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Wanneer u dit stukje leest, heb-
ben we onze jaarlijkse excursie 
net achter de rug. Als bestuur wa-
ren we blij verrast met het grote 
aantal deelnemers. We proberen 
de kosten zo laag mogelijk te hou-
den, zodat ook zoveel mogelijk 
leden kunnen deelnemen. En met 
meer deelnemers kun je bijv. de 
buskosten delen. Dit principe 
geldt ook voor onze andere activi-
teiten, dus maak reclame voor on-
ze vereniging. Hoe meer leden 
hoe meer mogelijkheden. In de 
volgende Nieuwsbrief kijken we 
terug op de excursie in augustus. 
 

Binnenkort start ook weer de 
Rabo Club Support actie waar wij 
aan meedoen. Elk ingeschreven lid 
van de RABO bank heeft meerdere 
stemmen, dus naast jouw favorie-
te vereniging kun je ook op ie-
mand anders stemmen. Probeer 
ook anderen hier op attent te ma-
ken. We kunnen elke 100 Euro 
goed gebruiken. Zo kunnen we 
ook de contributie beperkt hou-
den. Onze penningmeester geeft 
hier meer informatie over verder-
op in de Nieuwsbrief.  
Via de brief van de Koepel van Ge-
pensioneerden blijft u op de hoog-
te van de ontwikkelingen bij de 
overheid. U hoort dan ook over de 
andere gevolgen van de plannen 
in Den Haag.  
Onze positie als gepensioneerden 
komt in de landelijke media dik-
wijls niet aan de orde. Dat de vele 
haken en ogen aan de pensioen-
plannen nog steeds niet zijn opge-
lost, dringt bij steeds meer des-
kundigen door.  
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In dit nummer: 

Maar de betrokken partijen bij het 
akkoord hebben ieder hun agenda 
waardoor ze niets willen toege-
ven. Als ze zo doorzetten veran-
dert het in een nog grotere chaos 
dan bij de Toeslagenaffaire.  
 

En dan hebben we het nog niet 
over de onzalige ideeën om het 
huisbezit te gaan belasten. Dat 
kan voor veel gepensioneerde 
huisbezitters een belastingtoeslag 
van duizenden Euro’s betekenen. 
Laten deze plannen hopelijk nooit 
werkelijkheid worden! Maar om 
goed geïnformeerd te zijn, lees de 
Nieuwsbrieven van de Koepel van 
Gepensioneerden. 
 

Met het bestuur zijn we bezig om 
voor u interessante activiteiten te 
organiseren. In september bezoe-
ken we het Océ museum, naast 
het wandelen en fietsen in okto-
ber, is er een lezing gepland over 
de zorg in Venlo en omgeving van 
vroeger tot nu.  
En ook zijn we bezig de eindejaars-
bijeenkomst van december in te 
vullen. U ziet we zitten niet stil. 
Laten we hopen dat Corona niet 
opnieuw roet in het eten gooit. 
We blijven optimistisch. 
Veel leesplezier en tot ziens bij 
onze activiteiten! 
 

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 
Sept./Okt. 2022 

Agenda 

Fietsen : 7 september 
Bezoek Océ  
museum : 14 september 

Wandelen : 21 september 

Beugelen : 30 september 

Fietsen : 5 oktober 

Lezing : 11 oktober 

Wandelen : 19 oktober 

Beugelen : 28 oktober 
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Fietsen  
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Bezoek Océ Museum 

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

Data:  
Woensdag 7 september en 5 oktober 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.  

