
 
 
 

 
 

JAAROVERZICHT 2020 
 
Zoals altijd kijken we weer even terug naar alles wat we het afgelopen jaar als vereniging 
ondernomen en beleefd hebben. 
 

Het Bestuur. 
Op 1 januari 2020 bestond het bestuur uit 6 personen.  Er was één vacature.                               
Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA) Jeanne Hendrix had een ondersteunende functie, vooral op 
het gebied van de WMO en de participatiemaatschappij. 
 
Het bestuur was als volgt samengesteld: 
 Gerrit Hendriks,   voorzitter 
 Riet Martens- Hofmans,  secretaris  (organisatie activiteiten) 
 Gerrit van Hoof,   vicevoorzitter ( coördinator Groenploeg) 
 Martien Emonts   penningmeester  
 Tilly Wiechert   lid (organisatie activiteiten)  
 Wilma Zegers   lid (organisatie activiteiten) 
 Er was 1 vacature. 
 
Begin 2020 gaf Riet Martens te kennen, haar functie te willen neerleggen wegens verhuizing naar 
Meerlo. In haar plaats werd Huub Creemers tot secretaris benoemd.  
Wilma Zegers was aftredend maar werd voor een volgende periode herkozen. 
De nieuwe bestuurssamenstelling werd door de “papieren” ledenvergadering in oktober 2020 
unaniem goedgekeurd. 
 

• De Nieuwjaarsreceptie van de Centrale in de Kemphaan op 3 januari werd door het bestuur 
bezocht. 

• In 2020 werden er 8  bestuursvergaderingen gehouden. Dat gebeurde aanvankelijk bij 
toerbeurt bij een van de bestuursleden thuis. Vanaf juni werden de vergaderingen 
gehouden in de locatie van “Leefbaar Merselo” aan de Coppelenberg, dit i.v.m. de 
“anderhalve-meter-maatregel” wegens de covid-19crisis.  

• Een viertal keer per jaar is de vergadering van de Centrale van Ouderenverenigingen in 
Venray. Ook deze werden door een afvaardiging van KBO Merselo bezocht.  

• In Merselo werden vergaderingen van de Dorpsraad en de GAM (proces “Hoek/Lier”) 
regelmatig bezocht.  

• Een afvaardiging van het bestuur vertegenwoordigt de KBO in de werkgroep Leefbaar 
Merselo. 

• Onze voorzitter Gerrit Hendriks en bestuurslid Wilma Zegers hebben ook zitting in het 
bestuur van de Centrale in Venray. Gerrit als lid en Wilma als secretaresse. 

 

Leden. 
• Op 1 januari 2020 hadden we 131 leden, een stijging van 1 lid. Na het plussen en minnen 

van nieuwe, overleden en vertrekkende leden hebben we op 31 december 2020 133 leden.  

• In 2020 overleden vier leden:  Nellie Arts- Gielen in januari, Theo Hendrix in september,  
Harrie van Hoof en Piet Hendrix in december.      



Activiteiten. 
Dit jaar stonden de wekelijks terugkerende activiteiten weer op het programma: koersballen, 
kaarten, kienen en de gym. Al deze activiteiten werden begeleid door vaste personen die als 
aanspreekpunt fungeerden. De namen van deze personen staan vermeld in het informatieboekje.  
Daarnaast werden incidentele activiteiten georganiseerd, waarbij onze activiteitencommissie een 
belangrijke rol speelde.  
 

• 6 januari 2020, nieuwjaarsbijeenkomst in Den Tommes, 44 deelnemers. 

• 30 januari 2020 Carnavalszitting, 94 deelnemers. Er werd medewerking verleend door De 
Mèrselse dansgarde, meerdere buutereedners o.a. Marlon Kicken (Surinaamse Brabander, 
Develtop, DJ Rob Claessens, Prins Wim, Nar Niels en gevolg en Presentator Herman 
Zegers. 

• De knutselmiddag werd in januari en februari gehouden bij Anita thuis. 
 

En toen sloeg corona toe!!! Alle activiteiten werden opgeschort, voorlopig tot juni 2020. De 
regering noemde dit de “intelligente lockdown”. Iedereen werd door de regering vriendelijk, doch 
dringend  gevraagd om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden. Voor zover bij ons 
bekend bleven onze leden vrijwel verschoond van besmettingen.  
Gaandeweg werd echter de behoefte groter om elkaar weer in verenigingsverband te ontmoeten 
en dit werd door versoepeling van de regeringsmaatregelen ook weer mogelijk. Dus 
organiseerden we: 

 

• Juni, zomerparty: 58 deelnemers, met inachtneming van de coronamaatregelen, o.a. de 
anderhalve meter.  

• Een excursie naar de tuin van Bets en Wim van Dijk: 24 deelnemers. 

• De filmvoorstelling “Wei”, in twee sessies. Totaal 57 deelnemers. 

• Op 24 juni, kermis in Merselo,  werden alle leden verrast met een bloemetje, kermis vieren 
kon immers niet want er mocht geen kermis gehouden worden! 

• De Groenploeg was ook in 2020 weer zeer actief. Merselo, de school en de omgeving van 
de kerk en het kerkhof lagen er steeds mooi bij. Als dank zouden de vrijwilligers, samen 
met eventuele partner, op 5 juli in Café Den Tommes getrakteerd worden op koffie/thee met 
gebak en een drankje. Helaas echter verhinderde corona de aanwezigheid van de partners. 
Het aantal aanwezigen werd van overheidswege gelimiteerd op 30 personen.  
 

