naast de vaste 
onderdelen zoals fietsen, tuinenbe-
zoek en wandelen, wordt ook het beu-
gelen weer opgepakt. Daarnaast is er 
in mei een middag in Steyl gepland 
met verschillende activiteiten.  
 
In samenwerking met de Seniorenver-
eniging van de Politie Limburg kunnen 
onze leden ook nog deelnemen aan 
een tocht naar de Keukenhof op 10 
mei a.s. 
 
Eind augustus komt dan ons jaarlijks 
uitstapje. Details hoort u t.z.t.. In de 
maanden september en oktober wor-
den bezoekjes aan musea gepland en 
in november een lezing.  
En we eindigen het jaar weer met een 
gezellige eindejaarsbijeenkomst.  
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In dit nummer: 
Natuurlijk staan we open voor ideeën 
en we zijn flexibel met aanpassingen 
in ons programma.  
 
We hebben de laatste 3 activiteiten 
gehouden in een nieuwe locatie: De 
Meulewiekers aan de Hulsterweg.  
Dit had te maken met verbouwingen 
binnen café De Maagdenberg, waar-
door de zaal minder geschikt is voor 
de grotere activiteiten. Ook waren de 
prijzen behoorlijk verhoogd.  
 
Na enkele aanpassingen zoals de in-
gang zonder trappen gebruiken, een 
kapstok die daar beschikbaar is en 
eerder de verwarming aan, waren de 
reacties bij de laatste 2 bijeenkom-
sten voornamelijk positief. 
We blijven echter uitkijken naar an-
dere gelegenheden, die misschien 
meer geschikt zijn. Maar dat is niet 
gemakkelijk, want we moeten zowel 
rekening houden met waar de mees-
te leden wonen en ook letten op de 
kosten. We staan open voor uw sug-
gesties.  
 
Tenslotte wil ik u er nogmaals op 
attent maken, dat we een vacature 
hebben binnen ons bestuur. 
Sinds Helene Knippenberg overleden 
is en Annie Baats afscheid heeft geno-
men, zijn we op zoek naar een nieuw 
bestuurslid met name voor het coör-
dineren van de activiteiten. 
Wellicht kent u iemand die hiervoor 
geschikt is. Met meerdere personen 
kan het werk beter verdeeld worden 
en zijn er ook weer nieuwe ideeën. 
 
U ziet we bruisen weer van de activi-
teiten en ik hoop u hierbij te mogen 
begroeten.  
 
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 
Mei/Juni 2022 

Agenda 

Fietsen : 4 mei 

Bezoek Tuinen : 11 mei 

Wandelen : 18 mei 

Excursie Ketelhuis : 19 mei 

Beugelen : 27 mei 

Fietsen : 1 juni 

Bezoek Tuinen : 8 juni 

Wandelen : 15 juni 

Beugelen : 24 juni 
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Fietsen mei en juni 
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Bezoek Tuinen mei 

 

Van maart t/m oktober kunt u op de 1e woens-
dag van de maand deelnemen aan mooie en 
ontspannende fietstochten van circa 35 km. 
Deze worden georganiseerd door Nelly  
Burhenne.  
 
Data: Woensdag 4 mei en woensdag 1 juni a.s. 
Beide dagen komen we om 13.30 uur bij elkaar  
bij Grand Café Maagdenberg, Maagdenberg-
plein 11 in Venlo. 

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

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

Bij slecht weer gaan de fietstochten niet door.  

Bezoek Hoeve de Hansenhof Velden 
Op woensdag 11 mei a.s. nodigen wij u uit 
voor een bezoek aan Streekmuseum Hoeve 
De Hansenhof in Velden. 
De collectie toont diverse oude beroepen, 
waaronder de wagenmaker, koperslager, siga-
renmaker enz. 
Ook zijn er diverse gebruiksvoorwerpen, een 
oude winkel en een bakhuis te zien, maar ook 
bodemvondsten van Kasteel Arcen. 
Wij worden rondgeleid door een gids, met alle 
verhalen. Laat u verrassen; een kijkje terug in 
de tijd van onze jeugd en voorouders. 
Alles is gelijkvloers en na afloop praten we na 
in de tuin met koffie/thee en vlaai. 

Datum : Woensdag 11 mei 2022 
Aanvang : 14.00 uur 
Locatie : De Hansenhof, Hasselt 10, 5941 

NP Velden. Tel. 077-4722219 
Kosten : € 7,50 p.p. incl. rondleiding, koffie/

thee met vlaai 
Graag met gepast geld betalen. 
Uw introducé is welkom en betaalt een kleine 
extra bijdrage van € 2,00. Een mooie gelegen-
heid om eens kennis te maken met onze  
vereniging ‘Jongeren van Vroeger’. 
 
