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Als ik dit stukje schrijf is het hoog 
zomer en zal binnenkort voor ve-
len de zomervakantie beginnen. 
Voor de meeste van onze leden is 
dit niet de periode om er op uit te 
gaan. Godzijdank wanneer je 
overal de drukte ziet op alle vlieg-
velden en vluchten die niet door-
gaan. Ook de vakantieparken zijn 
tot de laatste plaats volgeboekt. 
Goed dat wij andere momenten 
kunnen uitkiezen.  
Op dit moment zijn we bezig om 
ons jaarlijks uitstapje te organise-
ren. Dit staat gepland in de laatste 
week van augustus. En ondanks 
de fors gestegen prijzen kunnen 
wij onze leden deze reis aanbie-
den voor € 40 p.p. De rest leggen 
we uit de kas bij.  
We hopen op massale deelname. 
Uitgebreidere informatie vindt u 
verderop in onze Nieuwsbrief.  
 
Naast alle aangeboden activiteiten 
vertegenwoordigen wij u op bij-
eenkomsten van de onafhankelij-
ke seniorenverenigingen. 
Eerst was er een bijeenkomst in 
Ospel/Limburg, waarbij we elkaars 
ervaringen konden uitwisselen, 
zodat niet steeds het wiel op-
nieuw moet worden uitgevonden.  
Hier werd bijvoorbeeld geïnfor-
meerd naar onze kleurrijke en in-
formatieve Nieuwsbrief.  
Daarnaast heeft de halfjaarlijkse 
bijeenkomst van de FASv plaats-
gevonden in Nijkerk. Het belang-
rijkste thema was het nieuwe pen-
sioenstelsel.  
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In dit nummer: 
De voorzitter van de Koepel van 
Gepensioneerden kwam tekst en 
uitleg geven over de stand van za-
ken.  
Als u de Nieuwsbrieven van de 
Koepel voor Gepensioneerden re-
gelmatig leest, hebt u al ontdekt 
dat het hele nieuwe pensioenplan 
nog lang niet akkoord is. De over-
heid wil dit echter zo snel mogelijk 
door de eerste en tweede kamer 
loodsen om het op 1 januari 2023 
in te laten gaan. En weer wordt 
geprobeerd om de gepensioneer-
den bij de besluitvorming er bui-
ten te houden.  
Maar dankzij de Koepel van Ge-
pensioneerden, waarvan wij via de 
FASv ook lid van zijn, wordt actie 
ondernomen om dit niet te accep-
teren. Bij het niet aanpassen van 
het akkoord worden er juridische 
stappen voorbereid bij het Euro-
pese Gerechtshof. Ik kan u alleen 
maar sterk aanbevelen om de we-
kelijkse Nieuwsbrieven van de 
Koepel goed te lezen. Dan weet u 
waarover de discussie gaat.  
 
En natuurlijk gaan onze vaste acti-
viteiten in juli en augustus door. 
Kijkt u maar verderop in de 
Nieuwsbrief.  
Ik hoop velen van u daar te mogen 
begroeten.  
 
Hopelijk tot ziens en veel lees-
plezier! 
 

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 
Juli/Augustus 2022 

Agenda 

Fietsen : 6 juli 

Bezoek Tuinen : 13 juli 

Wandelen : 20 juli 

Beugelen : 29 juli 

Fietsen : 3 augustus 

Bezoek Tuinen : 10 augustus 

Wandelen : 17 augustus 

Dagtocht Den Bosch 
en Drimmelen : 25 augustus 

Beugelen : 26 augustus 
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Fietsen juli/augustus 
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Bezoek Tuinen juli 

 

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 6 juli en 3 augustus 2022 
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 Zorgtuinderij Kaate in Helden 
 

Op woensdag 13 juli 2022 nodigen wij u uit 
voor een bezoek aan de Zorgtuinderij Kaate in 
Helden. Hier worden het hele jaar door bloe-
men geteeld. Dat houdt in dat er in de kas al-
tijd bollen geplant en gezaaid, gewas verzorgd 
en bloemen geoogst worden. Bij mooi weer is 
er altijd werk in de pluktuin en boomgaard.  
Er worden bloemen geplukt, fruit geoogst en 
dieren verzorgd. Dit door Marc en Marjan  
Korsten gerund bedrijf bestaat uit een lelie-
kwekerij van 5200m2. glas en 1 hectare grond. 
Buiten telen ze pioenrozen en wordt er een 
pluktuin bijgehouden. Daarnaast is er nog een 
boomgaard. 
Wij worden hier rondgeleid en krijgen ook nog 
informatie over hoe zo’n zorgtuinderij functio-
neert. 

 
Tenslotte krijgt u een kop koffie of thee met 
een wafel. De bijdrage in de kosten zijn vrijwil-
lig, maar wij gaan uit van € 3,00 per persoon. 
 

