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Ter informatie bij de foto op de voorkant: 
 
De nieuwe brug in het centrum van Wanssum is inmiddels in gebruik.  

 

De brug werd op dinsdag 17 september voorzien van een passende naam “Over ’t Broek”.  

Deze naam werd in samenspraak met de dorpsraad Wanssum en de gemeenteraad Venray 

uit maar liefst 98 inzendingen gekozen.  
De naam verwijst naar het omliggende gebied: “Het Broek”.  

 

Peter Zegers, voorzitter dorpsraad Wanssum vindt de naam bijzonder passend: “De brug 

doorkruist het Broek waarin de Groote Molenbeek mooi meandert.  
Vroeger was de enige mogelijkheid om naar de andere kant van Wanssum te komen via 

een voorde (= een doorwaadbare plaats meestal in een beek of rivier) of een kleine brug 

door het Broek”.  

De keuze voor deze naam is in lijn met de naamgeving van de andere gerealiseerde 
bruggen in het kader van de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, die ook werden 

vernoemd naar omliggende gebieden.  

 

Zo kreeg de fietsbrug over de rondweg Wanssum de naam “Op de Haard”, de brug in 

Ooijen draagt de naam “Kweibrug” en de brug in Blitterswijck heet “’t Veunderke”. 
 

Onder toeziend oog van leerlingen van Basisschool de Peddepoel uit Wanssum is op 6 juni 

2018 de nieuwe fietsbrug uit het project Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum geplaatst.  

De 36 meter lange brug, die in alle vroegte naar de plek van bestemming is vervoerd, werd 
in zijn geheel opgetakeld en op de twee gereedstaande brughoofden geplaatst.  

De fietsbrug moet straks, als de rondweg om Wanssum er ligt, zorgen voor de 

fietsverbinding met Geijsteren. 

Op dinsdag 19 december 2018 werd de naam voor de fietsbrug over de rondweg onthuld: 
“Op de Haard”.  

Het betreft een verwijzing naar de steenfabriek die vroeger nabij de huidige fietsbrug lag. 
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Beste leden KBO Wanssum, Ouderenvereniging St. Leonardus 
 
Voor iedereen de beste wensen voor 2020.  Wij, als bestuur KBO Wanssum,  hopen dat het 
een sociaal betrokken jaar mag worden, waarin plaats is voor gezellig samenzijn en 
ontspanning op zijn tijd. Een jaar waarin we oog en aandacht hebben voor onze medemens. 
Misschien wel een jaar waarin u, als lid van KBO Wanssum, deel gaat nemen aan nieuwe 
activiteiten. Activiteiten die worden ingegeven door het enthousiasme van andere KBO-leden 
én door het jaaroverzicht dat nu voor u ligt. 
Sinds enkele jaren valt het jaaroverzicht niet meer bij iedereen in de brievenbus. Het 
jaaroverzicht vindt u terug op de KBO-website, www.kbowanssum.nl.   
Op deze website vindt u de laatste nieuwtjes, informatie over aanstaande activiteiten, 
uitnodigingen om deel te nemen aan een activiteit. Bij diverse activiteiten worden, met uw 
toestemming, foto’s gemaakt die op de website KBO Wanssum worden geplaatst.  
Wilt u graag op de hoogte zijn en blijven van alles wat er binnen onze vereniging KBO 
Wanssum wordt ondernomen en georganiseerd, dan kunt u hiervoor ook de website 
www.kbowanssum.nl  raadplegen. 
 
Mevrouw Thérèse Persoon doet haar uiterste best om de genoemde website, 
www.kbowanssum.nl, up-to-date te houden, met ondersteuning van de heer Jos Gooren.  
Echter….  Dit is niet mogelijk zonder de hulp én ondersteuning van leden KBO Wanssum.  
Dus: heeft u iets leuks te melden of iets nieuws dat u wilt delen met 
andere leden of heeft u een verslagje gemaakt van een activiteit en wilt 
u dit delen met de overige leden van KBO Wanssum, stuur het 
bericht(je) dan door naar web redacteur, therese@kbowanssum.nl.  
Uw bericht wordt dan op de website gepubliceerd onder het kopje 
“Laatste Nieuws”.  
Het is jammer dat er niet van meer activiteiten een verslagje wordt gemaakt om op deze 
manier overige leden te enthousiasmeren ook deel te nemen aan een activiteit.  
 
 
Wij vragen aandacht voor de nagedachtenis van leden van onze vereniging die ons in de loop 
van 2019 zijn ontvallen.  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Rina Stevens-Cox 
Redactie Jaaroverzicht 

 
In het kader van de Wet op de Privacy mogen namen van overleden leden niet meer worden opgenomen in het jaaroverzicht. 

http://www.kbowanssum.nl/
http://www.kbowanssum.nl/
http://www.kbowanssum.nl/
mailto:therese@kbowanssum.nl
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Laat het ons (bestuur KBO Wanssum) weten...... 
 
als u een huwelijksjubileum viert.  
 
 
 
Wij willen u, namens het bestuur KBO Wanssum én leden KBO Wanssum,  
graag feliciteren met uw huwelijksjubileum, zoals:  
 
✓ Gouden huwelijksdag  (50 jaar) 

✓ Diamanten huwelijksdag  (60 jaar) 

✓ Briljanten huwelijksdag  (65 jaar) 

✓ Platina huwelijksdag             (70 jaar)  

 

MAAR .........   
 
dan moet het bestuur KBO Wanssum,  
hiervan wel op de hoogte zijn over het 
aanstaande huwelijksjubileum worden 
geïnformeerd!  
                                                                                      
 
U kunt een berichtje naar het secretariaat (laten) versturen: 
 

− per email: secretariaat@kbowanssum.nl     
 

− per post:  
Venrayseweg 26A – 5861 BE Wanssum 

 
 

 
 
 
 

Ook stelt het bestuur KBO Wanssum 

het op prijs als u ons laat weten dat u 

gaat verhuizen of bent verhuisd. 
 
