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Beste KBO leden, 

 

Het nieuwe jaar is al weer een aantal weken                

geleden begonnen, toch willen wij graag  

iedereen nog het allerbeste wensen voor 2022.                                  

Door alle corona beperkingen hebben we elkaar 

weinig kunnen zien. Veel van onze vaste  

en geplande activiteiten konden niet doorgaan.                                  

Hoe dit jaar gaat verlopen kan niemand  

voorspellen maar we gaan er alles aan doen om 

er samen iets moois van te maken. 

 

Het bestuur heeft een eerste opzet gemaakt voor 

het jaarprogramma waarbij we hopen dat  

er voldoende belangstelling is. Heeft u nog  

ideeën laat het ons weten 

 

Programma en data zijn onder voorbehoud. 

Veranderingen plaatsen we tijdig in het  

Geijsters Nieuws. 
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Op de eerste zondag van de maand                                                                            

wordt er een H Mis opgedragen ter                                 

intentie van alle overleden leden van de KBO. 
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En dan nog dit:   
 

 * In het Geijsters Nieuws kunt u regelmatig nieuws 

en informatie lezen over onze activiteiten. We  

houden u zoveel mogelijk op de hoogte van  

ontwikkelingen die voor ons als senioren van belang 

kunnen zijn. De Unie KBO besteedt landelijk  

aandacht aan nieuwe wetten en regelgeving met  

betrekking tot ouderen. Hierover wordt u in het blad 

Nestor  geïnformeerd. 

 

* Omdat wij graag aandacht aan onze zieken leden 

willen besteden maar niet altijd goed en tijdig op de 

hoogte zijn, vragen wij u aan ons door te geven als 

een van de leden ernstig of langdurig ziek is. 

 

 * Heeft  u vragen, wensen, ideeën of opmerkingen 

laat het ons weten zodat we samen aan de toekomst 

van onze KBO vereniging kunnen werken. 

 

 * Tot besluit wensen wij u een goed en gezellig 

nieuw verenigingsjaar, en hopen we op een grote  

opkomst bij de aangeboden activiteiten. 
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Jaarvergadering 17 februari 

 

Jaarvergadering voor alle leden van  KBO St Wilbert 

Geijsteren op donderdag, 17 februari om14.00 uur in 

zaal “de Kei”. 

Dit jaar een aantal agendapunten, o.a.  

evaluatie enquête en bestuursverkiezingen, 

waarvan het bestuur het noodzakelijk vindt om met de 

leden hierover van gedachten te wisselen en de  

mening van alle leden te horen. 

 

Nieuwe leden zijn van harte welkom. U kunt al lid  

worden vanaf  55 jaar. 

 

Ook u kunt voor nieuwe leden zorgen door uit te  

dragen wat KBO Geijsteren voor zijn leden betekent. 
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Het vaandel van KBO Geijsteren (zie voorblad) 

De toenmalige penningmeester Jan van Bommel had 

een grote wens. Er moest een nieuw vaandel komen, 

want het oude vaandel kon niet meer, om zijn woorden 

te gebruiken: “het vaandel is maar een lapje”. Het  

toenmalige bestuur was het met hem eens en vroeg 

Dhr  Michiel Rutten om een ontwerp te maken. Op het 

huidige vaandel zien we Geijsteren uitgebeeld zoals de 

ontwerper dat in gedachten had. Het groen van de  

weide, de Maas, de kasteelmuur, de kerk, de mijter van 

St Willibrord, bomen, land en natuurlijk het logo van de 

KBO en dat alles op lichtblauw gewolkte stof wat de 

lucht voorstelt. 

Annie van Bunschot, die actief bezig was met  

handwerken, werd gevraagd om het ontwerp uit te  

werken, waarna Maria Goumans vele uren borduurde 

om het nieuwe vaandel te maken. Wij zijn blij en  

dankbaar dat Maria hier zoveel vrije uren aan heeft  

besteed. Zonder haar inzet was dit niet mogelijk  

geweest. 

Pastoor van Kempen heeft het vaandel ingezegend  

tijdens de Kerstviering op 15 december 2011. Hij kon 

prachtig verwoorden wat er op het vaandel te zien is. 

