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Nov. / Dec. 2022

Voorwoord
Dit wordt alweer de laatste Nieuwsbrief van dit jaar.
Het was een bijzonder jaar voor een
deel nog steeds beïnvloed door corona, de oorlog in de Oekraïne en
als klap op de vuurpijl de energiecrisis. Veel van onze leden moeten
daarom hun uitgaven sterk in de
gaten houden.
Als vereniging proberen we daarom
ook alles eraan te doen om onze
kosten zo laag mogelijk te houden
en zo efficiënt mogelijk met onze
middelen om te gaan. We zullen
daarom ook het komend jaar de
contributie op € 25 houden en voor
partners op € 15. Hiermee hopen
we dat zoveel mogelijk leden toch
in staat zijn om aan onze activiteiten deel te nemen. Zeker in het kader van de bestrijding van eenzaamheid.
Dat het samen iets doen voor velen
van ons belangrijk gevonden wordt,
zagen we terug in het grote aantal
deelnemers bij onze activiteiten.
Zeker bij de ingehaalde activiteiten
zoals onze uitgestelde brunch en de
jaarvergadering met optredens was
veel enthousiasme.
Ook hadden we een bijna volle bus
bij ons jaarlijks uitstapje naar Den
Bosch. We hopen dan ook, dat we
veel van onze leden zullen mogen
begroeten bij onze jaarlijkse Eindejaarsbijeenkomst met een lekkere
brunch en muzikaal optreden.

Zo hopen we ook tegemoet te komen aan de opmerkingen van een
aantal leden. Het is tegenwoordig
steeds moeilijker een goed bereikbare, geschikte zaal te vinden.
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De RABO clubactie heeft voor onze
vereniging € 73,15 opgebracht. Hartelijke dank aan de leden die op ons
gestemd hebben. Alle beetjes baten.
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In november nemen we weer de
jaarlijkse bijeenkomst met onze vrijwilligers op. Om zo een beeld te
krijgen hoe een en ander verlopen
is en eventuele nieuwe activiteiten.
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5

Ingestuurd bericht

6

Voorafgaande aan de halfjaarlijkse
bijeenkomst van de FASv, vindt er
binnenkort een bijeenkomst plaats
met de onafhankelijke seniorenverenigingen Limburg. Over de resultaten hiervan praat ik u weer bij in
januari.
Zoals u ziet, zijn we druk in de weer
om de zaken voor onze vereniging
goed te regelen.

Agenda

Wij hopen u bij een van onze activiteiten in november en december te
mogen begroeten.

Wandelen

Veel leesplezier!
Jan de Bree, voorzitter

16 november

Kunst of kitsch :

17 november

Beugelen

:

25 november

Eindejaarsviering

:

16 december

Wandelen

:

21 december

Beugelen

:

30 december

colofon

In de informatie verderop in de
Nieuwsbrief zult u zien, dat we dit
jaar gekozen hebben voor de zaal
Bonjoere aan de Horsterweg 203 in
Blerick. Deze ruimte is gezelliger,
warmer, er zijn voldoende parkeerplaatsen en is voor iedereen goed
toegankelijk .
Website: www.jongerenvanvroeger.nl

:

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 16 november is een wandeling gepland in ’t Jaomerdal, een natuurgebied in het
zuidoosten van Venlo. Het gebied beslaat 39 hectare grond en omvat de buurten de Onderste en
de 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.

Op woensdag 21 december is weer de traditionele “Snertwandeling” in de Kasteelse Bossen in
Horst. Degenen die interesse hebben in wandelen door een prachtig bosgebied en willen genieten van een mooi ”winters landschap” komen hier aan hun trekken.

We komen bij elkaar om 13.00 uur op de parkeerplaats van Maria Auxiliatrix (komende vanaf de
Kaldenkerkerweg).

We komen bij elkaar om 13.00 uur op de parkeerplaats bij het Boscafé, Tienrayseweg 10B,
5961 NL Horst

De wandeling is ca. 5 km lang. Na de wandeling
kunnen we genieten van een heerlijke kop snert
op het gezellige overdekte warme terras van
Boscafé het Maasdal .