 
 

 
  

mailto:secretariaat@kbowanssum.nl
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Overzicht activiteiten 2019 
 

Januari – Louwmaand 
Geeft januari een sneeuw tapijt 

dan zijn we gauw de winter kwijt 
 

17 Thema avond – Positieve Gezondheid – IK Positief Gezond 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaf in 1948 de volgende definitie van 
Gezondheid. Een toestand van volledig fysiek, geestelijke n sociaal welbevinden en niet 
louter het ontbreken van ziekte en of gebrek.  
Machteld Huber is arts-onderzoeker. Zij introduceerde het concept positieve 
gezondheid in Nederland in 2012. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien 
als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het 
vermogen van mensen om met de fysieke, 
emotionele en sociale levensuitdagingen om te 
gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Dit 
nieuwe gezondheidsconcept biedt hiermee een 
alternatief voor de definitie van de World Health 
Organisation (WHO) uit 1948. 
Mevrouw Huber onderscheidt zes 
gezondheidsdimensies om het ‘gezondheidswelzijn’ 
te kunnen meten. De mate van Positieve 
gezondheid wordt zichtbaar gemaakt in een 
spinnenwebdiagram. 
Het was een goed bezette avond, voor zowel leden KBO Wanssum als niet leden. Door 
Burgerkracht Limburg* werd uitleg gegeven over het ontstaan van “Positieve 
Gezondheid” in Limburg. Het nieuwe denken is doen, inspireren en verbinden. 
Door de workshop en de actie kwamen gesprekken los, ieder met zijn eigen 
waarneming. Hierdoor zij de aanwezigen bewust gemaakt van het anders kijken en 
denken over Positieve Gezondheid. Verzoek is om er vooral over te blijven praten en 
ook onze verantwoordelijkheid ervoor te blijven nemen. 

 Burgerkracht Limburg zet zich in voor een positief gezonde samenleving, waarin 
gezondheidsverschillen klein zijn en waarin iedereen naar vermogen meedoet. 

 
 

23 Bus excursie Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum  
Sneeuw, veel sneeuw ….wat nu!!!!  

Overleg met Piet 
Weijers, “Mooder 
Maas” en  Ghielen 
busreizen: “Door laten 
gaan?” 
Piet gaat op 
woensdagmiddag nog 
de ronde rijden om te 
zien of het kan.  
Twee wegen zijn te 
glad voor de bus, maar: 
“Ut gut dör”! 
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24 Bus excursie Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum  
De eerste deelnemers zijn al erg vroeg bij De Zandhoek, de deur is nog op slot, maar 
zoals meestal “alles komt goed”.  
Na een kort welkomstwoord, start Piet om 13.30 uur de filmpjes en geeft tekst en 
uitleg. Vooral is in de filmpjes te zien hoe hoog het water heeft gestaan in december 
1993 (Kerst) en eind januari 1995.  
Dan met z’n allen de bus in en kan de rondrit beginnen.  
Eerste indruk is hoe weinig er nog over is van de 
“boerderij van Rutte Grad”, ook de aanleg van de 
nieuwe insteekhaven maakt heel veel indruk. 
Via rondje Geijsteren gaan we terug naar Wanssum en 
over de rotonde bij de Venrayseweg, over de nieuw aangelegde weg, weer terug naar 
de Geijsterseweg. 
Ook Meerlo, Ooijen en de nieuwe bruggen in zowel Broekhuizenvorst als Blitterswijck 
komen in de route voor. 
Dan naar de Koninginnebrug / Wellse brug, waar we ook even stil staan en Piet uitlegt 
wat er zowel links als rechts van de brug gebeurt.  
Hier is ook duidelijk de mooie nieuwe dijk achter Grad Litjens te zien.  

Algemene indruk:  
“Soms een beetje 
jammer van de sneeuw, 
wat ook weer een 
prachtig landschap laat 
zien. Er is al heel veel 
werk verzet, maar er 
staat ook nog heel wat te 
gebeuren. Was toch mooi 
om te zien!”  

Piet Weijers bedankt voor je duidelijke uitleg. Ook chauffeur Peter bedankt voor het 
veilig rondrijden. 
 

31 Jeu de Boules  -  Een  gezellige dag uitwisselen met “Meerlo”. 
De Meerlose Jeu de Boules groep organiseerde, op onze gezamenlijke winterbanen, 
weer een uitwisseling met ons, de Jeu de Boules groep van KBO Wanssum.  
Er werd vóór en na de middag gespeeld, 
omdat er anders te veel wachttijd zou 
ontstaan. Er speelden namelijk 40 (veertig) 
mensen mee.  
’s Morgens wonnen slechts twee man hun 
vier spelletjes, waarbij Jac Gielen net één puntje minder scoorde dan iemand uit 

Meerlo. Een mooie tweede plaats Jac, gefeliciteerd! 
Na de middag behaalde Jo Frederix met drie gewonnen 
spelletjes zelfs een tweede plaats, omdat Martin Poels 
op zijn eigen banen de enige was die iedere gespeelde 
ronde won. Mooi resultaat dus voor Jo Frederix, 
gefeliciteerd! 

Ook dit jaar waren we in doorsnee weer minder goed dan “Meerlo”.  
Maar het was gezellig en gemoedelijk en daar gaat het om. 
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Februari – Sprokkelmaand 
Februari is nooit zo fel 

Of ze heeft d’r drie zomerse dagen wel 
 

9 Senioren carnavals middag 
Deze middag (na de gebruikelijke kop koffie/thee met ‘n lekker stukje vlaai) werd 
geopend door vorst Mark Weijers, met meteen daarna de binnenkomst van Prins Rick 
d’n Urste met zijn gevolg. Het was volle bak in de Wiendbuule tempel. 
HET BRONSGROEN EIKENHOUT galmde door de Wiendbuule Drome. 
Het eerste optreden was van Pim en Peet met de Wiendbuule Schlager 2019.                                             
Lekker tempo, met pakkende tekst, een echte meezinger.  
Volgende artiest Wim Kunen uut Geysteren die onder de naam 
Geutefix nostalgische meezingers ten gehore bracht. Onder eigen 
begeleiding met onder andere gitaar, mondharmonica, schroebel 
(wasbord) en de ouderwetse foekepot.  Zijn mooie klaagzang over 
het gemis van de Schellaert ( een meezinger ) werd alom 
gewaardeerd.  

Daarna kwam de beurt aan Theo Nellen uut 
de Hei, De Reizende Kliermaker van ’t Brabantse. “Waaj wille 
Naaje” was z’n lijfspreuk. Hij had zowat het hele Koningshuus van 
klere voorzien.            
Het trio Beejengerapt maakte vur de 11e kier z’n opwachting op 
de bühne, en kwam traditioneel met een dialoog tussen de drie 

senioren dames, waarmee de senioren-perikelen op humoristische wijze tot uiting 
werden gebracht. 
Na de pauze was de beurt aan Tonny Wijnants uit Deurne. De Brabantse Troubadour. 
Een bijzonder goed optreden, vooral met liedjes uit oude 
doos (met name de 60er en 70er jaren), waarbij het 
meezing en meewuif-effect geweldig mooi werd ingevuld 
door de erg enthousiaste toeschouwers.  Met treffende 
kwinkslagen aan elkaar geregen door de Troubadour. 
Zelfs de tussentijdse quizvragen ontbraken niet.  
WIE KENT DEZE NOG ?? - WIE WAS DE ZANGER ??                                                                                                                                 

