
KBO St Wilbert Geijsteren 

    Programmaboekje 2023 



Beste KBO leden, 

Het nieuwe jaar is al weer begonnen, als eerste willen wij 

graag iedereen nog het allerbeste wensen voor 2023.                                   

Het bestuur heeft een eerste opzet gemaakt voor het jaar-

programma in dit feestelijk jaar waarbij we hopen dat er  

voldoende belangstelling is. Noteer zeker zondag, 7 mei in 

uw agenda. Dan houden we een feest om ons 60 jarig  

jubileum te vieren.  

Heeft u nog ideeën laat het ons weten. 

Programma en data zijn onder voorbehoud. 

Veranderingen plaatsen we tijdig in het Geijsters Nieuws. 

 

 



Op de eerste zondag van de maand                                                                            

wordt er een H Mis opgedragen ter                                 

intentie van alle overleden leden van de KBO. 



  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.  
We blijven nauw samenwerken met de provinciale KBO en de  
Centrale van Ouderen van Venray. 

* 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. 



Jaarvergadering 19 januari 

Jaarvergadering voor alle leden van  KBO St Wilbert Geijsteren op donderdag, 

19 januari om14.00 uur in zaal “de Kei”. 

Dit jaar zijn een aantal agendapunten, o.a.  

bestuursverkiezingen en veranderingen van de provinciale en landelijke KBO. 

 

Nieuwe leden, ook van buiten Geijsteren, 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. 



60 jaar KBO Geijsteren 

Dit jaar is het 60 jaar geleden dat er in   Geijsteren een ouderen 

vereniging werd opgericht. De eerste bijeenkomst van de  

Ouderen van Dagen te Geijsteren, is gehouden op 28 januari 

1963 in Zaal Bergmans.                                                      

Het initiatief  kwam van wijlen Barones de Weichs de Wenne, 

om wekelijke een gezellige middag met elkaar door te brengen. 

Gestart werd er met 12 deelnemers. Er is begonnen met kaarten 

en al snel daarna met gymnastiek onder leiding van Teng van  

de Vorst. 

De eerste contributie bedroeg 5 gulden.   

Dit geld werd belegd bij de Boerenleenbank.      

                         

 

Later heeft de ouderen vereniging zich aangesloten bij KBO 

Limburg / Nederland. 



De Willibrord kapel 

Ik speur de spoore van veul vuut 
Hier ien ‘t  zachte zand geprint 
En via vief weeg dur de bös 
Wieze die stil, mer aensgezind 
Nor de kapel van Willibrord. 
Wor’k ien ’t rööstig aovend uur 
Ien stillen ieënvoud, gans gemaend 
En diep gegons van bidden huur. 
Hier kumt de ziel nog raecht tot rööst, 
Hier steunt ze op en fundement 
Dat Willibrord os het gebrocht 
En dat os nijj bestel nie kent! 
Langs welke van die vief weeg hier 
Kwaam Willibrordus nor os toe? 
Den tied wiste zien voet spoor üt! 
Mer och, wat düt dat d’r ok toe 
Want alle weege blieve gaon 
Nor wor Sint Wilbert het gestaon                          
En wor dur zien verkondiging                                 
En spoor ontstoond dat nie verging!                                                                                      



        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.   

                               

30 maart    

Workshop geheugentraining donderdag 14.00 uur 

in de kei door Mevr. Nell Lipsch.                 

Bij het ouder worden maken we ons soms zorgen 

over ons geheugen. Tijdens de workshop zal  

blijken, dat het waardevol, maar ook gezellig is, om 

op een ontspannen manier met het brein aan de 

slag te gaan. 



6 April  

Op Witte donderdag 6 april gaan we weer kienen      

in de zaal “de Kei”. We beginnen om 14.00 uur      

voor een gezellige middag waarbij mooie prijsjes      

in paassfeer te winnen zijn. 

                                               



        20 april     

Op donderdag, 20 april om 14.00 uur in zaal de 

Kei een lezing over het boek van Lou Wijngaard 

over zijn ervaringen als 6 jarige Joodse jongen in 

de oorlog.  

Het boek is geschreven door Armand Houben.                  

                                                              

Armand kruipt in de huid van Lou Wijngaarden en 

schrijft diens biografie. 

De joden vervolging en de concentratiekampen 

waren werkelijkheden.   

Maar het schrijven van het boek is niet het  

eindpunt.Het verhaal moet worden doorgegeven.  



7 mei 

Zondag, 7 mei vieren we op feestelijke wijze het        

60 jarig bestaan van onze vereniging.   

Om 10.00 uur gedenken we dit in de H. Mis waarna we  

naar “De Kei” gaan voor een gezellig samenzijn met muziek,  

lekker eten en drinken.  

Bij mooi weer vieren we dit feest in de wei van de Kei. 

 

We hopen veel leden te mogen begroeten.                                                                  

 

 



21 juni, de langste dag van het jaar. 

Avondwandeling naar kasteel met een verteller. 

