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Algemeen 
 
Seniorenvereniging Sint Martinus Neer telt eind 2021 ongeveer 
460 leden en is aangesloten bij de KBO (Katholieke Bond voor 
Ouderen)  
 
De twee landelijke verenigingen voor senioren, Unie KBO en PCOB, 
hebben sinds 2017 hun krachten gebundeld en vormen met een kwart 
miljoen leden de landelijke seniorenorganisatie KBO-PCOB.  
 
KBO-PCOB heeft ten doel de belangen van zowel senioren in het 
algemeen, als die van haar eigen leden in het bijzonder, op de meest 
doeltreffende wijze en in de meest uitgebreide zin te behartigen.  
 
KBO Limburg 
 
Op provinciaal niveau is KBO Limburg actief; dé organisatie in Limburg 
voor de senior van nu. Een actieve en dynamische vrijwilligers-
organisatie met als missie: een goed leven voor senioren in een 
zorgzame samenleving.   
 
KBO Limburg is een autonome vereniging.  
De Algemene Vergadering, het wetgevende orgaan van KBO Limburg, 
komt eenmaal per jaar bij elkaar om het gevoerde beleid van het 
afgelopen jaar te beoordelen en het beleid voor het komende jaar vast 
te stellen. 
Elke afdeling is met twee leden vertegenwoordigd op deze Algemene 
Vergadering.  
Het Bondsbestuur is verantwoordelijk voor het goed functioneren van 
de organisatie en voor de voortdurende afstemming van het beleid 
met de regio's en de afdelingen. 
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Regio's  
 
Binnen KBO Limburg zijn de plaatselijke afdelingen ingedeeld in zes 
regio’s. Seniorenvereniging Sint Martinus Neer is ingedeeld bij de Regio 
Midden-Limburg. 
Elke regio is via de voorzitter vertegenwoordigd in het (provinciale) 
Bondsbestuur.  
Elke afdeling is met twee bestuursleden vertegenwoordigd in de 
Regioraad.  
Bij belangrijke bestuursbesluiten wordt er door het regiobestuur eerst 
een advies gevraagd aan de regioraad. 
 
 
Afdelingen (plaatselijke verenigingen)  
 
Het bestuur van een afdeling vertegenwoordigt haar leden en is de 
spreekbuis naar onder andere gemeenten en instellingen, om daar de 
wensen en behoeften van de leden kenbaar te maken.  
 
De afdeling is ook de plek in de KBO waar de meeste activiteiten 
plaatsvinden en waar het contact en de ontmoeting met de leden 
plaats heeft.  
Bij Seniorenvereniging Sint Martinus Neer is er een gevarieerd aanbod 
aan activiteiten waar leden aan deel kunnen nemen.  
Ontspanning, informatie en voorlichting zijn maar een paar 
voorbeelden van hetgeen er in de afdeling gebeurt. 
  
Een overzicht van de regelmatig terugkerende activiteiten staat 
verderop in dit boekje. 
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Voordelen van het lidmaatschap: 

 
1. Tien keer per jaar het ledenmagazine KBO/PCOB boordevol leuke 

en interessante informatie voor senioren. 
  

2. Vier keer per jaar een Limburg-magazine bij het magazine 
KBO/PCOB met daarin speciale aanbiedingen en activiteiten in de 
provincie.  
 

3. Vertegenwoordiging van uw belangen in uw eigen gemeente en in 
WMO-platforms of seniorenraad.  
 

4. Landelijke belangenbehartiging; de KBO is (samen met de PCOB) 
met een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van 
Nederland. In Limburg worden de belangen van senioren 
behartigd door KBO-Limburg. 
 

5. Deelnemen aan activiteiten in uw eigen woonplaats; ontmoeten, 
ontspannen en ontwikkelen.  
 

6. Zelf als vrijwilliger aan de slag; laat uw talent niet verloren gaan en 
blijf actief! Er is voor ieder wat wils.  
 

7. Voor hulpvragen in uw gemeente kunt u via ons terecht bij 
Vrijwillige Ouderenadviseurs; zij helpen u de weg te vinden op het 
gebied van bijvoorbeeld de WMO.  
 

