
 
 
 

 
 

JAAROVERZICHT 2021 
 
Terugkijkend op het achter ons liggende verenigingsjaar kunnen we vaststellen, dat het, net als 
het jaar 2020, weer een bewogen en heftig jaar geweest is. Corona kwam onder ons in 2020 en 
bleef onder ons in 2021, in de winter en in het voorjaar in alle hevigheid, tijdens de 
zomermaanden als een stiekeme sluipmoordenaar en in de herfst weer prominent aanwezig. In de 
zomermaanden konden meerdere activiteiten doorgang vinden omdat de regeringsmaatregelen 
tegen corona meer en meer versoepeld werden. Het idee was dat op 1 november alles weer terug 
zou zijn in “het oude normaal”. De wens bleek de vader van de gedachte maar de realiteit haalde 
ons wreed in. In plaats van versoepeling was er sprake van aanscherpen van de maatregelen.  
 

Het Bestuur. 
Op 1 januari 2021 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. We moeten wel vaststellen, dat er van 
haar ondersteunende functie door de leden nauwelijks gebruik werd gemaakt. De VOA werd door 
de leden gemiddeld minder dan één keer per maand benaderd voor advies. Mogen wij hieruit 
concluderen dat onze leden geen problemen hebben en een gelukkig leven leiden? Zijn zij zeer 
zelfredzaam? Of te bescheiden/schuchter? 
 
Het bestuur was op 1 januari 2021 als volgt samengesteld: 
 
 Gerrit Hendriks,   voorzitter 
 Huub Creemers   secretaris 
 Gerrit van Hoof,   vicevoorzitter ( coördinator Groenploeg) 
 Martien Emonts   penningmeester  
 Tilly Wiechert   lid (organisatie activiteiten)  
 Wilma Zegers   lid (organisatie activiteiten) 
 Vacature    lid 
 
Tijdens de ledenvergadering van 27 oktober nam Gerrit van Hoof afscheid als bestuurslid, na een 
bestuurscarrière van 8 jaar. Zijn plek werd ingenomen door Piet Muijsers. 
 
De nieuwe bestuurssamenstelling is per 27 oktober 20221: 
 Gerrit Hendriks,   voorzitter 
 Huub Creemers   secretaris 
 Martien Emonts   penningmeester  
 Tilly Wiechert   lid (organisatie activiteiten)  
 Wilma Zegers   lid (organisatie activiteiten) 
 Piet Muijsers    lid 
 Vacature    1 lid 
 



 
Het bestuur vergaderde maandelijks: 1 februari,1 maart, 12 april, 10 mei steeds digitaal, daarna 
“live” op 7 juni, 19 juli, 16 augustus, 20 september, 4 oktober, de vergadering van 15 november 
werd geannuleerd van wege corona, 6 december vergaderden we weer digitaal.  
 
 

Leden. 
Op 1 januari 2021 hadden we 133 leden, een stijging van 2 leden t.o.v. 2020.  
In 2021 ontvielen ons leden door overlijden: Harrie Jacobs, Wim van de Vlasakker, Mia van 
Enckevort, Hay Kleuskens, Thea de Mulder. Maar gelukkig kregen we ook nieuwe leden en sloten 
we het verenigingsjaar 2021 op 31 december af met 135 leden. 
 

Activiteiten. 
In de eerste maanden van 2021 konden er geen “fysieke” verenigingsactiviteiten plaatsvinden. De 
regeringsmaatregen i.v.m. corona waren te beperkend. Daarom brachten we de leden een aantal 
keren een attentie: 
 

• Carnaval: feesttompoucen  

• Pasen: bloembolletjes. 
 
Pas in de zomermaanden konden we, mede door versoepeling van de regeringsmaatregelen 
i.v.m. de coronapandemie, weer een en ander organiseren. Mooie bijkomstigheid was de gift van 
het Oranjefonds ter grootte van €3000 om, als compensatie voor de activiteitloze periode voor 
m.n. 50+sers, voor deze groep extra activiteiten in de zomermaanden te kunnen organiseren. 
Daar konden we bij meeliften en mee organiseren, en we maakten uiteraard dankbaar gebruik van 
deze unieke mogelijkheid om activiteiten te organiseren voor leden en niet-leden. Zo hielp onze 
activiteitengroep mee bij het realiseren van: 
 

• De excursie naar de nieuwe volmolen in Merselo (42 deelnemers) 

• 6 en 7 juli: De fietstocht met de duofietsen voor hen die minder mobiel zijn (i.s.m. de werkgroep 
Leefbaar Merselo): 15 deelnemers. 
 

Op 13 juli zou er een “kermismiddag” georganiseerd worden met livemuziek. Echter, het besluit 
van de regering om de coronamaatregelen te versoepelen in begin juli bleek een ondoordachte 
(volgens velen) beslissing. Binnen de kortste keren stegen de besmettingsgrafieken vele malen 
sneller dan de beurskoersen en dus werden de versoepelingen geannuleerd en de kermismatinee 
viel in duigen. Desondanks gebeurde er daarna toch wel het een en ander. 
 

• 16 juli: gelukkig kon de Franse avond in de buitenlucht wel doorgaan: 62 deelnemers 

• 23 juli: borreluurtje voor de leden van de groenploeg met hun eventuele partner. 

• 25 juli: 28 leden bezochten in KBO-verband de Passiespelen in Tegelen. 

• 27 juli: excursie naar (kunst)smid Juul Balthussen Westerbeek: 30 deelnemers. 