 

                  
 

Aansluitend een feestelijk tintje met een drankje en  een hapje. 
 

    



Overzicht jaarprogramma 2023 

 

 

19 januari  Jaarvergadering 

maart      Viering St Jozef op de Smakt 

30 maart   Workshop geheugentraining 

      

6 april    Kienen in zaal “de Kei “ 

20 april   Lezing: Lou, om een lang verhaal kort te maken 

 

7 mei         Viering 60 jarig bestaan 

 

21 juni  Langste dag: avondwandeling naar het kasteel 

13 juli   Muziekmiddag bij “De Boogaard” 

 

17 augustus  Fietstocht met picknick 

 

21 september  Rondleiding in de Petrus Banden kerk in Venray 

 

10 oktober  Lezing over de ziekte van Lyme     

26 oktober  Kienen in zaal “de Kei” 

 

16 november        Hobbymiddag    

 

21 december  Kerstviering 



13 juli 

 

Op donderdagmiddag, 13 juli om 14.00 uur gaan    

we gezellig naar het  terras van de Boogaard met 

een muzikale ondersteuning van Angelique Hesen. 

 

 

 

Angelique hebben we zien optreden op         

“de dag van de ouderen” in de schouwburg     

in Venray. Angelique is een bijzondere  

zangeres met een prachtige zuivere stem die 

recht uit het hart komt en niemand onberoerd 

zal laten. 



17 augustus 

17 augustus gaan we om 10.00 uur weer een mooie tocht fietsen 

met onderweg een heerlijk verzorgde picknick. Natuurlijk wordt er 

rekening gehouden met driewiel fietsen.  

Onderweg bezoeken we de dahliatuin in Tienray. 

 

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. 



21 september 

21 september om 14.00 uur krijgen  we                   

een rondleiding door de Grote kerk. 

 

          
 

De Sint Petrus Banden kerk in Venray is                

een gotische kerk uit de 15-de eeuw met               

een kostbare verzameling kunstschatten. 

Tijdens de oorlog liep de kerk veel schade               

op. 



           10 oktober 

Lezing van ziekte Lyme om 14.00 uur in de          

zaal “de Kei” door Dhr Leo Philipsen. De ziekte 

van Lyme 

  

 

            26 oktober  

        Kienen in de zaal “de Kei”.    

     



November 

16 november willen we een hobbymiddag organiseren.  

                                      

 

December Kerstviering 

21 december is er een sfeervolle middag met  

diner en muziek. Presentatie door Maria Bonten  

over gebruiken rondom Kerstmis. 

                                                                                    



‘Het oude bankje. 
 
Al jaren stond hij daarin de duinen, 
een bankje om op uit te rusten. 
Vele mensen zag hij voorbij komen. 
En velen die hem gebruikten. 
Door de jaren heen heeft de oude bank veel doorstaan.  
Bij stormen, sneeuw en zon, de bank bleef fier staan. 
Maar jaren verstrijken en staal werd roest. 
Spijkers gingen wijken en groeven  
begonnen te ontstaan. 
Het hout vertoonde barsten en de bank                
wist zijn tijd was gekomen. 
Moeilijk om na al die jaren los te laten, 
van de plek waar hij al zolang stond.  
 

                  



      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 van 1 oktober tot en met 31 maart 

 

Jeu de Boules vanaf begin april tot eind  

september op woensdag van 13.30-16.30 uur  

op de Spiekert 

 

Kaarten van 1 oktober tot en met 31 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 in de 

loods bij Firma Jacobs 

 

Groenvoorziening in Geijsteren wordt verzorgd door  

een groepje leden van de KBO op woensdagmorgen 

in de lente- en zomermaanden. 



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!!! 



Even de hersenen laten werken 



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


Bestuur KBO Geijsteren 

Voorzitter: Mevr. Ans Oomens-Kateman 

Graaf van Schellaerstraat 6 

5862AT Geijsteren 

tel: 0614415313   kbogeijsteren@outlook.com 

 

Secretaresse: Mevr. Ank Cornelissen-de Bruijn 

Graaf van Schellaertstraat 21 

5862AM Geijsteren 

tel: 0681830990   kbogeijsteren@outlook.com 

 

Penningmeester: Mevr. Jos Wijnhoven-Geurts 

Graaf van Schellaertstraat 19 

5862AM Geijsteren 

tel:0478-531971   kbogeijsteren@gmail.com 

  

Notuliste: Mevr. Riet van den Berg-Kunen 

Oostrumseweg 12 

5862AP Geijsteren 

tel: 0478-531668   kbogeijsteren@outlook.com 

 

Bestuurslid algemeen: Mevr. Mia Jans-Beken-Direks 

Sint Wilbertsweg 20 

5862 AL Geijsteren 

Tel: 0478-532095 kbogeijsteren@outlook.com 

mailto:kbogeijsteren@outlook.com
tel:0478-531971
mailto:kbogeijsteren@gmail.com
mailto:kbogeijsteren@outlook.com
mailto:kbogeijsteren@outlook.com



