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Beste leden en inwoners van Merselo 
 
Als je eens door ons infoboekje heen  bladert dan zie je dat tijden 

langzaam aan het veranderen zijn, overigens net zoals wij dat met z’n allen 

ook. Wij als senioren willen graag op de hoogte blijven wat er in onze 

vereniging zoal gebeurt. Maar ook in ons dorp is het belangrijk dat 

iedereen gebruik kan maken van onze vereniging.  Laat je daarbij niet 

weerhouden door de “K” in de naam van de vereniging. Bij ons is voor 

iedereen plaats.  

Als wij onze ledenlijst bekijken dan missen we nog dorpsgenoten die lid 

zouden kunnen worden van onze vereniging. Echtparen, maar ook 

alleenstaanden, al dan niet vanwege het verlies van hun partner. Voor 

ieder is het goed om in contact te komen met anderen. Onze vereniging 

biedt daartoe ruime mogelijkheden.  

Wij als bestuur zouden het fijn vinden dat alle inwoners in ons dorp vanaf 

50 jaar gebruik zouden maken van onze activiteiten. We hebben 

veelsoortige activiteiten waar je aan deel kunt nemen, om gezellig te 

kletsen, je conditie op peil te houden, een nieuwe hobby te leren of je blik 

te verruimen.  De kosten van het lidmaatschap zijn laag, € 25,- per jaar. 

Veel van de kosten van onze activiteiten kunnen we betalen met de 

bijdrage die onze groenploeg bij elkaar harkt, knipt of schoffelt. Daarvoor 

zijn we deze groep leden zeer dankbaar.  

We hebben in onze vereniging ook meerdere werkgroepen die onze 

activiteiten organiseren. Wil je daarin iets betekenen,  neem dan gerust 

contact op met een van onze bestuursleden. Als laatste wil ik jullie 

allemaal bedanken voor de inzet voor onze vereniging. Dankzij jullie is het 

mogelijk deze vereniging in stand te houden en een gevarieerd programma 

te bieden. 

We wensen alle leden, nieuwe en toekomstige, een fijn verenigingsjaar 

toe. 

Gerrit Hendriks, voorzitter 
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Gegevens KBO Merselo. 
 

Opgericht:    18 juli 1962. 

 

Statuten goedgekeurd:   10 augustus 2004. 

 

Inschrijving K.v.K. nummer:  12054933. 

 

Bankrekeningnummer:   NL87 RABO 0133 2903 60. 

 

Email:                                           kbo.merselo@gmail.com 

 

Contributie 2021:    € 25,00 per persoon. 

 

Aantal leden per 1 januari 2021:  133  

Lidmaatschap mogelijk vanaf 50 jaar. 

 

 
 

mailto:kbo.merselo@gmail.com
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Samenstelling bestuur KBO Merselo. 
 

Voorzitter:  
 Gerrit Hendriks  Grootdorp 55  
 5815 AC  Merselo  0478-546554      
 gerrit.hendriks@ziggo.nl  
 

Secretaris:  
 Huub Creemers  Past. Vercoulenstraat 22   
 5815AL Merselo  0478546479 
 kbo.merselo@gmail.com  
 hcreemers1948@gmail.com  
 

Penningmeester:  
 Martien Emonts  Coppelenberg 23 
 5815 AJ  Merselo  0478-546487       

    mjhemonts@gmail.com  
 

Lid: Wilma Zegers  Weth. Pubbenstraat 21 
 5815 AK Merselo  0478- 546404 
 wilmazegers70@gmail.com 
 

Lid: Tilly Wiechert  Dorperveld 6 

 5815 AH  Merselo 
wiecherttilly@gmail.com 0620090936 

 

Lid: Piet Muijsers   Lamersveld 9 
 5801 HD Venray   0478-585778      
 pjmuijsers@gmail.com 

 
 
Vacant:  1 bestuursfunctie 

 

mailto:gerrit.hendriks@ziggo.nl
mailto:kbo.merselo@gmail.com
mailto:hcreemers1948@gmail.com
mailto:mjhemonts@gmail.com
mailto:wilmazegers70@gmail.com
mailto:wiecherttilly@gmail.com
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Vrijwillige Ouderen Adviseur: 
 Jeanne Hendrix  Parklaan 73 
 5804 XK Venray  0620958295 
 jaantjeverberne@gmail.com  
 

Activiteitencommissie: 
 Wilma Zegers 0478- 546404   
 Tilly Wiechert 0620090936 
 José Muijsers 0636007158 
 

Bestuursvergaderingen. 