Vervolgens begon de covid-19-ellende weer opnieuw. Het aantal besmettingen steeg na de 
zomervakantie tot grote hoogte en er werden nieuwe beperkende maartregelen afgekondigd. 
Gevolg: alle activiteiten werden opgeschort, om te beginnen tot het einde van het jaar. Dus 
moesten er weer alternatieven worden bedacht. 

 

• In oktober weredn alle leden verrast met een kleine “herfstattentie”, een zakje 
sierpompoentjes. 

• De reguliere algemene ledenvergadering werd gereduceerd tot een papieren vergadering. 
De jaarstukken werden met algemene stemmen goedgekeurd, evenals de nieuw 
bestuurssamenstelling. 

• Het traditionele eindejaarsdiner van de groenploeg werd dit jaar bij de leden thuis bezorgd. 
Gezamenlijk naar het restaurant gaan was niet mogelijk.  

• Toen de regering midden december met “snertnieuws” kwam -een vrijwel totale lockdown 
van het hele land waarbij elkaar ontmoeten nauwelijks nog mogelijk was- verrasten we de 
leden met een bakje echte Merselose snert. 

• Kerstmis: helaas geen kerstviering mogelijk. Daarom lieten we de kerstwensen vergezeld 
gaan van een chocoladen attentie. 

 
En daarna…was dit memorabele jaar ten einde. De door de regering ingestelde totale lockdown 
gaat in elk geval duren tot 19 januari 2021. Plannen voor het nieuwe jaar zijn er genoeg. Maar of 



ze uitvoerbaar zullen zijn, dat staat in de sterren. Vóór de carnaval zal er zeker niks gebeuren. 
Wellicht zijn we -als kwetsbare bevolkingsgroep-  als eerste aan de beurt als er gevaccineerd kan 
worden. Maar laten we vooral hopen, dat we allen gezond blijven en verschoond  van 
coronabesmetting en de vervelende gevolgen daarvan. 
 

Vergaderingen en themamiddagen. 
 

• Er konden dit jaar geen themamiddagen georganiseerd worden. 

• De Jaarvergadering, gepland op 18 maart, kon niet doorgaan. 

• De najaarsvergadering werd noodgedwongen gereduceerd tot een “papieren” vergadering. 
De leden kregen alle stukken per post of mail toegestuurd en kregen de gelegenheid om 
schriftelijk te reageren, vragen te stellen of ideeën te spuien. 

 

Uitstapjes en Excursies 
• Helaas: GEEN. 

 

Ziekenbezoek 
• Er werden in totaal 15 kaarten gestuurd naar zieke leden en 7 boeketten/bossen/vazen 

bloemen bezorgd bij gelegenheid van jubilea, ziekte of anderszins. 
 

Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA). 
Wanneer ben je mantelzorger, hoe vraag ik een mantelzorgcompliment aan, welke mogelijkheden 
zijn er ter ontlasting van de mantelzorger, klopt mijn eigen bijdrage, wat valt onder de WMO en 
wat onder de ziektekostenverzekering, krijg ik de vervoerskosten naar het ziekenhuis vergoed, 
hoe vraag ik een vervoersvoorziening aan, kom ik in aanmerking voor een invalidenparkeerkaart, 
hoe maak ik bezwaar tegen mijn beschikking? 
Zomaar wat vragen die onze VOA, Jeanne Hendrix, vaker voorgelegd krijgt. Ook wordt zij 
ingeschakeld  bij de voorbereiding en ondersteuning van keukentafelgesprekken.  
Iedereen die vragen over WMO en/of zorg heeft,  kan gebruik maken van de expertise van onze 
VOA. Haar telefoonnummer staat  in Ôs Krèntje. 
 

En verder….. 
….moet je vaststellen dat veel senioren ook dit jaar niet stilgezeten hebben, ondanks alle 
beperkingen door de coronacrisis. Wat te denken van… 

• De reeds genoemde activiteiten van de groenploeg, allemaal senioren. 

• De bouw van de volmolen. Veel van de leden van deze ploeg zijn senioren en steken daar 
op de maandagen, woensdagen en vrijdagen vele uren in.  

• De werkgroep “Ozze fiets” die voor het dorp de aanschaf een duofiets wist te realiseren. Er 
werden fondsen gezocht en gevonden, stalling en onderhoud geregeld en het verhuur van 
de fiets georganiseerd. 

• KBO-leden (o.a.) participeren in werkgroepen m.b.t. de realisering van de multifunctionele 
accommodatie “Hoek/Lier”.  

• En natuurlijk de activiteiten waarvan niemand weet heeft omdat ze niet “aan de grote klok 
hangen” maar voor het welbevinden van onze leden van groot belang zijn. 

 

Tot slot. 
Aan het einde van dit jaaroverzicht willen wij alle leden en vrijwilligers hartelijk  bedanken voor hun 
inzet bij en belangstelling voor onze activiteiten. Zonder u en uw inbreng heeft onze vereniging 
geen bestaansrecht. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Heeft u ideeën of  vragen? U kunt altijd 
terecht bij het bestuur. 
 



Wat 2021  brengen zal? Voorlopig in elk geval nog veel beperkingen door de coronacrisis. Er 
zullen besmettingen blijven voorkomen, misschien zelfs door de nieuwe Engelse variant. Wat dat 
betreft had het wat meer Brexit mogen zijn…   
Maar aan het eind van de tunnel is er licht. Het vaccinatieprogramma is opgestart en de meesten 
van ons zijn in maart aan de beurt. Laten we dus samen de schouders onder de laatste loodjes 
zetten. Blijf gezond en zie om naar elkaar. Samen staan we sterk!! 
 
December 2020 
Namens het bestuur, Huub Creemers, secretaris. 
 
 
 

 
 