Datum: woensdag 13 juli 2022 
Aanvang :  14.00 uur 
Locatie : Zorgtuinderij Kaate,  
  Zandberg 10, 5988 NW Helden 
Kosten :  € 3,00 (vrijwillige bijdrage) 
 

Aanmelden: 
Wilt u deelnemen aan dit tuinbezoek?  
Graag vóór 11 juli a.s. aanmelden bij : 
Jan de Bree  
E-mail: jpmdebree@gmail.com 
Tel.: 077-354 6587 
 

(Agnes Oud is deze maanden verhinderd) 

mailto:jpmdebree@gmail.com
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Bezoek Tuinen augustus 

Rondleiding in de Jochumhof Steyl 
 

Op woensdag 10 augustus 2022 nodigen wij u 
uit voor een rondleiding in de botanische tuin 
de Jochumhof in Steyl. 
De botanische tuin kent een lange geschiede-
nis. De oudste delen van de tuin dateren van 
1799, toen op de plaats van de huidige botani-
sche tuin een kapitaal landhuis stond. In 1933 
startte de enthousiaste Pater Peter Jochum een 
botanische tuin om het biologieonderwijs aan 
het klooster te ondersteunen.  
Vanuit alle werelddelen brachten missionaris-
sen plantenzaden naar Steyl voor de tuin van 
Pater Jochum. Diverse deeltuinen stammen nog 
uit deze periode. Waar de pater begon met 
zaadjes staan nu kolossale bomen, waaronder 
de mammoetboom met zijn opmerkelijk zachte 
bast. In latere perioden werd de tuin uitgebreid 
met een kruidentuin, een heemtuin en een me-
diterrane kas. In 1971 werd het werk van Pater 
Jochum overgenomen door een Stichting en 
werd de tuin naar hem vernoemd. 
 

In 1973 werden de heemtuin en de kruidentuin 
aangelegd. In 1978 volgde de Tiglientuin.  
Tot op de dag van vandaag zorgt de Stichting 
Botanische Tuin Jochumhof met een grote groep 
vrijwilligers uit de omgeving voor de verschillen-
de deeltuinen. 
Wij worden rondgeleid door een gids. Na de 
rondleiding nuttigen we nog een lekker kopje 
koffie of thee bij het Wereldpaviljoen. De horeca 
op de Jochumhof is nl. helaas op woensdag ge-
sloten. 
 

Datum :  Woensdag 10 augustus 2022 
Aanvang :  14.00 uur 
Locatie :  Botanische tuin Jochumhof,  
  Maashoek 2-B, 5935 BJ Steyl 
Kosten :  € 6,00 incl. koffie/thee.  
  Graag gepast betalen bij de entree  
  Jochumhof aan Jan de Bree. 
  Introducées zijn ook welkom. 
   
Wilt u deelnemen aan dit tuinbezoek, graag  
aanmelden vóór 8 augustus bij Jan de Bree  
E-mail: jpmdebree@gmail.com 
Tel.: 077-354 6587 
(Agnes Oud is deze maanden verhinderd) 

Beugelclub “De Zilvere Schuvers” 

De beugelaars zijn in juni weer bij elkaar geko-
men. In verband met enkele afmeldingen wa-
ren we met 6 actieve beugelaars. Prettiger is als 
er wat meer mensen meedoen, dus er is nog 
ruimte voor nieuwe deelnemers. 

We willen in ieder geval uit kosten zijn. Dat be-
tekent dat er minimaal 10 deelnemers nodig 
zijn. Van de deelnemers, leden of geen leden 
van Jongeren van Vroeger, vragen we een bij-
drage van € 3,00. We spelen in koppels van 
twee tegen twee. Tussen de partijen is er vol-
doende tijd om een drankje te nuttigen en  
gezellig met elkaar te praten. Kom gerust langs 
om met het beugelen kennis te maken.  

Ook in de zomervakantie 
gaat  het beugelen op de 
laatste vrijdag van de 
maand door! 

 

Data : Vrijdag 29 juli en vrijdag 26 augustus 

Tijd :  14.00-16.00 uur 
Locatie :  Café De Hazewind,  
  Herungerweg 200, 5913 HD, Venlo 
Kosten  :  € 3,00 voor leden en introducés. 
 

Aanmelden/informatie bij Paul Seuren: 
E-mail: paulseuren@kpnmail.nl of 
Tel.: 06-518 657 03 
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Wandelen juli 

Op woensdag 20 juli 2022 gaan we wandelen in 
Duitsland , in Nettetal . De wandelroute is 7 km 
lang , en is veelal door bomen beschut . We ver-
trekken vanaf de Parkeerplaats “Krickenbecker 
Seen” en lopen via de Schlossallee en de Poel-
vensee en Uitzichttoren , weer terug naar de Par-
keerplaats . 

Op twee/derde van de route is er gelegenheid om 
een kop koffie of iets anders te gebruiken bij Gast-
haus Waldesruh .  