Op woensdag 14 september 2022 bezoeken wij 
het Océ Museum in Venlo. 
Lodewijk van der Grinten was 26 jaar, toen 
hij op 7 april 1857 een apotheek begon in zijn 
geboortehuis aan de Steenstraat in Venlo. 
Hij trouwde in 1862 met Lieske Muijsers, doch-
ter uit een groot boerengezin in Noord-
Limburg. Ze kregen tien kinderen, ook naar de 
maatstaven van die tijd een kinderrijk huwelijk. 
Later werd hij bekend door de kwaliteit van zijn 
boterkleurstoffen, wat hem het verzoek ople-
verde om ook een kleurstof voor margarine te 
ontwikkelen. Hij slaagde daarin en dat leidde in 
1877 tot de eerste grote order voor deze kleur-
stof. Een nieuwe onderneming was geboren. 
Het museum is op 12 mei 2022 heropend. Dit is 
meer dan alleen de opening van een nieuwe 
tentoonstelling.  
Het is de onthulling van een volledig gereno-
veerd Océ Museum dat u de mogelijkheid biedt 
om het erfgoed van Océ te zien, voelen, horen 
en aanraken als nooit tevoren.  
Tijdens de rondleiding kunt u ontdekken hoe 
onze innovatieve Océ/CPP producten van van-
daag voortbouwen op ons rijke erfgoed uit het 
verleden dat teruggaat tot 1877.  

Van boterkleursel tot kopiëren en uiteindelijk 
het printen van de wereld.  
Ook de belangrijke culturele en economische 
rol die Océ heeft gespeeld in de regio komt 
uiteraard aan bod. 
 

Datum : Woensdag 14 september 2022 
Tijd : 14:00 uur 
Locatie : Océ Museum, St. Urbanusweg 17 
  (poort 35) 5914 CA Venlo  
Kosten : € 5,00 voor leden en € 7,50 voor 
  introducés.  
  Koffie/thee inbegrepen. 
 

Aanmelden vóór 7 september a.s. per e-mail: 
info@jongerenvanvroeger.nl of telefonisch: 
077-3260409 
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Wandelen  

Op woensdag 21 september 2022 gaan we wan-
delen in de omgeving van de Hariksee, Bruggen 
Duitsland. 
Tijdens deze vlakke wandeling wandelt u door de 
velden en bossen naar het stadje Born met oud 
centrum. Dan een mooi stuk langs de prachtige 
Bornersee. Halverwege kunt u pauzeren bij Gas-
tronomie Am Heidweiler. Aan het eind is nog een 
fijn terras om wat te drinken. De Mühlrather 
Múhle is nog een werkende watermolen. We ver-
trekken in afwijking van andere tijdstippen om 
13.00 uur. We komen bij elkaar op de parkeer-
plaats bij Hotel Mülrather Mühle 
Voor navigatie:  
Damer Strasse 123 Brüggen intypen. 

Op woensdag 19 oktober 2022 op de Groote 
Heide in Venlo. De Groote Heide heeft een op-
pervlakte van 247 ha. Er zijn heidevelden, 
schraalgraslanden en naald- en loofbossen te 
bewonderen. Op de Groote Heide bestaat de 
kans een kudde schapen tegen te komen. 
We lopen de witte route met de bedoeling om 
de nodige paddenstoelen tegen te komen, ten-
minste als er nog wat vocht overgebleven is in 
de ondergrond! 
We komen bij elkaar om 14.00 uur bij het Info-
centrum Groote Heide aan de Hinsbeckerweg 
55, 5915 PS te Venlo 

Stem op Jongeren van Vroeger tijdens de Rabo 
Club Support actie 

Bent u lid van Rabobank Noord-Limburg? 
Steun dan de Jongeren van Vroeger tijdens de 
Rabobank Club Support actie door op ons te 
stemmen van 5 t/m 27 september 2022 
 

Wat is de Rabo Club Support? 
De Rabobank Noord-Limburg geeft de leden van 
de bank drie stemmen. Hiermee kunnen de le-
den van de bank een stem uitbrengen op drie 
verschillende verenigingen of stichtingen. 
De waarde van elke stem wordt achteraf be-
paald op basis van het totaal aantal uitgebrachte 
stemmen. Kortom: hoe meer er op de Jongeren 
van Vroeger gestemd wordt, des te meer de ver-
eniging ontvangt. 