Het bestuur vergadert maandelijks. 

Heb je een onderwerp dat je behandeld wilt zien, dien het in bij 

de secretaris en het komt in onze vergadering aan de orde. 

De VOA wordt voor alle vergaderingen uitgenodigd. 

 

Vergaderingen andere organisaties. 
De vergaderingen van KBO Limburg, Regio Horst- Venray, 

Centrale van Ouderenverenigingen Venray, Dorpsraad 

Merselo, worden bezocht door voorzitter en secretaris. 

 

Privacyverklaring                                                                 
KBO Merselo is verantwoordelijk voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring. 

Bij beëindiging van uw lidmaatschap van KBO Merselo zullen 

uw gegevens worden verwijderd. Uw persoonsgegevens 

worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de 

bovengenoemde. U hebt te allen tijde het recht om uw 

persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten 

verwijderen. 

mailto:jaantjeverberne@gmail.com
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De KBO-organisatie.   
 

KBO Merselo 
KBO Merselo is een organisatie van en voor 50-plussers met 
als taak het behartigen van de belangen voor senioren. Denk 
hierbij o.a. aan belangen op het gebied van welzijn, sport, 
mobiliteit, zorg en ontspanning 

KBO-PCOB                                                                          
Dit is het samenwerkingsverband van de twee landelijke 
verenigingen, te weten Unie KBO en PCOB. Sinds 2017 
hebben beide verenigingen hun krachten gebundeld en 
vormen zij op landelijk niveau de seniorenorganisatie KBO-
PCOB.                                                                                    
Het landelijke bureau van KBO-PCOB  komt op voor de 
belangen van senioren en zorgt voor de zichtbaarheid en 
landelijke coördinatie.  

Centrale van ouderenverenigingen                                    

Om de belangen van alle senioren zo goed mogelijk te kunnen 
behartigen, trekken alle Venrayse ouderenverenigingen samen 
op in de Centrale van Ouderenverenigingen Venray. 
Bij de Centrale gaat het om het behartigen, het coördineren en 
het informeren van de bij de verenigingen aangesloten leden. 

Bestuursleden vanuit Merselo: 
Gerrit Hendriks: lid 
Jeanne Hendrix: lid 
Wilma Zegers: secretaresse 
 
 
 

http://www.uniekbo.nl/
http://www.pcob.nl/
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Visie KBO Merselo 
Wij willen een vereniging zijn voor en door de 50-plusser.  
Samen voor elkaar zorgen, samen gezellige dingen doen en 
informatie verstrekken welke van belang kan zijn. 
“Samen” betekent, dat de leden alles mogen en kunnen 
inbrengen. Het bestuur reageert op behoeftes van leden en 
ondersteunt initiatieven. 
 

Leden 
Je kunt al lid worden vanaf 50 jaar. Je kunt je aanmelden bij 
het secretariaat.  
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Activiteiten van onze vereniging. 
 

Naast het jaarprogramma, bijgevoegd op een apart 
inlegvel, zijn er een aantal vaste activiteiten: 
 
Koersballen in d’n Hoëk  
Woensdagmorgen van 9.00 - 11.00 uur. 
Contactpersoon:  
Harry van der Zanden: 0478-546398 
annie.harry@home.nl  
 

Kaarten in d'n Hoëk  
Woensdagmiddag van 13.30 - 16.30 uur. 
Contactpersoon:     
Jan Michels: 0478-546503  
jmichels1943@gmail.com   
 

Knutselen 
Elke laatste dinsdag van de maand van 14.30 - 17.00 uur in 
zaal 't Anker of thuis bij Anita Arts 
Contactpersoon:   
Anita Arts: 0478- 546485 anita.arts@home.nl 
 
Aan deze laatste activiteit zijn wisselende kosten verbonden. 
 

