
 
 

  JAAROVERZICHT 2018 
 
 

 
Zoals ieder jaar kijken we weer even terug op het afgelopen jaar 2018.  
 

Het Bestuur. 
In 2018 bestond het bestuur uit 6 personen.  We hebben een 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,   vice-voorzitter; 
 Martien Emonts   penningmeester  
 Tilly Wiechert   lid (organisatie activiteiten)  
 Wilma Zegers   lid (organisatie activiteiten) 
 Vacature    lid 
 

• De Nieuwjaarsreceptie van de Centrale in de Kemphaan op 5 januari werd door een aantal  
bestuursleden bezocht. 

• Een afvaardiging van het bestuur was present bij de recepties van Jeugdprinses Stacy en 
Prins Ruud. 

• Op 2 maart ging het bestuur samen uit eten. 

• Op 19 maart 2018  werd Martien Emonts op de Jaarvergadering voorgedragen en 
benoemd  als penningmeester.  

• Truus kersten en Marie Gellings namen afscheid als bestuurslid en werden onderscheiden 
met de Zilveren Speld. Het bestuur trakteerde hen op een etentje op 5 juli. 

• In 2018 werden er 8  bestuursvergaderingen gehouden. Dat gebeurde om toer-beurt bij een 
van de bestuursleden thuis. 

• Op 17 mei organiseerde het Bestuur KBO Limburg een informatiebijeenkomst in Roermond 
over de privacy wetgeving. Martien Emonts en Riet Martens waren daar aanwezig. 

•  De Algemene Vergadering KBO Limburg was op woensdag 13 juni. Tilly Wiechert en Riet 
Martens zijn daar heen geweest. 

• 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.  

• Er werd 2x een bijeenkomst gehouden van de z.g.n. „Sub-regio Venray”, bestaande uit de 
KBO- afdelingen  van Venray. 

• In Merselo werden vergaderingen van de Dorpsraad en de GAM regelmatig bezocht, 
waarbij de gezamenlijke vergaderingen van alle voorzitters natuurlijk zeer belangrijk was.  

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

 

Leden. 
• Op 1 januari 2018 hadden we 122 leden. Dit aantal is gestegen naar 133 per 1 maart 2019.  

 

• Drie van onze leden zijn in 2018 overleden t.w. 
Frans Zegers, Jan Suiker en Leen Baten.  

 
 



• Gerrit en Koos Hendriks, Corry en Bart Ploegmakers, Jan en Mia Michels, Nellie en Gerrit 
van Hoof, Piet en Anny Poels en  Wim en Bets van Dijck  vierden dat ze 50 jaar getrouwd 
waren. Zij ontvingen een mooi boeket bloemen. 

 

• To Nabuurs  (90 jaar) en Truus Janssen (95 jaar) ontvingen bloemen voor hun verjaardag. 
 
 

Activiteiten. 
• Wekelijks terugkerende activiteiten waren op dinsdagmiddag gym en op woensdag 

koersballen en kaarten.  Ook werd er dit jaar een 8-tal keer gekiend.  De kienprijzen werden 
verzorgd door Mieps Hendriks en Nel Michels. 
 

• Anita Arts leidde op de laatste dinsdag van de maand de knutselmiddag . Ook werd een 
aantal keren een workshop bloemschikken gehouden  n.l. op 26 maart (9 deelnemers) en 
op 21 december bij Intratuin in Venray (8 deelnemers) en op 11 januari  een workshop 
houten maskers maken o.l.v. onze voorzitter Gerrit (6 deelnemers). De workshop 
bloementaart maken verviel door gebrek aan belangstelling. Op 22 november gaf José 
Hendriks uit Overloon een cursus houtschijf beschilderen. Hier deden 9 leden en niet leden 
aan mee. 
 

• Op 4 januari was het Nieuwjaarstreffen, georganiseerd samen met Leefbaar Merselo in 
Den Tommes. Er  waren 55 bezoekers.  
 

• Op 1 februari hadden we onze eerste carnavalsavond met diverse artiesten. Er waren 70 
aanwezigen. Bas Litjens deed de presentatie. Optredens van o.a. Frank Schrijen, Rien van 
Genugten en de Golden Liesjes.  
 

• Op 21 mei (2e Pinksterdag) werd er in en om de tent bij de molen een hobbymarkt 
gehouden. Het Jeugdorkest trad ook op.  
 

• Dansorkest Jersey speelde op kermisdinsdag (3 juli)  tijdens het matinee. 
 

• 10  juli was de Franse Avond met jeu de boules, franse kaas en drankjes in Franse sfeer. 
De muzikale omlijsting van Johan Beerkens op accordeon zorgde voor een extra Frans 
tintje. Het was goed weer, gezellig en de  deelnemers genoten met volle teugen. 