We mogen met zijn allen trots zijn op het mooie vaandel 

wat we hopelijk in de toekomst nog veel mogen  

gebruiken.                          
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Geluk                               

Geluk is geen kathedraal, 

Misschien een klein kapelletje. 

Geen kermis luid en kolossaal, 

Misschien een carrouselletje. 

 

Geluk is geen zomer van smetteloos blauw, 

Maar nu en dan een zonnetje. 

Geluk dat is geen zeppelin, 

’t is hooguit ’n ballonnetje. 

 

 

Toon Hermans 
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      Maart 

Viering St Jozef op de Smakt . Ons jaarlijks  

bezoek aan de kapel in de Smakt. Mogelijkheid 

om te fietsen, wie wil kan zich opgeven om mee 

te gaan in de auto. De datum hiervoor krijgen  

we nog door en komt tegen die tijd in het  

Geijsters Nieuws.   

                                     

           
 

 

22 maart        

Theater voorstelling “Armoede . Eigen schuld”? 

Armoede: dichterbij dan je denkt. 

Armoede lijkt een abstract  onderwerp, maar ook 

voor veel mensen een harde realiteit. 

KBO Limburg biedt het project “Eigen schuld” 

aan. Een interactieve en ludieke  

themabijeenkomst om samen over armoede in 

gesprek te gaan.        



9 

12 April  

Op dinsdag12 april gaan we weer kienen in de zaal 

“de Kei”. We beginnen om 14.00 uur voor een  

gezellige middag waarbij mooie prijsjes te winnen 

zijn. 

                                        
10 Mei 

10 mei, op dinsdag, gaan we weer een mooie tocht 

fietsen met een heerlijk verzorgde picknick. We  

zorgen voor een goede picknickplaats  met  zitruimte 

voor alle deelnemers, voor lekkere broodjes, koffie en 

thee. 

Wat we niet in de hand hebben is het weer. Mocht 

het die dag regenen dan verschuiven we de tocht 

een weekje. Leden die niet kunnen fietsen zijn  

natuurlijk van harte welkom om mee te gaan met de 

auto.               
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Wens 

 

En voor 2022 wens ik voor ons allen dat: 

De Jonge gewoon weer een stuk kaas is. 

 Een wattenstaafje weer voor het oor is.  

 Dissel weer bij de caravan hoort. 

 Corona een lekker biertje is. 

 Positief iets Positiefs is. 

Dat we een mondkapje enkel nog voor een 

schuurklus gebruiken. 

Dat isolatie iets is voor in de spouw. 

Dat een virus weer bij pc perikelen hoort…. 

Dat komend jaar in alle opzichten zeer  

geslaagd zal worden en we elkaar weer zonder 

Restricties live kunnen ontmoeten! 
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19 mei 

Themamiddag op donderdag.  

Wij bezoeken kwekerij “de Grenspaal” in Wellerlooi. 

Ralph Steegh runt samen met zijn ouders een  

modern teeltbedrijf en ze hebben wel heel bijzondere 

tomatensoorten in de enorme kassen met een  

oppervlakte glas van 7,5 hectaren. 

 

 

16 juni  

Op 16 juni brengen we een bezoek aan de firma 

Geelen Beton in Wanssum, een familiebedrijf dat al 

bestaat sinds 1923. Het belooft een interessante  

middag te worden. 
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Vraag 

Als we moeilijke tijden doormaken, voelen wij 

ons teleurgesteld, soms zelfs verbitterd. Zo is  

de mens. 

Mijn vraag is: Zijn wij ook dankbaar als alles  

goed afloopt en wij moeilijkheden hebben  

overwonnen? Ik geloof dat wij er goed aan  

doen om ons deze vraag te stellen, want  

dankbaarheid geeft een geluksgevoel dat je  

nodig hebt om leed te overwinnen. 

Een dankjewel is dan zeker op zijn plaats. 

 

Toon Hermans 
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Overzicht jaarprogramma 2022 

 

 

17 februari  Jaarvergadering 

maart     Viering St Jozef op de Smakt 

22 maart  Theater voorstelling 

    “Armoede. Eigen schuld?”    