Even bijkomen en napraten,  dan de binnenkomst van Dirk 
Kouwenberg die de bühne wordt opgezongen.  De tonpraoter, als 
Astronaut uutgedost, was d’n urste Brabander die diverse 
avonturen beleefde tijdens z’n reis naar de maan.  
Goede buut, en tijdens het afzwaaien werd Mark Weijers ook nog 

even voor joker gezet. 
Het optreden van  Kwartet Kids Schlager jeugd 2019 was erg mooi als afsluiting van 
deze geslaagde middag. 
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Na het dankwoord van spreekstalmeester Mark gingen de 
toeschouwers erg voldaan nor huus óf nor de plaatselijke friettent, 
want Den Schellaert is helaas niet meer. 
Al met al carnaval 2019:  een geweldig goeie carnavalsmiddag voor 
senioren / 55-plussers met een hoog amusementsgehalte.                                                         

JR (Jie Aar)     
 

 
21 Kunst & Cultuur - Houwen Sporthorses en Houwen Tiebot Stables 

Oorspronkelijk hadden zeventien personen zich aangemeld voor deze activiteit. Er 
melden zich een aantal mensen om uiteenlopende redenen, af. De overblijvende elf 
belangstellenden werden door Trudi, Jos en oma bijzonder hartelijk ontvangen. 

Houwen Sporthorses is een veelzijdig 
paardenbedrijf. Zij verzorgen training 
voor merriekeuring, hengstenkeuring 
en wedstrijden zowel dressuur als 
springen. Tevens beschikken zij over 
een hengstenhouderij. Ze hebben de 
beschikking over een eigen 
laboratorium. 
Jos is exclusieve paardentrainer, Trudi  
is instructeur met specialisatie 
“dressuur gerichte training”.  

Houwen-Tiebot stables wordt gerund door Kristian Houwen & Liza Tiebot. Na jaren 
ervaring te hebben opgedaan, zijn zij een eigen stal begonnen. Vanaf jong af aan zijn 
zij beiden al fanatiek in de springsport. Zij brengen samen hun paarden uit op 
internationaal wedstrijd niveau. Ook besteden zij veel tijd aan het opleiden en 
uitbrengen van jonge talentvolle springpaarden. 
Kristian kwam thuis van een concours, met een bijzondere paard-vriendelijke auto voor 
het vervoer van wedstrijdpaarden. 
We hebben alle stallen doorlopen en veel mooie paarden 
gezien.  
Ze hebben een bijzonder mooie manege.  De jonge 
paarden staan allen in de weide. Het zijn groepsdieren. 
Tijdens het genieten van koffie met vlaai kregen we 
opnames te zien van enkele concoursen. 
We wensen de familie Houwen succes met hun mooi 
bedrijf! 
  
Trudi, Jos, oma en Christiaan hartelijk dank voor de 
leerzame en gezellige middag. 
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Maart – lentemaand 
Maartse buien die beduien 

Dat de zomer aan komt kruien 
 

9 Jeu de Boules - clubkampioenschap 
Aswoensdag 2019 hebben we met 17 personen, bij Poels in 
Meerlo, gestreden om de clubkampioenschap-wisseltrofee.  
Na een gezellige en sportieve middag kwam Corry van Els als 
beste uit de bus. 
Corry won als enige de vier gespeelde partijen en behaalde 
daarbij 12 pluspunten. 
Corry van harte gefeliciteerd. 
 
 

14 Algemene Leden Vergadering / Jaarvergadering.  
De weersvoorspellingen voor donderdag 14 maart 2019 waren niet zo gunstig. 
Bewolkt, veel regen en een krachtige zuidwestenwind.  
Toch mocht de vicevoorzitter namens het bestuur ongeveer 50 leden verwelkomen.  
Vervolgens kreeg Pastoor Van Horne de microfoon om een woordje te zeggen. Hij sprak 
over eerbied, respect en liefde en gaf tot slot iedereen de boodschap mee om positief 
in het leven te staan.  
Evenals verleden jaar kreeg punt 8 van de agenda – BESTUURSVERKIEZINGEN – de 
nodige aandacht. Twee nieuwe bestuursleden Rina Stevens-Cox en Jos Meelkop 
stelden zich voor, live en via het scherm. Aftredend bestuurslid, penningmeester Bets 

Beterams – van de Ven stelde zich niet meer 
herkiesbaar. Ook aftredend bestuurslid, vicevoorzitter 
Thérèse Persoon stelde zich eveneens niet herkiesbaar.  
Vicevoorzitter Thérèse bedankte namens het bestuur 
Bets Beterams voor haar “KBO-carrière”, haar inzet en 
bevlogenheid, maar vooral voor haar vermogen om 
altijd oog te hebben voor de mens. Bets krijgt een 
boeket bloemen en cadeaubon aangereikt voor alle 
jaren die ze zich voor KBO Wanssum heeft ingezet. 
APPLAUS! Vervolgens neemt secretaris Lillian het woord 
om vicevoorzitter Thérèse Persoon te bedanken voor 
haar jarenlange inzet voor KBO Wanssum, het opzetten 
van de website, het meedenken over beleid, de zorg 
voor de oudere senioren, vraagbaak als VOA. Thérèse 

krijgt een cadeaubon en een mooi boeket bloemen aangereikt voor de jarenlange inzet 
voor KBO Wanssum. APPLAUS! 
KBO Wanssum gaat vanaf heden, 14 maart 2019, zonder voorzitter én zonder 
vicevoorzitter verder.  Het bestuur KBO Wanssum staat voor een uitdaging om 
“voorzitter-loos” verder te gaan en de lopende zaken te blijven behartigen. 
Na de pauze waarin alle aanwezigen werden voorzien van koffie / thee met vlaai werd 
het programma voortgezet met een korte uiteenzetting over het W.I.P. (= Wanssums 
Info Punt) en de inzetmogelijkheden van de wensauto. 



10 
 

De ledenvergadering werd afgesloten met de grote KBO Kennis Quiz, 
gepresenteerd door quizmaster Marcel. Na het stellen van 15 vragen in 
drie verschillende categorieën én controle van de antwoorden, werd 
mevrouw Marianne Nout uitgeroepen tot winnaar.  
De presentatoren van Wanssums Info Punt 
brachten een extra schattingsvraag in 

waarvoor een vijftal leden een beloning in de vorm van een 
tegoedbon mochten ontvangen. 
Na de quiz kregen de aanwezige leden belegde broodjes 
aangeboden, waarna iedereen voldaan huiswaarts keerde. 
 