 
 

• De Groenploeg was ook in 2018 weer zeer actief. Merselo, de school en de omgeving van 
de kerk en het kerkhof lagen er steeds mooi bij. Als dank werden de vrijwilligers, samen 
met eventuele partner, op 6 juli in Café Den Tommes getrakteerd op koffie/thee met gebak 
en een drankje. Een 40-tal personen was hier aanwezig. Op 23 november was het jaarlijkse 
diner in zaal 't Anker voor alle medewerkers met partner, als dank voor de inzet. Hier waren 
46 personen aanwezig.  
 

• De Kerstmiddag werd dit jaar gevierd op 17 december in zaal 't Anker. We hebben deze 
keer alles zelf gedaan. Low budget. De sfeer was prima Er waren 88 leden. Hans 
Schambergen en Riet en Theo Martens luisterden de middag op met kerstliedjes. Iedereen 
kreeg weer een mooie kerstversiering mee voor in de kerstboom, gemaakt door Nel en 
Truus. 
 

 
 

Vergaderingen en themamiddagen. 
 



• Op 19 februari organiseerden we de eerste themabijeenkomst: Vitaal op de been. We 
genoten van de leerzame presentaties van Wim van de Vlasakker, Danny Vullings en Gerrit 
Hendriks. Vallen bij ouderen is een groot probleem. De hoofdpunten waren: actief en lenig 
blijven, obstakels in en om het huis verwijderen en bewustwording. 
 

• De Jaarvergadering op 19 maart, werd gehouden in de Zonnezaal  van  't Anker. Martien 
Emonts  werd unaniem gekozen als penningmeester.  Marie Gellings en Truus Kersten 
kregen de zilveren speld en namen afscheid als bestuurslid. Tonny Wijnands  sloot deze 
middag af met een geweldig en humoristisch optreden. De middag werd besloten met een 
Brabantse koffietafel. Er waren 88 aanwezigen. 
 

• Op 17 april was het thema Ouderen en Veiligheid. Deze avond werd georganiseerd i.s.m. 
de Politie en de Gemeente. We kregen informatie over o.a. inbraakbeveiliging en 
babbeltrucs. Ook maakten we kennis met onze wijkagent Pim Hoevenaars. Er waren 33 
belangstellenden. 
  

• Op 22 oktober was de najaarsvergadering. Er waren 38 aanwezigen. Op de agenda stond 
Het Beleidsplan zieken, het concept Jaarprogramma 2019 en een presentatie door Herman 
Zegers over de Wensbus. Na de pauze met koffie en vlaai werd het spel Twee tegen 
Honderd gespeeld. Dit sloeg erg aan bij de deelnemers. 
 

• Op 14 november hadden we een primeur. De film Intouchables werd vertoond en er was 
gelegenheid tot napraten. De 18 aanwezigen waren enthousiast en wilden zo’n filmmiddag 
nog vaker op het programma zien. 
 

 

Uitstapjes en Excursies 
• Op 26 april brachten 31 leden een bezoek aan Natuurbegraafplaats Weverslo. 

 

• Op 30 mei hadden we een presentatie en rondleiding in Hospice Zenith in Venray. 17 leden 
gingen er heen. 
 

• Op 7 juni bezochten we het Land van Maas en Waal. Op het programma stond o.a. een 
bezoek aan Tingieterij ’t Oude Ambacht  in Alphen a/d Maas, een lunch bij Moeke Mooren 
en een prachtige boottocht over de Maas en het recreatiegebied de Gouden Ham. Deze 
mooie dagtocht werd besloten met een lekker diner in Restaurant Het Witte Huis in 
Zeeland.  40 leden namen deel aan deze reis. 

 

• 23 augustus stond een excursie naar openluchtmuseum Eynderhoof in Nederweert op het 
programma. Echt de moeite waard voor iedereen die van nostalgie houdt. Er gingen 24 
leden mee. 
 

• De Beleefplusbeurs in Venray op 28 september werd door een aantal leden bezocht. Deze 
viel erg tegen: er waren heel weinig standhouders. 
 

• De Dag van de Ouderen, jaarlijks in Venray gevierd op 1 oktober, werd dit jaar mede 
georganiseerd door KBO Merselo. Optredens van Tonny Wijnands en Orkest Rooyal.  Er 
was veel belangstelling voor deze middag. 

 

Ziekenbezoek 
 

• Er werden in totaal 8 kaarten gestuurd naar zieke leden en 3 boeketten bloemen bezorgd. 
 

 



Diversen. 
De landelijke Katholieke Bond van Ouderen (KBO) werkt samen met de Protestants Christelijke 
Ouderen Bond (PCOB).   
 
 

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, vaak 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. 
 

Tot slot. 
Aan het einde van dit jaaroverzicht wil ik u allen bedanken voor uw 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. 
Samen staan we sterk!! 
 
Februari 2019 
Riet Martens, secretaris. 


