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“Dag van de Ouderen 2019” 

 

De Dag van de Ouderen stond dit jaar in het teken van 75 bevrijding van Zuid-Nederland. Als 

spreker over dit onderwerp benaderde het Lokaal Comité Hans 

Teunissen. Hans is na een studie Geschiedenis aanvankelijk werkzaam 

geweest als docent, maar heeft al vroeg gekozen voor commerciële 

managementfuncties in het bedrijfsleven. Zijn interesse in geschiedenis 

is blijven bestaan en na zijn pensionering heeft hij zich gespecialiseerd 

in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en daarbij specifiek de 

operatie Market Garden. Nu er na 75 jaar steeds meer geheime 

archieven geopend worden in Engeland, Amerika en Duitsland is het 

mogelijk om de geschiedenis van deze operatie objectiever te 

beoordelen en te beschrijven. Binnen het raam van de Operatie Market 

Garden spitste Hans , op verzoek van het Lokaal Comité, zijn verhaal 

toe op de effecten van deze operatie op de bevrijding van de Gemeente 

Sint Anthonis. De meest tot de verbeelding sprekende gebeurtenissen 

daarbij zijn de schermutselingen welke tot het sneuvelen van kolonel David Silvertop in St. 

Anthonis hebben geleid. Vluchtende Duitse pantserwagens raasden al schietend door St. Anthonis 

waar kort daarvoor Engelse patrouilles gearriveerd waren. Één van die kogels werd kolonel 

Silvertop fataal. Het dorp Stevensbeek werd met name geconfronteerd met de aanvoer van troepen 

en materiaal voor de slag om Overloon. Na de inleiding van Hans maakten diverse aanwezigen 

gebruik van de mogelijkheid vragen te stellen of aanvullende informatie te delen. 

Na de pauze volgde het ontspannende deel van de middag met een optreden van Mia Dekkers. 

Zichzelf begeleidend op de gitaar vertelde ze met behulp van 

ingetogen liedjes en verhalen, in haar eigen Brabants dialect, over haar 

jeugd als jongste telg in een gezin van 9 jongens en 3 meisjes. Ze kreeg 

de lachers regelmatig op haar hand door de wijze waarop ze situaties 

wist te beschrijven die we als ouderen allemaal herkennen. Zo vertelde 

Mia over de wasbeurten in de teil op zaterdagmiddag. We zien nog de 

grijze vlokken van de sunlightzeep als de laatste de teil verliet en we 

horen nog de kreet “vur ouw kieken” als een broer of zus uit het water 

oprees en de teil uitstapte. Een bron van vermaak vormde de verhalen 

die Mia vertelde over de eerste vriendjes en vriendinnetjes en de 

verkeringstijd. Zodra dat laatste een beetje serieus begon te worden, 

moest er gespaard worden voor de uitzet. Die werd bewaard in een kist 

op de zolder. Als dan het verliefde stel op een zondagmiddag thuis 

kwam en even naar hun spullen wilde kijken, begon moeder na 10 

minuten of een kwartier zenuwachtig te worden. Ze liep de trap op om vervolgens te roepen 

“komde gullie ok een kupke thee drinken”. Aan de reacties van de aanwezigen te horen, boorde 

Mia hierbij een bron van herinneringen aan. Zo bezorgde Mia de bezoekers een heel ontspannen, 

muzikale middag waar veel bij gelachen kon worden. Iets na 17.00 uur sloot Joris Remmen,  

voorzitter van het Lokaal Comité, deze geslaagde Dag van de Ouderen af.  
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Beste leden en genodigden,   
 
Evenals in de voorgaande jaren, staat er ook voor dit jaar een KERSTVIERING gepland.  
Deze viering vindt plaats op Donderdag 12 december a.s. in de grote zaal van ’t Wapen van 
Wanroij en begint om 13.45 uur. ( zaal gaat open vanaf 13.15 uur ) 

 
Programma 
- 13.45 uur Welkom door KBO-voorzitter Joris Remmen. 
- 13.50 uur Kerstgedachte !  
- 13.55 uur Kerstliedjes door Senioren-vrijetijdskoor “de Notenkrakers”, o.l.v. Aloys 
 Thijssen en organiste Jolanda Verheijen. 
- 14.25 uur Kerstgedachte ! 
- 14.30 uur Optreden van “Ut Bonte Gezelschap” uit de regio. 
- 15.15 uur Korte pauze met kopje koffie/thee. 
- 15.35 uur Vervolg van optreden “Ut Bonte Gezelschap” uit de regio. 
- 16.20 uur Slotgedachte ! 
- 16.30 uur Drie-gangen diner incl. consumptie 
- 18.30 uur Afsluiting van deze middag door KBO-voorzitter Joris Remmen 
 
Als tegemoetkoming in de kosten voor deze middag, vragen wij u een eigen bijdrage van  
€ 17,50 per persoon. Dit te voldoen bij opgave. 
Wij hopen weer velen van u te mogen begroeten en wensen u bij deze alvast een warme, 
sfeervolle en bijzonder gezellige middag toe. 
 
Bewoners van de Lookant en ’t Atrium, welke graag deze middag willen bezoeken zijn van harte 
welkom, doch zij dienen zelf voor vervoer te zorgen van en naar ’t Wapen van Wanroij. 
 
Eenieder kan zich aanmelden door het bedrag van € 17,50 per persoon over te maken op 
banknummer: NL76RABO0156209233 ten name van KBO Wanroij, dit onder vermelding van 
Kerstviering 2019 en uw na(a)m(en). 
Eventuele dieetwensen doorgeven aan Mevr. Diny Bergmans, Kruinstraat 15 ( tel. 478851 ). 
  

U kunt zich aanmelden t/m uiterlijk VRIJDAG 6 december a.s.   

 “Mogen wij U dit jaar ook weer verwelkomen”  
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