 

20 Dag van de Veiligheid 
Deze dag hebben drie mensen van KBO-Wanssum benut om naar Hoeve de Kolck in 
Broekhuizenvorst te fietsen. 
Mooder Maas gaf daar, in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, uitleg over 
het veilig verkeer voor fietsers. 
Er was ook een parcours op de binnenplaats uitgezet voor fietsers. Dat kon je fietsen 

om het vertelde in praktijk te brengen,  
(wegversmalling, linksaf, rotonde, slalom). 
Ook werd er goed gewezen op de gevaren van 
grote voertuigen zoals shovels en vrachtwagens 
op de weg. 
Er werd uitgelegd hoe groot de dode hoek van die 
voertuigen is. 
Je mocht zelf in het voertuig gaan zitten om te 
ervaren wat de chauffeur in de spiegel ziet, en hoe 
groot de dode hoek is. 

 
 

 
April – grasmaand 

Heeft april veel mooie dagen 
Dan moet mei de last wel dragen 

 
15 Inloopmiddag -  “Tulpen uit - Wanssum”  

Vandaag niet alleen bridgen, Rummikub spelen, 
handwerken of “zomaar een praatje maken” bij de 
Inloop. Voor de liefhebbers is er een themamiddag 
tulpen maken.  
Het werd een gezellige middag en er gingen mooie 
tulpen mee naar huis! 
Deelnemers brachten op verzoek een schaar mee om 
stof te knippen, een naald en diverse kleuren garen. 
Dank voor Mia, Maria en Mirka die deze middag 
verzorgd hebben. 
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18 Kunst & Cultuur - Knopenatelier 
We waren met 11 personen op bezoek bij Ans Krekels in Blitterswijck. 
Prachtig weer…. alles in het prille groen. 

We hebben nog nooit zoveel mooie knopen gezien! 
Deze lagen mooi op kleur in laden. 
Ook veel handwerken en haakwerken. Het was en 
lust om te zien, zo mooi geordend! 
Ans geeft ook les in diverse kunstzinnige projecten. 
Haar man gaf uitleg over het glasblazen van glazen 
knopen... echt bijzonder om te zien! 
De tuin was ook de moeite waard om er doorheen 
te lopen. 
Het was een zinvolle en prachtige middag. 

We wensen jullie beiden veel succes met de verzameling en de mooie tuin. 
 

22 Kerkdienst voor leden en overleden leden KBO Wanssum 
De Heilige Mis voor leden en overleden leden van KBO 
Wanssum vond dit jaar plaats op tweede paasdag.  Het St. 
Leonarduskoor luisterde de mis op met diverse liederen. 
Jammer dat er naast de aanwezige bestuursleden, weinig 
KBO leden de heilige mis hebben bijgewoond. 
 
 

25 Het test-fietsen is weer van start! 
Deze donderdag zijn we weer gestart met het test-fietsen vanaf Dekkers Tweewielers. 
Ook niet-testfietsers kunnen aansluiten bij deze fietstochten. Zij rijden op hun eigen 
fiets. Wij verzamelen iedere donderdagmiddag om 13.15 uur bij Dekkers Tweewielers 
op de Gagel 2 en vertrekken dan om 13.30 uur.  
De lengte van de fietstocht varieert van 20 km tot 
maximaal 35 km. Het streven is om halverwege een 
rustpauze te houden. 
Voor de start spreken we met elkaar af hoe ver we 
gaan fietsen (afhankelijk wat haalbaar is voor 
iedereen) en waar we gaan koffiedrinken. 
Iedereen is van harte welkom op deze gezellige fietstochten op de donderdagmiddag. 
 
 

25 Kienen 
Het is alweer de laatste donderdag van de maand. 
Samen met Truus Lensen, omdat Tonnie Wijnhoven met vakantie is, mag ik deze heel 
gezellige kienmiddag mee organiseren. Tonnie en Truus hebben weer voor mooie 
prijzen gezorgd. De aanwezigen hebben hun inleggeld, € 6,00 inclusief kopje koffie, 
voldaan. De kienkaarten en muntjes liggen in de aanslag en wachten op het moment 
dat het eerste nummertje wordt afgeroepen. 

Eerst gaan we voor één rijtje en dan voor de 
volle kaart. 
Er heerst een heel gezonde spanning en als er 
KIEN wordt geroepen, gaat er een zucht door de 
ruimte. “Weer net niet, nog één nummertje, 
weer zij!”  
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Ook gebeurt het dat er een dubbele kien is en moet er worden gedobbeld, wie het 
hoogste aantal ogen gooit krijgt de prijs en de ander een troostprijsje. 
Rond 15.00 uur is er tijd voor ontspanning en een lekker kopje koffie met nu een 
paaseitje, waarna de middag weer snel wordt voortgezet. 
Ik heb teruggekeken op een heel gezellige, ontspannende, inspannende middag en 
nodig leden en niet leden uit om een keertje aan te schuiven. 

Bets B. 
 

26 "De wandelaars op pad!"  
 
Even een korte rustpauze, lekker zitten op een bankje en 
genieten van het weer. 
En dan weer op pad….  
 
 

 
 

Mei – bloeimaand 
Scheert de zwaluw over water en wegen 

Dan komt of blijft er wind en regen 
 

9 Autorit 
De autorit ging vandaag naar Griendtsveen, 
prachtige omgeving. Een gezellige pauze bij 
herberg ‘de Morgenstond’ met koffie en vlaai. 
Iedereen had genoten, en het bleef droog, met 
een klein zonnetje. 
Om 16.15 uur kwamen ze weer terug bij 
Zandhoek,  waar er een fijne koffietafel 
klaarstond.   
Ook de verjaardag van Piet Pijpers kreeg 
aandacht! Het was weer een gezellig 
samenzijn!! 
Bedankt voor mooie rit en voor organisatie.  
 
 

18 St. Leonarduskoor - Opschoondag 
Drie leden van het St. Leonarduskoor zijn met de opschoondag beginnen. 

Gelukkig hadden wij versterking gekregen van Bets 
Beterams. 
Om 9.00 uur waren we op het verzamelpunt in Venray 
en na een kopje koffie gingen we met een wagen van de 
gemeente naar het buitengebied van Merselo, waar we 
alles wat niet met de natuur te maken had moesten 
ophalen. 
Blikjes, flessen, karton en plastic was genoeg te vinden 
langs de weg. Het waren lange wegen waar we liepen, 
gelukkig met mooi weer.  Om 12.00 uur konden we onze 
zakken inleveren en werden we weer naar Venray 
gebracht. 