Kienen 
8x per jaar is er op maandag kienen, om 13.30 uur in D’n 
Hoek.  
Contactpersoon  Jan Michels 0478-546503   
jmichels1943@gmail.com   
 
 
 

mailto:annie.harry@home.nl
mailto:jmichels1943@gmail.com
mailto:anita.arts@home.nl
mailto:jmichels1943@gmail.com
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Jaarvergadering 
De algemene Jaarvergadering wordt gehouden in maart. Na 
afloop worden de aanwezigen getrakteerd op een maaltijd. Dit 
laatste is al vanaf de oprichting een traditie. 
 
Tijdens de jaarvergadering bespreken we met de leden het 
afgelopen verenigingsjaar en discussiëren we over de plannen 
voor het komend jaar. 
 

Groenploeg 
In samenwerking met de gemeente Venray, de kerk en de 

school verzorgt KBO Merselo het onderhoud van het groen in 

de kern van ons dorp. 
De werkzaamheden worden wekelijks op dinsdag uitgevoerd. 

Uiteraard is er op die dinsdag ook een koffiemoment ter 

versterking van de onderlinge sociale band. 

Voor de uitgevoerde werkzaamheden ontvangt de KBO een 
financiële beloning. Hiermee wordt het merendeel van onze 
activiteiten gefinancierd.  
 

Contactpersoon Gemeente: Peter Versteegen  
Algemene coördinatie:  
Gerrit van Hoof: tel. 546635 
gjvanhoof@ziggo.nl           
    
Bij werkzaamheden zijn de vrijwilligers verplicht om 
veiligheidsvesten te dragen. 
Als dank voor het vele vrijwilligerswerk wordt de groenploeg 
ieder jaar getrakteerd op koffie met vlaai in juli en in november 
wordt hen een diner aangeboden. Ook hun partners worden 
beide keren uitgenodigd. 
 

mailto:gjvanhoof@ziggo.nl
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Informatievoorziening en ledenservice. 
 
KBO Merselo maakt voornamelijk gebruik van E- mail, 
Facebook en Ȏs Krèntje om de leden van de nodige informatie 
te voorzien. Leden zonder mailadres krijgen de noodzakelijke 
informatie op papier toegestuurd. 

 
Magazines. 
De Schakel verschijnt 10x per jaar en is een uitgave van de 
Centrale van Ouderenverenigingen Venray. Het bevat vooral 
informatie die van belang is voor de ouderenverenigingen in 
Venray. 
Daarnaast ontvangen de KBO-leden het KBO/PCOB 
magazine. Dit blad bevat allerhande interessante artikelen en 
berichten, die van belang zijn voor de leden.  
Bezorgster: Nelly Muijsers 
 
Elk lid krijgt een KBO-ledenpas. De ledenpas geeft ook 
toegang tot allerlei landelijke dienstverleningen en plaatselijke 
kortingen.  

 
“Lief en leed”: ziekenbezoek, jubilea etc. 
Onze vereniging schenkt aandacht aan leden bij jubilea, ziekte 
of andere gelegenheden, mits het bestuur hiervan op de 
hoogte is. Er is een protocol opgesteld. 
Is hier een dienst aan verbonden dan kan, in overleg met de 
betrokkenen, het KBO-vaandel gepresenteerd worden.  
 
Coördinator: Elly Wilms 
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Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA). 
Jeanne Hendrix is onze VOA. Bij Jeanne kan men terecht voor 
vragen die betrekking hebben op zorg en welzijn. 
Zij kan de vragenstellers doorverwijzen naar personen en 
instanties die voor een oplossing van de problemen kunnen 
zorgen.  
 
Vrijwillige Ouderen Adviseur: 
Jeanne Hendrix 0620958295 
jaantjeverberne@gmail.com  
 

 
 
 

mailto:jaantjeverberne@gmail.com
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……en wat biedt Merselo zijn 50plussers 
nog meer? 