Wilt u deelnemen aan dit tuinbezoek, graag 
aanmelden vóór 8 mei a.s. bij Agnes Oud. 
E-mail als.vanouds@home.nl 
Tel. 06-3455 9213. 

mailto:Als.vanouds@home.nl
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Bezoek Tuinen juni 

Bezoek aan De 7e Hemel in Grashoek 
Op woensdag 8 juni a.s. nodigen wij u uit voor 
een bezoek aan De 7e Hemel in Grashoek.  
Hanneke en Patrick Villerius leiden ons rond 
door hun fruit- en bloementuin, waarna wij 
eventueel zelf een boeket kunnen plukken. 
 

Na afloop van de rondleiding, op het terras na-
praten met koffie en vlaai. 
 

Datum :  Woensdag 8 juni 2022 
Aanvang :  14.00 uur 
Locatie :  In De 7e Hemel, Belgenhoek 7,  
  5985 NJ Grashoek 
  Tel.: 06 14270456 
 Fietsknooppunt tussen 9 en 29. 
 

Kosten: 
Rondleiding € 35,00 wordt gedeeld door het 
aantal deelnemers. 
Koffie/thee en vlaai voor eigen rekening  
Graag met gepast geld betalen. 
 

Uw introduce is welkom en betaalt een kleine 
extra bijdrage van € 2,00 aan de Vereniging  
Jongeren van Vroeger 
 
Wilt u deelnemen aan dit tuinbezoek, graag aan-
melden vóór 5 juni a.s. bij Agnes Oud. 
E-mail als.vanouds@home.nl 
Tel. 06-3455 9213 

Wandelen mei en juni 

Op woensdag 18 mei a.s. gaan we wandelen in 
Duitsland in de omgeving van de Wittsee in het 
mooie dal van het riviertje de Nette, vlak over 
de grens Kaldenkerken/ Leuth. Er vormden zich 
uitgestrekte moerassen met op de bodem laag-
veen met als oeverbegroeiing voornamelijk el-
zen. Onlangs is het zogenaamde Rohrdommel 
Project afgerond, een project om door herstel 
van het rietlandschap de roerdomp weer als 
broedvogel in het gebied terug te brengen.  
Naar verwachting profiteren daar ook andere 
rietvogels van, zoals het baardmannetje en de 
karekiet . 
Daarnaast is dit een uniek gebied en rijk aan 
bos- en weidevogels. 
 

We komen bij elkaar om 13.30 uur op de  
parkeerplaats van “De Leuther Mühle”  
Hinsbecker Strasse 3441334 Nettetal,  
Duitsland . 

 
Denk wel aan uw identiteitskaart! 

Op woensdag 15 juni a.s. gaan we de omgeving 
van de Ravenvennen/Vreewater verkennen. Een 
uniek stuk natuur met prachtige wandelroutes 
waarin je nog de “echte vennen” en zandver-
stuivingen kunt zien.  Wij hebben deze wande-
ling juist in deze periode gekozen, omdat de wa-
terlelies dan volop in bloei staan. De route is  
7 km. lang. Na afloop van deze wandeling gaan 
we een kopje koffie drinken bij Café De Sport 
aan de Markt in Velden. 
 

We komen bij elkaar om 13.30 uur op de  
parkeerplaats Spikweien 46, 5943 AC Lomm. 
 

Voor beide wandeltochten aanmelden en/of 
informatie :  
Tot een dag van te voren bij: Piet Driessen,  
tel: 077-3982537 Mobiel: 06-23717640 of  
per e-mail: phmdriessen@ziggo.nl  
 

Attentie: Mochten de weersomstandigheden 
twijfelachtig zijn , kan ieder voor zichzelf  
bepalen of men meegaat  
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 Op donderdag 19 mei 2022 brengen we een  
bezoek aan het Ketelhuis in Steyl. We worden 
ontvangen met koffie/thee en cake. 
Eerst zien we aan de hand van foto’s en film-
beelden de geschiedenis van het Ketelhuis.  
Onder begeleiding van een gids bezoeken we 
de permanente tentoonstelling die is ingericht 
met beroepen en ambachten die klooster-
lingen honderd jaar geleden uitoefenden. 
De kloosters in Steyl beschikten over een eigen 
elektriciteitscentrale, waarbij stroom werd op-
gewekt met stoom. Ook hadden ze een grote 
drukkerij die tot de grootste van Europa be-
hoorde en een eigen brandweer die nu ten-
toongesteld wordt. 
Aan het einde van de excursie laat de gids ons 
de stoomketel in werking zien. 

Pagina 4 

Excursie Ketelhuis in Steyl 

Omdat we ook de kelders gaan bezichtigen -
waar we alleen via trappen kunnen komen-  
is dit gedeelte van deze excursie -minder  
geschikt voor mensen die moeite hebben met 
traplopen. 
 

Datum : Donderdag 19 mei 2022 
Aanvang : 14.00 uur 
Locatie :  Het Ketelhuis in Steyl 
    Parkstraat 32, 5935 BM Steyl 
Kosten : € 5,00 p.p. incl. rondleiding,  

  koffie/thee met cake.  
   Introducés betalen € 7,50. 
Graag met gepast geld betalen. 
 