Wij zouden het fijn vinden als u uw tweede stem 
zou willen geven aan het Forever Young Collec-
tief. 
Tevens verzoeken wij onze leden deze actie bij 
zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te 
brengen (familie, vrienden en bekenden) en ho-
pen daarbij dat veel leden van de Rabobank op 
ons gaat stemmen. 
 

Wij danken alvast voor uw stem en steun! 
Voor meer informatie zie: 
www.rabobank.nl/leden/clubsupport  

Rabo Club Support actie 
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Aanmelden en/of informatie:  
Tot één dag van te voren bij Piet Driessen,  
tel: 077-398 2537 /mobiel: 06-23717640  
E-mail: phmdriessen@ziggo.nl 
 
Attentie:  
Als de weersomstandigheden twijfelachtig zijn, 
kan ieder voor zichzelf bepalen of hij/zij wel of 
niet meegaat . 

mailto:phmdriessen@ziggo.nl
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Lezing “Geschiedenis van de ziekenzorg in Venlo”  

Deze lezing wordt verzorgd door Drs. Martin 
Bergevoet, cultuurwetenschapper, oud-archivist 
bij het Gemeentearchief Venlo. De lezing heet 
“Geschiedenis van de ziekenzorg in Venlo”.  
Via een PowerPointpresentatie behandelt dhr. 
Bergevoet de geschiedenis van de ziekenzorg in 
Venlo vanaf de middeleeuwse gasthuizen, via 
de Franse Tijd (1794-1814) naar 1829. Dan is er 
in Venlo geen instelling meer voor ziekenzorg. 
De in dat jaar benoemde pastoor-deken C.T. 
Schrijnen neemt op zich om hierin te voorzien. 
Toch duurt het nog tot 1861 voor het Sint Jo-
seph-ziekenhuis open gaat.  
Na de pauze vervolgen we de ontwikkeling van 
het ziekenhuiswezen van armeninstelling naar 
instelling waar men kan genezen.  

In 1934 volgt de verhuizing naar de Hogeweg en 
in 1984 naar de Tegelseweg (Sint Maartensgast-
huis, later VieCuri Medisch Centrum).  
Ook wordt in het kort aandacht besteed aan de 
ziekenhuizen in Tegelen, Horst en Venray die 
met VieCuri zijn gefuseerd.  
 

Datum :  Dinsdag 11 oktober 2022 
Aanvang :  13:30 uur 
Locatie :  Meulewiekers, Hulsterweg 7,  
  5912 PL Venlo 
Kosten : € 5,00 voor leden en € 7,50 voor 
  introducés incl. koffie/thee 
 

Aanmelden vóór 4 oktober a.s. per e-mail: 
info@jongerenvanvroeger.nl of telefonisch: 
077-3260409 

Beugelclub “De Zilvere Schuvers” 

Iedere laatste vrijdag van de maand kunt u 
deelnemen aan een gezellige beugelmiddag. 
 
Van de deelnemers, leden of geen leden van 
Jongeren van Vroeger, vragen we een bijdrage 
van € 3,00.  
We spelen in koppels van twee tegen twee. 
Tussen de partijen is er voldoende tijd om een 
drankje te nuttigen en gezellig met elkaar te 
praten.  
Kom gerust langs om met het beugelen kennis 
te maken.  
 

Data: 
Vrijdag 30 september en  28 oktober  2022 

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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WAT IS VISHING? 
 
Gebeld worden met de vraag geld over te maken. Het gebeurt en criminelen hebben er succes mee. Ze pakken 
dit zogenaamde ‘vishing’ dan ook steeds slimmer aan. 
 
Zo meldde de NOS dat Engelstalige neptelefoontjes in minder dan een jaar tijd wel minimaal 1,7 miljoen euro aan 
schade hebben veroorzaakt. 
Een samenstelling van voice en phishing  
Phishing kennen de meeste mensen wel: je krijgt een e-mail met een link, zogenaamd van uw bank of energiebe-
drijf. Als je erop klikt kom je in een nepomgeving waar je kan inloggen en zo worden je gegevens gestolen. Phishing 
kan ook via de telefoon gebeuren. We noemen dit vishing. Een samenstelling van voice en phishing. 
 