Vanuit Venlo A73, AFSLAG Horst-Noord, afrit
10, daarna rechtsaf richting Tienray en bij het
bordje “Mind Mystery” rechtsaf de parkeerplaats op.

Aanmelden en/of info voor beide wandelingen:
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 .
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Website: www.jongerenvanvroeger.nl
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Kunst of kitsch
Op donderdag 17 november hebben wij mevrouw Marijke van Roosmalen uit Thorn uitgenodigd voor een gezellige en informatieve
taxatiemiddag. Marijke is een erkend taxateur
met jarenlange ervaring.
Iedereen van ons heeft wel een of meerdere
spulletjes uit erfenissen of zomaar gekregen,
waarvan we ons afvragen waar het vandaan
komt en wat de waarde zou kunnen zijn.
Iedere taxateur heeft zijn/haar eigen specialisme. Marijke taxeert kunst en antiek, maar géén
juwelen, horloges, postzegels, munten, archeologische voorwerpen, etnische objecten, wapens
en klokken. Denk meer aan decoratieve kunst,
schilderijtjes, vaasjes, beeldjes, serviesgoed,
kandelaars etc.

Om ervoor te zorgen dat iedereen aan de beurt
komt, kunnen er 2 voorwerpen per persoon
meegebracht worden.

Deze middag wordt gehouden in de Ghanazaal
van het Wereldpaviljoen in Steyl. Deze locatie is
goed toegankelijk en er zijn voldoende gratis parkeerplaatsen tegenover het Wereldpaviljoen.
Datum
Aanvang
Locatie :

Kosten :

: Donderdag 17 november 2022
: 14:00 uur tot 17.00 uur.
Wereldpaviljoen Steyl,
St. Michaëlstraat 6A, Steyl
Zaal open vanaf 13:30 uur.
€ 5,00 voor leden
(incl. een kopje koffie/thee).
Introducés zijn ook welkom
zij betalen € 7,50.
A.u.b. gepast betalen!

Aanmelden vóór 10 november a.s. per email:
info@jongerenvanvroeger.nl of telefonisch
‘s avonds na 19.00 uur: 077 3260 409

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.
Website: www.jongerenvanvroeger.nl

Data : vrijdag 25 november en 30 december.
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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Eindejaarsviering
Op vrijdag 16 december 2022 vindt onze jaarlijkse Eindejaarsviering plaats.
Deze keer gaan we naar Bonjoere, gelegen
aan de Horsterweg 203 in Blerick. Er is voldoende parkeerplaats en deze locatie is voor
iedereen goed toegankelijk.
We beginnen om 13:00 uur met een heerlijke
brunch. Als u een speciaal dieet heeft, bel dan
het secretariaat 077-3260409.
Na de brunch, rond 14.30 uur is er een band
aanwezig uit Grubbenvorst. De P&P band.
Piet en Paul zorgen bij de gezellige nazit voor
live muziek. En voor wie er wil meezingen, de
heren nemen een Karaoke set mee.
Samen maken we er weer een gezellige middag van!

Datum : Vrijdag 16 december 2022
Aanvang : 13.00 uur. Zaal open vanaf
12.30 uur.
Locatie : Bonjoere, Horsterweg 203,
5928 ND Blerick
Kosten : € 15,00 per persoon
(incl. 2 consumpties na de brunch)
Deze bijeenkomst is alleen voor leden van onze
vereniging.
Aanmelden:
Door vóór 1 december 2022:
€ 15,00 per persoon over te maken op
banknummer NL 08 RABO 0332 7144 70
ten name van Jongeren van Vroeger: onder
vermelding van Eindejaarsviering.

