
 
 
 

 
 

JAAROVERZICHT 2019 
 
Zoals altijd kijken we weer even terug naar alles wat we het afgelopen jaar gedaan en 
georganiseerd hebben. 
 

Het Bestuur. 
In 2019 bestond het bestuur uit 6 personen.  We hebben 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,   vice- voorzitter ( coördinator Groenploeg) 
 Martien Emonts   penningmeester  
 Tilly Wiechert   lid (organisatie activiteiten)  
 Wilma Zegers   lid (organisatie activiteiten) 
 Vacature    lid 

• De Nieuwjaarsreceptie van de Centrale in de Kemphaan op 11 januari werd door een 
aantal  bestuursleden bezocht. 

• Een afvaardiging van het bestuur was present bij de recepties van Jeugdprinses Dana  en 
Prins Jelle. 

• In 2019 werden er 10  bestuursvergaderingen gehouden. Dat gebeurde om toer-beurt bij 
een van de bestuursleden thuis. 

• Op 21 april organiseerde het Bestuur KBO Limburg een besturen contactdag. 4 
bestuursleden namen daaraan deel.   

• Op 7 juni kwamen de besturen van Ysselsteyn/ Vredepeel en Merselo bijeen in Merselo. 

• Op 19 juni was er een bespreking van het bestuur met de afgevaardigden/ contactpersonen 
van onze groepsactiviteiten (kaarten, kienen, koersballen, enz.).   

• Op 20 oktober had het bestuur overleg met bestuursleden van de Zagewetters over 
eventuele samenwerking bij de zittingsavonden. 

• 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. 

• 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 2019 hadden we 130 leden. Dit aantal is gestegen naar 136 per 1 maart 2020.  

• Vijf van onze leden zijn in 2019 overleden t.w.  
Drika Verhoeven, Lies van Hoof, Mie Pouwels,  Koos Hendriks en Hanneke Wismans. 



Eind  januari 2020 overleed Nellie Arts- Gielen. 
 

• Henk en Bets van Tilburg, Pieter en Tiny Rieter en Loet en Maria Janssen vierden dat ze 
50 jaar getrouwd waren. Zij ontvingen een mooi boeket bloemen. 

• Nellie van Meijel  ontving bloemen voor haar 90e verjaardag. 
      

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

koersballen en kaarten.  Ook werd er dit jaar een 7-tal keer gekiend.  De kienprijzen werden 
verzorgd door Mieps Hendriks en Nel Michels. 
 

• Anita Arts leidde de knutselmiddag op de laatste dinsdag van de maand . Ook werd een 
workshop gehouden  op 17 december bij Intratuin in Venray (11 deelnemers). 
 

• Op 7 januari was het Nieuwjaarstreffen, georganiseerd samen met Leefbaar Merselo in 
Den Tommes. Er  waren 44 bezoekers.  
 

• Op 7 februari hadden we onze tweede carnavalsavond met diverse artiesten. Er waren 90 
aanwezigen. Herman Zegers deed de presentatie. Optredens van o.a. Jorlan Manders, de 
Rozendalers en de Gummigalgen en Hay. 

 

• Hurricane Two speelde op kermisdinsdag (2 juli)  tijdens het matinee. Er waren 50 
aanwezigen. 

 

• 9  juli was de Franse Avond. Het was zoals voorgaande jaren weer gezellig met jeu de 
boules, franse kaas en drankjes in Franse sfeer. Ook Johan Beerkens op accordeon 
speelde weer de sterren van de hemel. De 55 deelnemers genoten met volle teugen. 

 

• De Groenploeg was ook in 2019 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 5 juli in Café Den Tommes getrakteerd op koffie/thee met gebak 
en een drankje. Een 40-tal personen was hier aanwezig. Op 29 november was het jaarlijkse 
diner in zaal 't Anker voor alle medewerkers met partner, als dank voor de inzet. Hier waren 
50 personen aanwezig.  
 

• De Kerstmiddag werd dit jaar gevierd op 20 december in zaal 't Anker. We begonnen deze 
middag met een gebaksbuffet. Het gebak was verzorgd door verschillende leden. Een 
aantal dames had weer mooie kerststukjes gemaakt en Bets van Dijck maakte de prachtige 
adventskrans. Wiljan van Gerven zorgde voor de muzikale omlijsting. Er waren 88 leden.  

 

Vergaderingen en themamiddagen. 
 

• Op 21 februari organiseerden we de eerste themabijeenkomst: Theatergroep Zorggeluk      
( Thema: Dementie) Er waren 130 aanwezigen uit gemeente Venray en Overloon. Het was 
een zeer indrukwekkende en leerzame avond. 
 

• De Jaarvergadering op 18 maart, werd gehouden in de Zonnezaal  van  't Anker. Tilly  werd 
unaniem herkozen als bestuurslid.  Geutefiks  (Wim Kunen uit Geijsteren) vermaakte ons 
met zijn nostalgische liedjes.  De middag werd besloten met een heerlijk stamppotbuffet. Er 
waren 78 aanwezigen. 

 

• Op 21 oktober was het thema brandveiligheid. Twee vrijwilligers van de brandweer kwamen 
ons informeren over brandgevaarlijke situaties, vluchtwegen  enz. Het was een interessante 
presentatie. Ook bespraken we het concept Jaarprogramma 2020 en werd een enquête  



 
gehouden over het daguitstapje. De leden die niet aanwezig waren kregen deze enquête 
per mail toegestuurd. Er waren ongeveer 40 leden. 
 

• Op 14 november: themamiddag over Armoede/Eigen schuld dikke bult. De theatergroep 
speelde geweldig. Het was grappig en leerzaam. Er waren 26 leden aanwezig.  

 

Uitstapjes en Excursies 
• Op 15 april was er een presentatie over de Maaswerken/ Mooder Maas in café Den 

Tommes en daarna gingen 51 leden  per bus met de gids langs de Maaswerken. Het was 
een zeer interessante middag. 
 

• Op 18 mei bezochten we “ De Boortoren” in Ospel. Er was heel veel te zien en  heel 
gezellig. Er waren 17 deelnemers. 
 

• Op 14 juni was de dagreis naar Val Dieu.  We bezochten de molen en de brouwerij daar, 
lunchten bij Moeder de Gans in Teuve en maakten een boottocht op de Maasplassen. De 
dag werd afgesloten met een lekker diner in ’t Anker. Er waren helaas maar 35 deelnemers. 

 

• 23 augustus gingen 25 leden een kijkje nemen in De Ketelfabriek in Oostrum. Er was een 
rondleiding in 2 groepen en er werden enkele spellen geprobeerd. Frank vond het leuk dat 
we er waren en we kregen 1 kop koffie/thee gratis. Afgesloten werd met een drankje. 

 

• De Dag van de Ouderen, jaarlijks in Venray op 1 oktober, had dit jaar een wat andere 
opzet. Het programma begon om 11.00 uur met een hoogmis en om 13.30 uur startte het 
middagprogramma met optredens van de Liederentafel en Jorlan Manders.  Er was veel 
belangstelling voor deze middag. 
 

• 25 deelnemers gingen op 7 oktober mee naar Kipster. We bezochten de hypermoderne en 
milieu-  en diervriendelijke kippenstal. Het was een leerzame ochtend.   

 

Ziekenbezoek 
• Er werden in totaal 11 kaarten gestuurd naar zieke leden en 2 boeketten bloemen bezorgd. 

 

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 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. 
Samen staan we sterk!! 
 
Februari 2020 
Namens het bestuur, Riet Martens, secretaris. 