Het was een gezellige, maar vermoeiende morgen geweest. Bets, nogmaals onze dank. 
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20 Informatiemiddag - ‘Het ouder wordende brein’ 
Zo lang mogelijk thuis blijven wonen, zelfstandig en op een prettige manier. Ook als het 
niet meer zo goed met je gaat.  
Dat is de wens van veel ouderen. Met name in het beginstadium van verschillende 
ziektes, zoals dementie is dit vaak ook nog prima mogelijk.  
Belangrijk is wel dat de directe omgeving goed voorbereid is. Voldoende kennis en 
kunde is hierbij essentieel. Daarom organiseren de gemeente Venray samen met 
Venray Dementievriendelijk en de Centrale van Ouderenverenigingen de 
informatiemiddag ‘Het ouder wordende brein’.  
 
Het programma: 
Toneelvoorstelling ‘Vergeten en Verzonken’.  
Een voorstelling die het ongrijpbare, 
onbegrijpelijke en onbespreekbare van 
dementie en depressie bij ouderen voelbaar 
maakt.  
Informatieve bijeenkomst over de werking van 
het geheugen, verschillende soorten geheugens 
en geheugenstoornissen.  
Aangevuld met tips voor patiënten, 
familieleden en begeleiders. 
 
 

24 Wandelen met de KBO 
Iedere tweede en vierde vrijdag van de maand gaan we wandelen.  
We vertrekken om 13.30 uur vanaf de Zandhoek. De te 
lopen afstand wordt in overleg vastgesteld.  
Aanmelden is niet nodig. Het wandelen gaat altijd door! 
Na een flinke wandeling is het heerlijk om even uit te 
rusten. Lekker weertje vandaag! 
 
 

26 Kunst & Cultuur - Martens Asperges Tienray 
We waren met 7 personen die deze zondagmiddag naar Tienray gingen. 
Op het aspergeveld werd over de geschiedenis en ontwikkeling van de aspergeplant 
verteld. De teelt heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt, mede door veredeling 
en gebruik van de computer.  

Het vraagt nog steeds veel personeel: bij het steken,  
het sorteren en  het klaar maken voor productie.  
Martens Asperges is internationaal bekend. Het is een 
bijzonder mooi bedrijf! 
Wij wensen de familie nog vele goede aspergejaren. 
De presentatie was bijzonder goed! 
Na een heerlijk kopje koffie en lekkere vlaai gingen 
we huiswaarts. 
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Juni – zomermaand 
Is juni nat en guur 

Dan wordt alles slecht en duur 
 

5 Jeu de boules 
Op deze woensdag vond de jaarlijkse uitwisseling met Oirlo plaats, op de banen in 

Wanssum. Er werd al vóór de middag begonnen, 
omdat er veel deelnemers werden verwacht. Er 
werden twee aparte toernooien gespeeld, een 
toernooi vóór de middag en een toernooi na de 
middag.. 
Uiteraard worden de beide uitslagen naast elkaar 

gelegd om te zien welke winnaar de meeste punten heeft behaald. Dus zich de feitelijke 
winnaar van de dag mag noemen.  
 

6 Fietsen - testfietsen 
De fiets-test trip van  32 (twee-en-dertig) kilometer 
in beeld gebracht.  
Even genieten van een verdiende pauze bij het 
prachtige natuurgebied van Heerenven-Wellerlooi.  
Iedereen heeft genoten van een mooie middag, en 
een gezellig bakje koffie in Arcen. 
 
 

27 Kienmiddag - de laatste voor de vakantie. 
 

Het was tevens de laatste kienmiddag als actieve vrijwilliger bij het 
kienen voor Truus Lensen.  
Vele jaren is Truus  medeorganisator van de kienmiddagen geweest.  Ze 
heeft dit steeds met veel plezier gedaan!  
Truus, namens deelnemers aan het kienen en het bestuur van KBO-
Wanssum reuze bedankt voor al die jaren "trouwe dienst". 
 
 
 

 
 

Juli – hooimaand 
Een juli met veel zon 

Dat vult de kelder en de ton 
 
7 St. Leonarduskoor 

Leden van het St. Leonarduskoor hebben ook dit jaar weer deel genomen aan de 
Luikse Markt. De leden willen allerlei spullen aan de man brengen om op deze manier 
de financiële positie van het koor te verbeteren. De leden halen de spullen op bij de 
inwoners van Wanssum die deze willen doneren.  
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8 Inloopmiddag – laatste voor de zomervakantie 
 
Het werd een gezellige middag, 
waarbij enkele nieuwe deelnemers 
aanschoven. 
De heer A. trakteerde op een heerlijk 
ijsje. (Bedankt!) 
Allen een fijne vakantie gewenst en tot 
ziens 
op 19 augustus! 
  

 
 

10 Laatste Samen Tafelen voor de vakantie.  
Alle deelnemers hebben heerlijk gegeten. De kok had weer heel goed haar best gedaan, 
alsmede de hulpen in de keuken en de dames 
van de bediening. 
Om al een beetje het zomergevoel en het 
vakantiegevoel te krijgen, was het dessert 
een gebakken ananas met daarop een heerlijk 
ijsje en versierd met geroosterd 
amandelschaafsel. 
Eerste bijeenkomst van Samen Tafelen na de 
vakantie is 11 september, graag tot dan. 
Vanaf deze plek allen een heel fijne vakantie 
gewenst. 
 
 

 
Augustus – oogstmaand 

Is de eerste week in augustus heet 
Zorg voor een goed en warm winterkleed 

 
22 Fietsen 

De test- en toerfietsers troffen het vandaag met het 
weer. Onder een stralende zon fietste de gezellige 
groep een mooie tocht. De pauze was in de bossen 
bij Overloon. 

De druiven die de 
fietsers van MJ 
hadden gekregen, 
smaakten erg lekker 
tijdens deze rustpauze. 
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September – herfstmaand 
Schijnt de september zon met zomerkracht 

Maakt veelal wintermaand ook zacht 
 

4 Jeu de Boules - Hayke Janssen Trofee 
Frans Rühl was de enige die alle vier de 
spelletjes won, en daarmee ook een groot 
aantal pluspunten vergaarde. Hij haalde 37 
pluspunten. Tweede werd Lei van Els met drie 
gewonnen spellen en daarmee 23 pluspunten. 
Twan Volleberg werd derde met ook drie 
gewonnen spelletjes. Daarmee  haalde Twan 18 
pluspunten. 
We waren al om 13.00 uur begonnen met het 
oog op de weersvoorspelling. Zodoende waren 
we allemaal weer thuis toen de voorspelde 
regen viel.  
Het was een gezellige middag. 
 