 
Werkgroep Leefbaar Merselo 
Dit is een groep die zich ten doel hebben gesteld om in 
Merselo de inwoners meer met elkaar in contact te brengen en 
te komen tot een nog hechtere en socialere gemeenschap.   
 
Elke donderdag is er een ontmoetingsmiddag in de 
basisschool, ingang Coppelenberg van 14.00 -16.00 uur. Men 
kan knutselen, kaarten, wandelen of spellen doen. Je hoeft 
geen lid te zijn van de KBO.  
Er is geen leeftijdsgrens: iedereen is welkom.  
 

Mee-eetpunt Merselo 
Wanneer: De eerste maandag van de maand, behalve op 
feestdagen, om 16.30 uur in Zaal het Anker te Merselo. (11 
maandagen per jaar) 
Deelnemers: Men hoeft geen lid te zijn van de KBO om te 
komen dineren, wel moet men vooraf reserveren. 
Contactpersoon:  
Harry van der Zanden 0478 546398,  annie.harry@home.nl.   
De kosten van het diner zijn € 8,00 p.p. (prijspeil 2021). 
 

Ouderengym 
Iedere dinsdagmiddag is er seniorengym in d'n Hoëk van 
13.30 - 14.15 uur, waarna er nog een kop koffie wordt 
gedronken. De organisatie is in handen van Gymnastiek- 
vereniging „St. Christoffel” uit Venray.  
Contactpersoon:  
Truus Michels – Janssen 0478-546588 
h.michels@trinedmail.nl 
 

mailto:annie.harry@home.nl
mailto:h.michels@trinedmail.nl
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Jeu de Boules 
Iedere dinsdagavond wordt er gespeeld, aanvang 19.00 uur. 
In de zomermaanden buiten op het Dorpsplein in Merselo, in 
de winter en bij slecht weer in het Bouledrôme in Venray.  
Contactpersoon:  
Piet Lensen 0478-584951, lenssenverheijen@home.nl  
 

50+ wandeling 
Iedere laatste maandag van de maand organiseert De 
Natuurvrienden een wandeltocht van 10 km voor 50+sers. Er is 
halverwege een koffiepauze. Start om 13.30 uur in d'n Hoëk.  
Contactpersoon: 
Gonny Fransen, Tel. 546496  gonnyfranssen@gmail.com.  
 

“Ôzze Vita Fiets”, de duofiets. 
Merselo beschikt over een duofiets. Deze is bedoeld voor 
mensen die niet meer alleen kunnen fietsen. Met een 
fietsmaatje op de duofiets is dat wel mogelijk.  
Reserveren kan per dagdeel bij “D’n Tommes”, dagelijks 
tussen 18.00 en 20.00 uur via telefoonnummer 0478 546 236 
of als d’n Tommes geopend is. Daar wordt de gebruiker ook 
gewezen op de gebruiksvoorwaarden. 

 
Zwemclub “de Watervogels” 

Deze groep gaat eens per week zwemmen in De Sprank in 
Venray. Nieuwe deelnemers kunnen zich altijd melden bij: 
Contactpersoon: 
Frans van Gool 0478-580933 fmm.gool@versatel.nl  
 
 

mailto:lenssenverheijen@home.nl
mailto:gonnyfranssen@gmail.com
mailto:fmm.gool@versatel.nl
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Wensbus Merselo-Vredepeel. 
Voor vervoer van deur tot deur, op verzoek. 
 

 
 

Bel tussen 11.00 en 12.00 of tussen 18.00 en 19.00 van 
maandag t/m vrijdag en reserveer de gewenste rit. Ook 
speciale wensen proberen we voor u op te lossen.  
Telefoon: 06-270 32 957 
Via mail reserveren: wensbus@gmail.com 
 

Walking voetbal “MAS” (Mèrselse Alde Sterren). 

Bewegen is gezond!!! Voetballen speciaal voor senioren, in 
aangepast tempo met ook aandacht voor de “derde helft”? 
Neem contact op met Herman Zegers, telefoon  0478-852378 
 
 

mailto:wensbus@gmail.com