12 april   Kienen in zaal “de Kei “ 

10 mei  Voorjaarstocht  fiets / auto met  

geheel verzorgde picknick 

19 mei      Themamiddag 

Bezoek aan kwekerij  

“de Grenspaal” 

 

16 juni     Bezoek aan firma Geelen Beton 

       In Wanssum 
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21 juli    Muziekmiddag bij “De Boogaard” 

18 augustus Fietstocht naar Kevelaer, mogelijkheid 

  om  met de auto te gaan 

8 september Lezing Toon Keijzer over Nepal 

13 oktober  Themamiddag  

     Bezoek aan de Kipster boerderij     

                                     

27 oktober  Kienen in zaal “de Kei” 

november   Museum Psychiatrie Venray 

     Lezing en rondleiding 

 

november   Hobbymiddag 

december   Kerstviering 
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21 juli 

Op donderdagmiddag, 21 juli gaan we gezellig naar 

het  terras van de Boogaard met een muzikale  

ondersteuning van Gerard van Kol. 

 

 

18 augustus 

18 augustus, gaan we om 10.00 uur per fiets of auto 

naar Kevelaer. Hier is de mogelijkheid om de H. Mis 

bij te wonen. 
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      Even onze hersenen laten werken 
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8 september 

Op 8 september geeft Toon Keijzer een lezing 

over Nepal. Toon is lid van de Stichting House of 

Dreams Foundation. Dit is een Nederlandse  

organisatie die als doel heeft, het ondersteunen van 

kansarmen in ontwikkelingslanden. Een van de  

projecten is het bieden van huisvesting en onderwijs 

voor kinderen in afgelegen bergdorpen in Nepal. 

                       
 

13 oktober 

Themamiddag 

Bezoek aan de Kipster boerderij in Oirlo. 

 

 

27 oktober 

Kienen in zaal de Kei 
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November      Museum Psychiatrie Venray 

 

Er wordt een lezing gegeven over de  

geschiedenis  van de psychiatrie en een  

rondleiding door het museum. De geschiedenis 

gaat terug tot 1905, toen er met de bouw van  

het gesticht Sint Servatius werd gestart  voor 

rooms katholieke mannelijke krankzinnigen. 

Twee jaar later volgde de bouw van Sint Anna 

voor de vrouwen. 
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Beste minse, 

Wat d’r ôk gebeurt, ien Geijstere, ien ôs land of ien de 

wereld; ieën ding is zeker, ok ien 2022 wert ’t wer 

vörjaor.  Anders dan vroeger? Warschienluk wel, mar 

geniete doej ik d’r ève goed van. Niks mojjer dan  den 

urste merling den zit te fluite op ‘t dak, de urste 

gruune bledjes die zich ontvouwe en de urste  

lentezon die ôw ien de nek kietelt. We werre soms stil 

van wat d’r allemaol ien  de wereld gebeurt, ’t snoert 

ôs de mond. De natuur um ôs hin lut zich de mond 

nie snoere.Ien geure, kleure en klanke, zal ok dit jaor 

wer, ’t vörjaor zien opwachting make.Ien ’t vörjaor  

van 2018 schreef ik d’r en liedje over. 

 

Vörjaor 

 
‘k Vuul ’t ied’re kier, ellek jaor wer opneejt, 
Ien de kop en ’t vuult altied goed 
Want ’t vörjaor dat geft, geft mej zon en ik wil, 
Dan de fiets op of liever nog te voet 
Vuul de zon toch ’s straole, de jas kan wel uut 
En ’t gruun ien de knop, wil d’r uut en dat duut 
Duut mej altied zo goed, ‘k kan nie wachte, ik nie 

‘k Loeëp te kieke of ik al en zwellef zie 
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‘t werdt gruunder en gruunder, ’t gruijt en ’t bluijt 
Kiek ’t fluitekruid, dat schiet al um hoeëg 
Links en rechts van de wèèg en ôk guns ien ’t veld 
Ik geniet, ’t is en lust vör ’t oeëg 
En de mussen ien de heg, jao die hebben ’t zo druk 
‘k mot dan altied efkes luust’re, ’t brengt mej geluk 
Opgewonde ruupt de kievit  ziene naam ien zien vlucht 
’t is vörjaor, ik kiek naor de lucht 
 
As de zon ‘n tiedje blieft, werdt de grond lekker werm 
En de sperjus stekt de kop al  uut ’t zand 
’s Merges vroeg werdt ie gestóke, ’s aoves lit ie op d’n bord 
’k viend um lekker, zoeëmar vers van ’t land 
En de merling op mien dak zingt ’t mojste van de buurt 
Kom mar luust’re want zowiets hedde zeker noejt gehuurd  
’k Gaoj wat loeëpe, kiek hoe moj daor den dauwdruppel 
druupt 
En mien hart smelt as as d’n urste koekoek ruupt. 
 