Aanmelden en/of informatie: Vóór 12 mei bij 
Nettie Engelen. Tel. 077-3260409 of per e-mail: 
info@jongerenvanvroeger.nl  

Foto’s 

Ketelhuis Steyl 

Beugelclub “De Zilvere Schuvers” 

Herstart van het beugelen 
Na een donkere coronaperiode is het licht aan 
de horizon weer gaan schijnen. Hen, de uitba-
ter van Café de Hazewind, heeft laten weten 
dat we - de Zilvere Schuvers - weer welkom 
zijn op de beugelbaan. Om de baan twee uren 
te mogen gebruiken zijn we nu €30,00 kwijt. 
Daarom moeten we de JvV-leden een bijdrage 
van €3,00 en de niet leden €3,50 gaan vragen. 
Het beugelen gebeurt in koppels die tegen 
elkaar spelen. Het spel is niet ingewikkeld en 
er is niet veel kracht voor nodig.  
Het beugelen vindt plaats op de laatste vrij-
dag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur in  
Café de Hazewind.  

Er is in de beugelclub nog plaats voor  
nieuwe leden.  
 

Bel of mail Paul Seuren als u interesse heeft. 
 

Data : Vrijdag 27 mei en vrijdag 24 juni 
Aanvang :  14.00 uur 
Locatie :  Café De Hazewind,  
  Herungerweg 200, 5913 HD, Venlo 
Kosten  :  € 3,00 voor leden en € 3,50 voor 
  introducés. 
 
Aanmelden/informatie bij Paul Seuren: 
E-mail: paulseuren@kpnmail.nl of 
Tel.: 06 518 657 03 

mailto:paulseuren@kpnmail.nl
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Mee naar de Keukenhof op dinsdag 10 mei a.s. 
 

Als voorzitter van de Stichting van Senioren Politie 
Limburg vraag ik u aandacht voor het volgende:  
Ik wil graag, nu de coronapandemie min of meer 
voorbij is, u en uw partner de gelegenheid bieden om 
een combireis met de Senioren van Politie Limburg, 
een gezellige busreis te maken naar de KEUKENHOF 
in Lisse op dinsdag 10 mei 2022. 
 

Er zijn nog enkele  plaatsen beschikbaar. 
De kosten zijn € 25,00 p.p.  
 

In de Kijker 

Aanmelden vóór  donderdag 5 mei a.s... 
 
Als u belangstelling heeft dan verzoek ik u dit  
per omgaande per e-mail door te geven aan: 
venlo@home.nl 
 
Cor Vane  
Bestuurslid Jongeren van Vroeger 

Enquête 
Vanuit de Maastricht Universiteit, Campus Venlo zijn 
we op zoek naar respondenten voor deelname aan 
een online vragenlijst. Deze vragenlijst is onderdeel 
van mijn afstudeeronderzoek en zal gaan over eetge-
drag onder 65-plussers. Het invullen van deze vragen-
lijst zal ongeveer 20 minuten van uw tijd in beslag 
nemen en deelname is volledig anoniem en vrijwillig. 
U kunt deelnemen aan deze vragenlijst als u 65 jaar of 
ouder bent, u thuiswonend bent en u geen verlies van 
smaak en/of geur heeft door een ziekte of medicatie.  
 

Het doel van dit onderzoek is om te kijken hoe 
mensen verschillen in eetgedrag en welke persoon-
lijke kenmerken hierbij voorkomen.  
De link naar de vragenlijst:  
https://maastrichtuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/
form/SV_b2ZnWPrgpCjcvGu  
 
Bij vragen mag u contact opnemen met Iris 
Geominy: 
i.geominy@student.maastrichtuniversity.nl 
 
Alvast heel erg bedankt voor uw tijd en moeite! 

Koninklijke onderscheiding voor Nettie, onze secretaris !!! 

Nettie Engelen-Janssen (70) uit Tegelen heeft 
er jarenlang veel aan gedaan om ouderen te 
leren werken met computers, tablets en 
smartphones. Ze was  namelijk in 2005 oprich-
ter van SeniorWeb Tegelen. Sinds 2014 is ze 
bovendien als vrijwilliger actief bij het Wereld-
paviljoen in Steyl en is vanaf 2016 secretaris 
van onze seniorenvereniging ‘Jongeren van 
Vroeger’.  
Onze secretaris is degene langs wie alle com-
municatie verloopt, ze houdt de website bij, 
maakt de Nieuwsbrief op en organiseert diver-
se activiteiten. Kortom ze is de spil waar onze 
vereniging om draait. 

Nu is ze Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  
Helemaal verdiend! Belangeloos zoveel tijd 
steken in anderen, petje af! Proficiat namens 
alle leden van de Jongeren van Vroeger. 
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