We komen bij elkaar om 10.00 uur op de Parkeer-
plaats P-Plaats Krickenbecker Seen, Krickenbecker 
Allee 36 Nettetal .  

Aanmelden en/of informatie: 

Tot een dag van te voren bij : 

Piet Driessen, tel: 077-398 2537 
Mobiel: 06-23717640 of per  
E-mail : phmdriessen@ziggo.nl 

Attentie: Als da weersomstandigheden twijfelach-
tig zijn,kan ieder voor zichzelf bepalen of hij/zij 
wel of niet meegaat  

 

Op woensdag 17 augustus 2022 gaan we wan-
delen in Roggel in het Leudal, een gebied waar 
nog heel veel te verkennen valt . 
Het Leudal is een natuurgebied gelegen tussen 
de dorpskernen van Haelen, Roggel, Neer, 
Nunhem en Heythuysen .  
Het natuurgebied omvat zo’n 900 ha. waarvan 
een groot deel ( 500 ha) als reservaat beheerd 
wordt door Staatsbosbeheer . 
Door het gebied stromen de Tungelroyse Beek 
(Leubeek) en de Zelsterbeek .  
Tussen Nunhem en Neer vloeien die samen in de 
Neerbeek . 
De afstand die we lopen is 5-6 km. 
 
 

We komen bij elkaar om 10.00 uur op de  
Parkeerplaats van Bezoekerscentrum  
Leudal , Roggelseweg 58, 6081 NP Haelen  
 

Aanmelden en/of informatie: 
Tot een dag van te voren bij : 
Piet Driessen, tel: 077-398 2537 
Mobiel: 06-23717640 of per  
E-mail : phmdriessen@ziggo.nl 
 

Attentie: Als da weersomstandigheden twij-
felachtig zijn ,kan ieder voor zichzelf bepalen 
of hij/zij wel of niet meegaat  

Wandelen augustus 

Foto: Annie Strous / bezoek Keukenhof 
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Beste leden, 

Ook dit jaar willen wij u graag weer een mooie dagtocht aanbieden. Zoals u weet, zijn alle kosten 

dit jaar flink gestegen, dat geldt ook voor de brandstofprijzen. Toch zijn we er in geslaagd u een 

mooie en betaalbare dagtocht aan te bieden. Dit mede doordat een vriend van onze penning-

meester ons gratis wil rondleiden in het centrum van Den Bosch. 

Deze reis kan alleen doorgaan bij minimaal 40 deelnemers (bij minder deelnemers wordt de  

prijs p.p. aanzienlijk duurder). We hebben plaats voor 50 personen in de bus. 

Vanwege de onzekerheid over het aantal deelnemers hebben wij een optie genomen op deze reis. 

Deze optie verloopt op 25 juli, graag aanmelden vóór deze datum. 

Het bestuur 

Datum : Donderdag 25 augustus 2022 

 

Het programma is als volgt: 

08:50 uur: Verzamelen op de parkeerplaats bij Stadion de Koel, Kaldenkerkerweg 182, Venlo 

09:00 uur: Vertrek met een luxe touringcar vanuit Venlo naar Den Bosch 

10:30 uur: Aankomst in Den Bosch waar we starten met kopje koffie of thee  bij Restaurant Sitio 

11:30 uur: Stadswandeling onder leiding van een gids of op eigen gelegenheid iets ondernemen bij-

voorbeeld de Sint-Janskathedraal bezoeken  

13:00 uur: Lunch bij restaurant Van Puffelen:  

Tomatensoep geserveerd met wit- en Waldkornbrood, Vega kroket,  

 Old Amsterdam en jonge kaas en een groene salade. 

 Gedurende lunch onbeperkt gebruik koffie crème, thee, melk 
 

14:15 uur: Vertrek Den Bosch naar de haven in Drimmelen 

15:00 uur: Rondvaart van 2 uur met de Zilvermeeuw in de Biesbosch 

17:15 uur: Aanvang terugreis 

19:00 uur: Terugkeer te Venlo 

 

Kosten: 

Wij kunnen onze leden deze geheel verzorgde dagtocht aanbieden voor € 40,00 p.p. 

Niet-leden (introducées) zijn ook van harte welkom en betalen € 58,00 per persoon. 

 

Aanmelden: 

In verband met de organisatie graag vóór zaterdag 23 juli a.s. door het bovenstaand bedrag over te 

maken op: bankrekening: NL 08 RABO 0332 7144 70 t.n.v. Jongeren van Vroeger Venlo.  

Onder vermelding van uw naam. Introducés: onder vermelding van naam en telefoonnummer. 
 

PS: Als deze dagtocht, vanwege te weinig deelnemers niet doorgaat, storten wij het bedrag terug op uw 

bankrekening. 

Dagtocht naar Den Bosch en Drimmelen 
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