Zoeë, dit was ’t wer. Alle goeds gewenst en geniet 
straks van ’t vörjaor, wao. 

Ge kunt dit liedje viende op you tube. Zuuk mar op 
Geutefiks Vörjaor, dan viende ’t wel. 
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Vaste activiteiten 

 

Gymnastiek op dinsdag van 09.00-10.00 uur 
in de Alde Schôl                                          
Onderdeel van St Christoffel 
 
Biljarten op dinsdag van 13.30-16.30 uur in de  
Alde Schôl 
 
Jeu de Boules vanaf begin april tot eind september 
op woensdag van 13.30-16.30 uur op de Spiekert 
 

Kaarten vanaf  oktober tot eind maart op  
woensdag van 13.30-16.30 uur in de Alde Schôl 
 
Iedere laatste vrijdagmiddag en zaterdagmorgen 
van de maand wordt er een groentemarkt  
gehouden 
 

 

Groenvoorziening in Geijsteren wordt verzorgd door  

een groepje leden van de KBO op woensdagmorgen 

in de lente- en zomermaanden. 
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Onze grote dank voor alle vrijwilligers 

die zich belangeloos inzetten voor onze  

vereniging. 

 

De leden die werkzaam zijn in de groenploeg, 

de groentemarkt, 

de jaarlijkse opschoonactie. 

 

Diegene die op verschillende plaatsen de koffie 

verzorgen, 

deuren openen en sluiten,  

de Nestor rondbrengen,  

de website onderhouden. 

 

Al deze vrijwilligers zijn onmisbaar. 

Ze verdienen applaus en een bloemetje!!! 
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November 

 

In november willen we een hobbymiddag organiseren.  

                                      
 

December Kerstviering 

 
In december is er een sfeervolle middag met  
muziek, gedicht, voordracht. 
En we sluiten de middag af met, als van ouds,  
een goed verzorgde koffietafel. 
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KBO Geijsteren beschikt over een ouderen adviseur. 

U kunt bij haar terecht met vragen zoals: 

Wie helpt mij bij invullen van formulieren 

Heb ik recht op Huur- en/of Zorgtoeslag 

Wat kan de thuiszorg voor mij betekenen 

Bij wie moet ik zijn voor kleine klusjes in huis 

Wat voor activiteiten zijn er in mijn gemeente 

Kom ik in aanmerking voor een aanleunwoning 

Vragen over AWBZ en WMO 

 

Voor al deze vragen of andere problemen kunt u  

terecht bij de ouderenadviseur hier in Geijsteren. 

Mevr Truus Kempen    tel:06-40543972 

Email: truus64kempen@gmail.com 

tel:06-40543972
mailto:truus64kempen@gmail.com
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Bestuur KBO Geijsteren 

Voorzitter: Dhr Wilbert Kleeven 

Meesterjansplein 8 

5862AJ Geijsteren 

tel:561700 

 

Secretaris: Mevr Ans Oomens-Kateman 

Graaf van Schellaerstraat 6 

5862AT Geijsteren 

tel:581241    kbogeijsteren@outlook.com 
 

Penningmeester: Dhr Hans Pijls 

Oostrumseweg 4 

5862AP Geijsteren 

tel:531975     kbogeijsteren@gmail.com 

 

Bestuurslid algemeen: Mevr Jos Wijnhoven-Geurts 

Graaf van Schellaertstraat 19 

5862AM Geijsteren 

tel:531971 

tel:561700
tel:581241
mailto:kbogeijsteren@outlook.com
tel:531975
mailto:kbogeijsteren@gmail.com
tel:531971
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