 

16 Thema-avond - theatergroep "Zorggeluk" 
Aan iedereen die wat meer wil weten over het onderwerp dementie.  

Omdat wij er allemaal wel eens 
mee te maken krijgen, al is het 
maar op straat of binnen een 
vereniging willen wij op een 
luchtige manier wat meer 
informatie verstrekken over de 
omgang met mensen met 
dementie.  
 
 

Bureau Zorggeluk maakt theater met inhoud! Theater met een boodschap! 
Mantelzorgers en vrijwilligers, maar ook wij allemaal, staan samen voor de vaak 
moeilijke opdracht om mensen met dementie te begrijpen, te begeleiden en te 
ondersteunen.  In het programma komen een aantal zeer herkenbare situaties en 
alledaagse dilemma’s aan bod: deze laten duidelijk zien en beleven wat de gevolgen 
van dementie zijn voor de persoon in kwestie en zijn of haar omgeving, 
De scènes zijn allemaal gebaseerd op de praktijk van het publiek, herkenbaar en maken 
duidelijk wat de gevolgen zijn van verschillend gedrag. Maar het toont ook het belang 
van ons eigen gedrag en dat van de omgeving. 
Omgaan met mensen met dementie, de moderne inzichten en kleinschalig wonen is 
onze specialiteit. 
Op een vrolijke, interactieve, ludieke manier komt dit thema aan de orde…maar het is 
theater met een boodschap!!!. 
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16 Computerclub 
De vakantie is weer voorbij. De eerste computerclubbijeenkomst na een 
welverdiende vakantie is vanavond weer van start gegaan.  
Inmiddels is hier en daar glasvezel aangelegd 
en aangesloten. Wellicht zijn er ook nieuwe 
email adressen gemaakt. Het is belangrijk dat 
u van een nieuw email adres melding maakt bij 
KBO-bestuur / KBO-ledenadministratie. 
Heeft u belangstelling voor computerclub?  

U bent van harte welkom.       
 
 
 

18 Kunst & Cultuur - Minigolf bij Boscafé ‘t Rimpelt Afferden 
 
We zijn met zes belangstellenden naar het Boscafé 
gegaan.  

Het weer was deze dag prachtig. En, héél belangrijk, de 
banen lagen er mooi bij! 
Het mee genomen eigen gemaakt gebak was heerlijk. 
Kortom, het was een gezellige middag!  
Gerrit Wijnhoven was kampioen geworden. 
 

 
23 Computerclub 

Koffie met lekkers.......  
Jelle met motor-met-zijspan....... 
Om de beurt gingen een aantal computerclubleden 
een toertje maken in het zijspan of achterop bij Jelle! 
Een hele belevenis. Wat hebben we genoten van het 
ritje in de zijspan. 
 
 

26 Thema-avond 
De belangstellenden zijn deze avond verrijkt met een uiteenzetting door Martien van 
Duijnhoven over het thema “Groeien in ouder worden”.  
Ouder worden is een gunst, ouder zijn echter een kunst.   
Zingeving, de betekenis van leven voor mij -  Senior zijn en veranderend 
levensverlangen - Levenservaringen en de moed ouder te zijn.  

 

 
De geïnteresseerden luisterden aandachtig.  
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Naarmate de avond vorderde, ging men begrijpen waar dit alles over ging.  Met 
mooie gedichten en beeldend werd de weg van geboorte tot dood op verschillende 
manieren bekeken en besproken.  
Spiritueel, met een levensbeschouwelijke invalshoek, of persoonlijk. 
Vanuit onze eigen ervaringen naar je binnenste kijken, een andere kant van jezelf 
ontdekken. Wat kan , maar ook wat wil ik nog meer.  
Zo deden we mee om over ons leven na te denken. 
 
Zijn wij tevreden, betrokken, verdragend, welwillend.  
Met die boodschap stuurde de heer Martien van Duijnhoven ons naar huis met het 
verzoek om daar eens over na te denken. Vol inspiratie werd de avond afgesloten. 
Alle belangstellenden bedankt voor jullie aanwezigheid. 
 
De heer Martien van Duijnhoven was geestelijk verzorger en is lid van de werkgroep 
Identiteit en Zingeving. 
 
 

27 
28 

Ontmoet de KBO op BeleefPlus Venray 
Op vrijdag 27 en zaterdag 28 september 2019 opent 
de Evenementenhal Venray opnieuw haar deuren 
voor de meest veelzijdige 50-plus beurs: BeleefPlus. 
Tijdens deze twee dagen is er van alles te zien en te 
beleven voor de actieve vijftigplusser! 
Ook de KBO is van de partij, samen met nog heel veel 
andere interessante exposanten. 
BeleefPlus is een regionale beurs voor actieve 50-
plussers. ‘Proef, zie, leer, doe en ervaar de beurs’ is de 
slogan, die exact weergeeft waar BeleefPlus voor 
staat. Naast de uitgebreide informatie die wordt 

verstrekt, worden er demonstraties en workshops gegeven, gevarieerde activiteiten 
georganiseerd, wedstrijden uitgeschreven, kan er worden geprobeerd, geproefd, 
geluisterd, gekeken en zijn er nog veel meer activiteiten die aansluiten bij de interesses 
en belevingswereld van de actieve 50-plusser.  
Doordat BeleefPlus regionaal en relatief kleinschalig is opgezet, krijgt de beurs haar 
eigen unieke karakter. Het is geen massabijeenkomst, waarbij je door de bomen het 
bos niet meer ziet, maar een intieme en persoonlijke beurs met een gemoedelijke en 
ongedwongen sfeer. Op die manier heeft 
iedereen tijd en ruimte om alle stands te 
bezoeken en gesprekken aan te gaan met 
experts. Er is voor iedereen wel wat te doen 
tijdens BeleefPlus.  
Op de beurs zijn diverse thema’s vertegenwoordigd waaronder:  Vakantie – Tuin & 
tuinieren – Vrije tijd – Wonen – Uitvaart – Zorg & welzijn – Mobiliteit. 
 
 

 
  

https://kbolimburg.nl/
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Oktober – wijnmaand 
Als de ganzen nu al naar het zuiden vliegen 

Zal de winter er niet om liegen 
 

16 Arriva open dag senioren bus en trein  
Arriva houdt een open dag van 10.00 uur tot 12.00 uur op het station in Venray.                                                                                                        
Deze open dag is speciaal voor senioren die vragen hebben over het gebruik van het 
Openbaar Vervoer.  
Hoe gebruik ik een OV-chipkaart?  Hoe kan ik reizen 
met bus en / of trein? Waar kan ik allemaal naartoe 
reizen?   
Op al dit soort vragen zullen wij tijdens deze open 
dag antwoord geven.  
Bezoekers kunnen gratis naar de open dag toe 
reizen. Voor de terugreis ontvangen ze bij vertrek 
een vervoerbewijs van Arriva. 
 