De brunch bestaat uit:
2 soorten soep
Diverse broden en beleg
Kip pasteitjes
Gehaktballetjes in tomatensaus
Frisse salade
Koude schotel
Roerei en bacon
Quiche
Inclusief koffie, thee en jus d'orange

Contributie 2023
De contributie voor 2023 is ongewijzigd en bedraagt
voor leden € 25 en voor partners op hetzelfde adres
€ 15. Als u een machtiging heeft afgegeven voor automatische incasso van de contributie, wordt het
bedrag van de contributie op 23 januari 2023 van
uw rekening afgeschreven.
Heeft u (nog) geen machtiging incasso afgegeven,
dan ontvangt u begin januari 2023 een nota.
Theo Geurts (penningmeester)
Website: www.jongerenvanvroeger.nl

Pagina 4

E-mail: info@jongerenvanvroeger.nl

Jaargang 6/ nr.41

Nieuwsbrief ‘Jongeren van Vroeger’
Gezocht….
Samen op pad naar een Dementievriendelijk Venlo
Wil jij iets betekenen voor mensen met dementie binnen jouw bedrijf of organisatie?
Kun je anderen binnen jouw branche inspireren dit ook te doen?
De werkgroep Dementievriendelijk Venlo is op zoek naar uitbreiding van haar ambassadeurs.
Wanneer ben je ambassadeur?
Een ambassadeur vertegenwoordigt een (groep) mensen. Op dit moment zijn vertegenwoordigd: woningbouw, winkeliers, inwoners en (vrijwilligers)-organisaties in Venlo-stad. Denk ook aan horeca en
sport en de andere stadsdelen van gemeente Venlo.
Wat doen de ambassadeurs van Dementievriendelijk Venlo?
Tijdens de jaarlijkse ambassadeursbijeenkomst inspireren zij elkaar om Venlo dementie vriendelijk
(er) te maken. Zij gaan binnen hun eigen branche aan de slag en worden ondersteund vanuit de
werkgroep. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een training 'omgaan met dementie' voor
personeel.
De volgende ambassadeursbijeenkomst is op dinsdagavond 22 november 2022.
Van 17:30 - 19.30 uur.
Bij STEK, Begijnengang 2 in Venlo.
Meer informatie:
Claudia Swinkels
M: 06 22 39 77 52
E: cswinkels@incluzio.nl

Website: www.jongerenvanvroeger.nl
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Ingestuurd bericht

De maand november staat zoals vanouds in het teken van Nederland Leest.
Vanaf 1 november ligt er weer voor iedere leesclub en stapeltje geschenkboeken klaar.
Dit keer van "Mevrouw mijn moeder" van Yvonne Keuls. Daarnaast organiseren Senia en bibliotheek
op 29 november een open leesclub. Zie onderstaand bericht.
Zouden jullie dit bericht willen delen met jullie leesgroep-leden? En er aandacht aan willen besteden
in jullie bijeenkomsten om mensen enthousiast te maken? Alvast bedankt.
In november is het Nederland Leest-maand. Onder het motto 'Eén boek, duizend gesprekken – een
goed boek brengt gesprekken op gang en verbindt lezers met elkaar', geven bibliotheken "Mevrouw
mijn moeder" van Yvonne Keuls cadeau.
Leescluborganisatie Senia viert dit feest graag mee en organiseert samen met de bibliotheek inspirerende leesclubs over dit boek. Deelname is gratis en iedereen kan meedoen. Ervaar de meerwaarde
van een leesclub en doe mee!

Met Mevrouw mijn moeder richtte Yvonne Keuls een liefdevol monument op voor haar bijzondere
moeder: het is een meeslepend en ontroerend verhaal over ouder worden met veerkracht en zelfbeschikking. Maar ook over het aanpassingsvermogen van een Indische oude dame aan Nederland. Een
boek vol herinneringen en verhalen van vroeger. Een ode aan de vertelkunst van twee sterke eigenzinnige vrouwen.
Tijdens de open leesclub gaan deelnemers met elkaar over dit boek in gesprek. Dit gebeurt aan de
hand van een leeswijzer met informatie over het boek, de auteur en de context. Deelnemers krijgen
de leeswijzer van tevoren gratis toegestuurd door Senia.
De open leesclub vindt plaats in de stadsbibliotheek. De bibliotheek zorgt voor de koffie met een passende lekkernij.
Aanmelden is mogelijk via onderstaande link:
https://bibliotheekvenlo.op-shop.nl/805/nederland-leest-open-leesclub/29-11-2022
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