• 3 augustus: bezoek Zooparc Overloon (i.s.m. “Leefbaar Merselo”): 23 deelnemers. 

• 10 augustus: spellenmiddag: 17 deelnemers. 

• 20 augustus: fotomiddag (i.s.m. het Roakeliezer) en excursie naar het voormalige NAD-kamp: 
36 personen 

• 8 september: 29 personen bezochten de “ouderenmiddag” in Kronenberg tijdens het WK voor 
tweespannen.  

• 27 oktober: algemene ledenvergadering. 48 Personen. 

• Veel leden maakten gebruik van het aanbod van de wensbus Merselo-Vredepeel:  een bezoek 
aan “Enchanted Garden” in de Kasteeltuinen Arcen en een rondrit door de nieuwe 
“Maaswerken”. Een minder prettige bijkomstigheid was echter, dat de laatste activiteiten in het 
dorp, én onder onze leden, weer veel coronabesmettingen veroorzaakten…. 

 



En toen …….. werd het eind oktober en begon het covid19-verhaal weer opnieuw. Aanvankelijk 
vielen de beperkende maatregelen voor de individuele leden nog wel enigszins mee. 
Groepsactiviteiten konden echter niet meer op een verantwoorde manier georganiseerd worden. 
En het zou nog erger worden, het coronavirus besloot zich te vermommen in een ander jasje 
(volgens Jaap van Dissel van het OMT)  en de deltavariant werd verdrongen door de 
omicronvariant: nog veel besmettelijker dan zijn voorgangers. We vragen ons af of het Griekse 
alfabet voldoende letters zal hebben om de eventuele nieuwe varianten een naam te geven.  
 
Het gevolg van deze nieuwe mutatie was dat op zondag 19 december het land weer geheel op 
slot ging, totale lockdown tot 14 januari 2022 (vooralsnog!!!) Wat er dan gebeurt staat in de sterren 
geschreven. Zeker is, dat we met zijn allen aan het boosteren zijn geslagen, dat we leven met QR-
codes, G2 of G3 (bij het telefoonverkeer heeft het 5G maar dat is dan weer de snelheid van het 
telefoonverkeer en heeft met virussen niks te maken, of het zouden vier Russen moeten zijn….) 
 
Onze kerst- en nieuwjaarsactiviteiten moesten we dus weer afgelasten. En er kon ook een streep 
door de activiteiten in januari  2022. Wat de eerste activiteit zal worden? Geen idee op dit 
moment.  
 
Het enige wat ons restte was om onze leden te verrassen met een kerstattentie, een kerst- en 
nieuwjaarswens, aangekleed met een amaryllisbol. Het werd door de leden hogelijk gewaardeerd. 

 

Vergaderingen en themamiddagen. 
• Het bestuur heeft afgelopen jaar 10 keer vergaderd waarvan 5 keer digitaal. 

• De algemene ledenvergadering in maart is gehouden, zij het volledig digitaal. Dit tot 
tevredenheid van bestuur en alle leden. 

• Op 27 oktober konden we 48 leden verwelkomen op de algemene ledenvergadering in de 
herfst.  

 

Uitstapjes en Excursies 
Zie “activiteiten”. 
 

Ziekenbezoek 
Ook dit jaar schonken we als vereniging weer de noodzakelijke aandacht aan “lief en leed”. 
Daarvoor hebben we een protocol ontwikkeld dat prima functioneert. Zieke leden werden verrast 
met een attentie en/of een bloementje, aan jubilea werd aandacht geschonken en bij uitvaarten 
werd, indien de familie van de overledene dat op prijs stelde, ons verenigingsvaandel 
gepresenteerd.  
In totaal werd er in het kader van dit protocol “Lief en leed” 17 keer aandacht geschonken aan 
“een gebeurtenis” in bovengenoemde zin. 
 

Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA). 
Onze VOA woonde onze bestuursvergaderingen bij, als VOA en als vertegenwoordiger van de 
werkgroep “Leefbaar Merselo”, een groep vrijwilligers die zich vanuit de uitgangspunten van de 
WMO inzet voor de leefbaarheid van Merselo in het algemeen. 
Binnen het kader van de WMO en de participatiemaatschappij werd de VWO slechts incidenteel 
door onze leden geraadpleegd.  
 

En verder….. 
…bleef de coronapandemie een stevig stempel drukken op ons leven. Vakanties werden vaak 
geannuleerd, uitstapjes beperkt, het aantal wandelingen uitgebreid, familiebezoeken door 
regeringsmaatregelen beperkt.  
De volgzaamheid van de burgers werd door de soms warrige regeringsmaatregelen danig op de 
proef gesteld, “voorschriften” werden door de officiële instanties als RIVM en GGD meerdere 
keren onduidelijk of zelfs soms tegenstrijdig verwoord. Het kwam het draagvlak vaak niet ten 



goede met als gevolg, dat men het aantal besmettingen niet binnen de perken kon houden. Ook 
meerdere KBO-leden werden door corona besmet. Gelukkig bleef het vaak bij milde klachten, een 
enkele uitzondering daargelaten. En het aantal besmettingen werd dan weer geweten aan het 
“zich niet houden aan de voorschriften”, een soort “eigen schuld dikke bult”. Of dit ook op onze 
leden van toepassing is laten we graag over aan ieders persoonlijke beoordeling. Zelf benoemde 
specialisten hebben we in Nederland al meer dan genoeg….. 

 
 
December 2021 
Namens het bestuur, Huub Creemers, secretaris. 
 
 

 
 