21 Rabo ClubSupport 
Jaarlijks vindt Rabo ClubSupport plaats. Een initiatief waarbij lokale banken coöperatief 
dividend investeren in de lokale samenleving via verenigingen en stichtingen in hun 
werkgebied op basis van een stemming door de leden. Rabo ClubSupport geeft 
landelijke aandacht aan deze mooie initiatieven bij verenigingen en stichtingen. 
Zo versterken we de lokale samenleving. 
Zie hier het resultaat van de Rabo ClubSupport actie voor KBO-Wanssum. Tijdens een 
gezellige avond in de Venrayse schouwburg werden de cheques aan de 

vertegenwoordiger van de vereniging uitgereikt. 
De aanwezigen werden van een hapje en een 
drankje voorzien tijdens drie optredens van 
diverse artiesten en muzikanten. 
Hartelijk dank voor iedereen die een stem op KBO 

Wanssum heeft uitgebracht en op deze manier 

een bijdrage heeft geleverd aan het behaalde 

resultaat. 
 

24 Autorit  
Het was een mooie nazomerse middag, met 
een opkomend zonnetje.  
Er hebben 24 personen aan deze autorit 
deelgenomen.  
De rit ging deze keer via Broekhuizen, 
Lottum, het veer bij Velden / Grubbenvorst 
over. 
In Velden genoten van koffie en vlaai in het 
mooie culturele centrum aldaar. 
Daarna Arcen, grensweg Schandeloseweg, 
Tuindorp, via Well en de Koninginnebrug weer terug naar De Zandhoek in Wanssum. 
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Daar werd iedereen opgewacht voor 
een heerlijke, goed verzorgde 
koffietafel. Met warme blosjes van 
het zonnetje genoten van de mooie 
rit, en allen weer veilig terug! 
Nogmaals, iedereen dank voor het 
welslagen van deze mooie middag!! 
En tot ziens, in het voorjaar van 
2020. 

 
 

29 Commissie Kunst & Cultuur 
De dames Annie Jacobs, Roelie Arts, Mariet Stevens en Tonnie van Loon hebben 
afscheid genomen van sectie Kunst & Cultuur KBO-Wanssum, na meer dan tien jaar 
organiseren van activiteiten.  
De dames gaven aan, dat ze dit al die jaren 
met heel veel plezier hebben gedaan. 
Wij, bestuur KBO-Wanssum, willen deze 
dames hiervoor in het zonnetje zetten en 
bedanken voor hun tomeloze inzet en 
energie!! 
We wensen ze alle goeds toe.  
In 2020 maakt Kunst & Cultuur een nieuwe start,  met nieuwe mensen die zich 
willen inzetten  voor het organiseren van activiteiten. Zij gaan met nieuwe ideeën van 
start. We kijken er naar uit!! 
 

 
November – slachtmaand 
Als in november 't water stijgt, 

weet dat ge 't in de winter nog vaker krijgt. 
 

1 Vrijwilligersmiddag  
Onder het genot van koffie / thee en een stukje vlaai, werden de vrijwilligers welkom 
geheten door onze waarnemend voorzitter Lillian Lucassen. Hierin verwoordde zij 
duidelijk het belang van alle vrijwilligers en ook nog steeds het belang van aanvulling 
voor het bestuur en met name de invulling van het voorzitterschap.  

Hierna werd, via Jan van der Heijden, het 
muzikale woord gegeven aan Henk Deters. 
Henk deed dit op een heel mooie manier door 
eerst uitleg te geven, een gedichtje voor te 
dragen en daarna een lied ten gehore te 
brengen. Heel mooie tekst en inhoud, mooi 
om naar te luisteren.  
Zo tegen 15.00 uur werd de zaal een beetje 
omgebouwd voor het optreden van Neppie. 

Haar entertainment was op een heel ander niveau en bracht een carnavaleske 
stemming erin. Er werd geschunkeld, gezongen en zelfs gehost. 
Vervolgens werd het muzikale stokje weer overgedragen aan Henk Deters.  
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Via Henk werd door Gerrit een muzikale ode 
gebracht aan Tonnie en zo tegen 17.00 uur 
werd deze ontspannen, muzikale 
“Dankjewel Vrijwilligersmiddag” afgesloten.  
Iedereen kon zich nog te goed doen aan een 
goed verzorgd buffet. 
“Ik heb al lang niet meer zoveel gelachen als 
vanmiddag”, was het compliment van één 
van de vrijwilligers.  
Wij, als bestuur en organisatie KBO-Wanssum, hebben deze middag graag voor jullie, 
vrijwilligers, georganiseerd en hopen dat wij in de toekomst nog veel op jullie hulp 
mogen rekenen. 
Dank jullie wel, vrijwilligers!!  
 
 

4 Inloopmiddag  
Het is een mooi eindresultaat geworden, van 
enkele weken bezig zijn met het maken van 
keramiek schaaltjes op de inloop 
maandagmiddag.  

 
 
 
Maria van Oosterhout (deskundige) heeft ons 
hierin ondersteund. 
Het was fijn om samen iets nieuws te ontdekken.  
We hebben dit project weer gezellig afgesloten.  
Maria bedankt! 
 
 

 
18 Inloopmiddag 

Vanaf vandaag, 18 november tijdens de wekelijkse inloopmiddag, 
gaan we enkele weken aan de slag met het maken van 
kerstkaarten! 
Zelf mee nemen: klein schaartje, papier en lijm. 
Zin om mee te doen?  Iedereen is van harte welkom!  
  
 

22 Wandelen  
Geert Huisman is in november 89 jaar geworden.  

Hij heeft dit vanmiddag met ons gedeeld! 
Het was een gezellig samenzijn in 
Geijsteren!  
Daarna hebben we met een kleine groep de 
wandeling terug naar Wanssum, hervat.  
Ook Geert!!    

Degene die zich willen aansluiten bij de wandelgroep, zijn van harte welkom! 
Tot ziens.  KBO-Wanssum wandelgroep. 
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December – wintermaand 
Hangt met Kerst het ijs aan de twijgen 

Ge zult met Pasen palmen krijgen 
 

2  Schouwburg voorstelling “Vrijheid maak je 
Samen”      
In kader van 75 Jaar Vrijheid, werd genoemde 
voorstelling gegeven in de Schouwburg van 
Venray. Presentatie was in handen van Frans 
Pollux en dat deed hij op een heel mooie 
manier. Voor de pauze stond de voorstelling 
van Brundibár op de bühne. Een 
indrukwekkend verhaal over kinderen in het 
Concentratiekamp Theresienstadt. Dit verhaal 
werd opgevoerd door kinderen van de 
Limburgse Koorschool. Het Limburgs Jeugd 
Symfonieorkest zorgde voor de muzikale 
omlijsting. 
 