Hoe werkt vishing? Lees hier: zo herken je een phishing e-mail  
Stel, je wordt gebeld door je bank. Er is een verdachte inlogpoging geweest op je rekening en nu is het noodzakelijk 
dat je jouw geld veiligstelt door het op een andere rekening te zetten, een zogenaamde ‘kluisrekening’. De bood-
schap wordt met veel urgentie gebracht en de bankmedewerker helpt vriendelijk mee om de overboeking meteen 
uit te voeren. Hop: spaargeld weg. 
Het overkomt mensen werkelijk. Dat het lukt is dankzij de gewiekste psychologische trucjes van de cyberoplichters. 
Maar ook dankzij spoofing: waarmee een willekeurige beller zich kan vermommen als – bijvoorbeeld - het nummer 
van de bank. Deze oplichters doen zich niet alleen voor als bank, maar ook bijvoorbeeld als de Belastingdienst 
(vordering, onmiddellijk te betalen) of computerbedrijf (er is iets mis en uw inloggegevens zijn nodig). 
 

Wat doet je ertegen? Lees hier: dit is spoofing  
Je kan je moeilijk wapenen tegen vishing. Deepfake stemmen zijn er vrijwel niet uit te filteren en spoofing is ook 
niet technisch te signaleren (al heeft Apple naar verluid een patentaanvraag gedaan op een techniek die spoofing 
herkent). Vooral goed opletten is dus het advies. 
 

Waar let je op? Lees hier: wat is deepfake?  
Om te beginnen: wanneer ‘je bank’ belt en vraagt geld over te maken, moeten alle alarmbellen gaan rinkelen. Een 
bank zal dit nooit telefonisch aan je vragen. Het is dus belangrijk om niet mee te gaan in het gevoel van stress dat 
de beller wil veroorzaken. Vraag rustig om telefoonnummer, naam en achternaam, en zeg dat je terugbelt. Bel ver-
volgens naar het echte nummer van je bank. Dubbelcheck het telefoonnummer via de website. 
Trap ook niet in dreigende taal wanneer iemand je belt namens de Belastingdienst bijvoorbeeld over een open-
staande betaling die meteen voldaan moet worden. Woorden als beslaglegging en invorderingskosten zorgen bij 
veel mensen op zijn minst voor lichte paniek, maar trap er niet in. Maak geen geld over maar bel eventueel zelf de 
Belastingdienst als je denkt dat er echt iets aan de hand is. Ben je benaderd door kwaadwillende? Breng dan ook 
altijd de organisatie waarvoor ze zich voordeden op de hoogte. Zo kunnen ze ook andere mensen waarschuwen.
 Bron: FASv aug. 2022 
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SAMEN RIJDEN? 

Wij bekijken of we in november samen een bezoek kunnen brengen aan het ‘Edah Museum’ in  
Helmond of aan het museum ‘Terug in de tijd” in Horn. Om zoveel mogelijk leden een kans te 
geven om mee te kunnen gaan, zijn wij op zoek naar leden die bereid zijn iemand mee te ne-

men in hun auto. De bedoeling is dat de ‘meerijders’ dan een vergoeding betalen aan de chauffeur. 
Carpoolen is goedkoper, goed voor het milieu en het kan bovendien ook gezellig zijn! Als vertrekpunt denken we 
aan café restaurant De Maagdenberg in Venlo. Onze secretaris kan u met elkaar in contact brengen. 
 

Wilt u als autobezitter hieraan meewerken? Stuur dan een mailtje aan: info@jongerenvanvroeger.nl  
Wij zien uw reactie graag tegemoet. 

https://nos.nl/artikel/2438250-zeker-1-7-miljoen-euro-aan-schade-door-engelstalige-neptelefoontjes
https://www.kpn.com/beleef/blog/wat-te-doen-bij-valse-email.htm
https://www.kpn.com/beleef/blog/spoofing.htm
https://www.kpn.com/beleef/blog/wat-is-deepfake-en-hoe-werkt-het.htm