Ter informatie:  Brundibár, vrij vertaald “Brompot”,  is een jeugdopera (eigenlijk een 
soort musical) die in de Tweede Wereldoorlog is uitgevoerd door kinderen in een 
concentratiekamp. In 2019, vijfenzeventig jaar na de bevrijding van Limburg, wordt 
Brundibár opnieuw uitgevoerd. 
Na de pauze hebben wij mogen genieten van zang van het Venrayse Mannenkoor, 
waarna Drumband en Fanfare van Concordia Wanssum hun kunnen lieten zien. Ook dit 
was geweldig en indrukwekkend. 
Als slot van deze avond werd door Mannenkoor, Drumband en Fanfare: “75 Jaor Vreej”  
ten gehore gebracht. Een compositie rondom het thema Vrede, Vrijheid en 
Verbondenheid. “75 jaor vreej” is gecomponeerd door Christiaan Janssen met een 
tekst van muzikant en schrijver Frans Pollux . Het is een muziekwerk voor blaasorkest, 
slagwerkensemble én koor.  
Samen met vele andere Wanssummers hebben wij, 5 leden van KBO Wanssum,  
genoten en stilgestaan bij onze Vrijheid. 
 
 

9 Kerstworkshop 9 december 2019 
Op deze maandagavond begonnen wij met negen enthousiaste deelnemers  aan deze 

workshop. Helaas heeft de werkgroep afscheid moeten 
nemen van ondersteuner mevrouw Nelly Wilms.  
De commissie “Kerstworkshop” heeft een goede 
plaatsvervangster gevonden in de persoon van mevrouw 
Toos Rambags. 
Samen met de dames Toos (Rambags) en Jo ( Jenniskens) 
werden er prachtige, creatieve kerststukken gemaakt.  
Het was een heel gezellige avond. 
 

Goed georganiseerd dames van werkgroep Kerststukjes en tot volgend jaar. 
 
 

  

https://www.schouwburgvenray.nl/site/assets/files/5094/schouwburg_venray_vrijheid_maak_je_samen.1050x0.jpg


23 
 

11 Samen tafelen in kerstsfeer 
Het was vijf voor twaalf, en toen …. Viel het gas uit! De dames in de keuken kregen toch 
wel even stress, wat nu? Het team in de keuken was 
geweldig, de storing werd met zijn allen super 
opgevangen. De gasten hebben waarschijnlijk niets 
van deze storing gemerkt. Het koude voorgerecht 
werd zonder vertraging uitgeserveerd. Een 
heerlijke carpaccio van vers rundvlees. Dit viel bij de 
gasten goed in de smaak. Ook de gangen die hierna 
volgden waren een geweldig succes.  Het team 
“Samen tafelen” geniet van de positieve reacties, 
van de complimenten die door de gasten worden 
uitgedeeld. 
Dit jaar schoven 49 gasten aan bij het diner in 
kerstsfeer.  

 
De zaal was door vrijwilligers omgetoverd in een gezellige kerstsfeer.  
Iedereen ging voldaan naar huis, na nog een tijdje na getafeld / na gepraat te hebben. 
 
 

16 Jeu de boules 
Zoals op de foto is te zien, hebben we rond onze mooie banen, een hekwerk laten 
plaatsen. De realisatie daarvan is 
mede mogelijk gemaakt door een 
bijdrage uit het 
Leefbaarheidsbudget van de 
Dorpsraad Wanssum, waarvoor 
hartelijk dank.  
Het is een mooi en functioneel 
hekwerkje waardoor de kwetsbare 
bovenlaag van onze mooie banen 
wat beter beschermd is. 
 

 

19 Kerstviering / kerstmiddag – donderdag 19 december 2019 
De dames van de organisatie Kerstviering KBO 2019 hadden een mooi, gezellig en 
muzikaal programma in  elkaar gezet.  Vierenzeventig leden werden deze middag door 
de dames Petra, Marga, Jeanne, Wilma welkom geheten. De zaal was in kerstsfeer 

versierd, met dank aan de dames van “Samen 
Tafelen”. De tafels waren met een mooi kerststuk 
versierd.   Nadat iedereen was voorzien van een kopje 
koffie of thee met een lekker sneetje kerstbrood, werd 
door Bets Beterams een welkomstwoord uitgesproken 
namens het bestuur KBO Wanssum.                                                                                                                                  
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Het muzikale intermezzo werd, 
vóór én na de pauze, verzorgd 
door Margot en Wiel Verbeek. 
Het gekozen repertoire was zéér 
afwisselend. Er werd in het 
Limburgs gezongen, maar ook 
Nederlandstalige liedjes werden 
ten gehore gebracht, evenals 
Duitstalige en Engelstalige 
muziek.  
Regelmatig werd er door de aanwezige gasten mee gezongen.  
“Dromen van een witte Kerst” en andere kerstliederen. Limburgse nostalgie zoals  ’t 
Kapelke, Loeënde klokke, Wie sjoen os Limburg is, werd eveneens vertolkt. 

De kerstviering werd afgesloten 
met een bijzonder kerstverhaal 
“Het mooiste hart van de wereld“, 
voorgelezen door Marga. Een 
verhaal over liefde, verdriet, echte 
schoonheid. Iedereen luisterde vol 
aandacht naar dit mooie verhaal.  
Na dit ontroerende verhaal 
bedankte Bets Beterams namens 
KBO-Wanssum het duo Margo en 

Wiel Verbeek voor hun bijdrage aan de kerstviering.  
De 54 KBO-leden die zich hadden aangemeld, kregen nog een lekkere koffietafel 
geserveerd.                                                                                     
Een hartelijk woord van dank aan de dames van de organisatie:                                 
Bernadette Cox, Petra van Meijel, Marga Gielen, Jeanne Francken, Wilma Gielen. 
Tot ziens tijdens de kerstviering in december 2020 . 
 
 

21 Kerststukjes bezorgen 
Ieder jaar in de maand december, wordt door het bestuur van 
de KBO een selectie gemaakt, welke leden in aanmerking 
komen voor een kerststukje aan huis. 
Deze zijn zaterdag 21 december door bestuursleden bezorgd.  
De “ontvangers” waren blij verrast en dankbaar. 
Voor de “bezorgers” was het een leuke en dankbare ervaring. 
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Wij spreken onze dankbaarheid en 

waardering uit naar diverse sponsoren: 
 

 

 

 

 

 

Parochie Heilige Michaël  
 

https://optisport.nl/locaties/healthclubbergen