8. Hulp bij het invullen van uw belastingaangifte door getrainde 
vrijwilligers. 
 

9. KBO-servicelijn; hier kunt u terecht met uw vragen over wonen, 
zorg, gezondheid, maar ook voor juridische zaken.  
 

10. KBO-ledenvoordeel in de vorm van een voordeelpas en 
aantrekkelijke kortingsacties op uitjes, boeken en cd’s, een 
collectieve zorgverzekering en een energiecollectief. 
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Wekelijkse activiteiten 
 
Maandag:   
Nordic Walking om 8.30 uur.  
(Info: Corrie Boonen, tel. 0475 597082)   
Yoga (groep 2) van 10.30 uur tot 11.30 uur. 
(Info: Ellie Henderikx, tel. 0475 594373) 
Senaman Tua van 19.00 tot 20.00 uur. 
(Info: Karel Henderikx tel.nr 0475-594373) 

Dinsdag: 
Volksdansen van 9.15 uur tot 10.15 uur. 
(Info: Karel Henderikx tel.nr 0475-594373) 
Yoga (groep 1) van 10.30 uur tot 11.30 uur.  
(Info: Ellie Henderikx, tel. 0475 594373) 
Soos van 13.30 uur tot 17.00 uur. 
(Info: Karel Henderikx, tel. 0475 594373) 
Gezellig samenzijn (met o.a. handwerken) van 13.30 tot 16.30 uur. 
(Info: Mia Triepels, tel. 0475 510900) 

Woensdag: 
Meer Bewegen voor Ouderen (gym) van 13.15 tot 14.15 uur. 
(Info: Truus van der Leeden, tel. 0475 593302) 

Donderdag:  
Koersbal van 9.30 uur tot 11.30 uur. 
(Info: Door Lemmen, tel. 0475 592294) 

Vrijdag: 
Countryline dansen in twee groepen; 
van 9.30 tot 10.30 uur en van 10.30 tot 11.30 uur. 
(Info: Ellen Houben, tel. 0475-46 28 22)  
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Maandelijkse activiteiten: 

Heilige Mis:  
elke 1e woensdag van de maand in het parochiehuis. 
(info: Ton Hillen, tel. 0475-593922) 
 
Kienen:  
elke 3e woensdag van de maand van 13.30 tot 17.00 uur. 
(Info: El Geelen, tel. 0475 491740) 
 
Gezamenlijke maaltijd:  
elke 2e donderdag van de maand om 12.00 uur. 
(Info: El Geelen, tel. 0475 491740) 
 
Wandelen over langere afstand: laatste zaterdag van de maand. 
(Info: Ria Wolter, tel. 0475 592780) 
 
Verder: 
 
Jeu de Boules:  
in de zomermaanden op dinsdag van 18.30 uur tot 20.30 uur bij 
Schoolhofje,  
in de wintermaanden bij de Beugelclub op maandag van  
14.00 uur tot 16.00 uur.  
(Info: Karel Henderikx, tel. 0475 594373) 
 
Naast een bijdrage voor de activiteiten is er een algemene contributie 
van toepassing van € 22,50 per persoon per jaar (2021).  
 
Bankrekening: NL40RABO0135705924 
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Overige activiteiten: 

 
maart Jaarvergadering   

Harry Kerkhofs Mode(t)huis 
Paasviering 

mei/juni Voorjaarsuitstapje 
juni Contactpersonendag 
augustus Themafietstocht 
september Harry Kerkhofs Mode(t)huis 

Najaarsuitstapje 
oktober Dag van de Ouderen 
december Kerstviering  

Belastingservice: 

De seniorenvereniging biedt hulp aan bij het invullen van de 
belastingaangifte inkomstenbelasting voor de leden.  
De belastingservice, die gegeven wordt door de heren Ton Hillen en  
Mart Wolter, is bestemd voor eenvoudige belastingaangiften, waarbij 
ook aandacht wordt gegeven aan eventuele zorg- en/of huurtoeslag.  

Bezoek aan de leden: 

Alle 80 plussers worden voor hun verjaardag bezocht en ontvangen 
dan een attentie. Vanaf de 85e verjaardag wordt er jaarlijks een 
bezoekje gebracht, met een kleine attentie. 
Ook wordt aandacht besteed aan jubilea m.n. het  50- en 60-jarig 
huwelijk. 
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Bestuurssamenstelling per 1 oktober 2021. 

 
Voorzitter: Karel Henderikx, Hammermolen 16, 6086 BG Neer  

tel. 0475-594373, e-mail: karel.ellie@gmail.com 

Secretaris:  Mia Triepels-Peeters, Bergerstraat 41, 6086 BL Neer  
tel.: 0475-510900  
e-mail: seniorenverenigingneer@gmail.com   

Penningmeester:  Ton Martens, Hanssum 19, 6086 BS Neer 

tel. 0475 593113, e-mail: ton.martens@hccnet.nl 

Lid: Ton Hillen, Maasweg 24, 6086 CB Neer  

tel.: 0475-593922, e-mail: ton.hillen@kpnmail.nl 

Lid: El Geelen, Vlaas 15, 6086 PR Neer  

tel. 0475-491740, e-mail: jan-el@ziggo.nl 

Lid: Annie Hesen, Maasweg 12, 6086 CB Neer  

tel. 0475-593173, e-mail: annie.hesen@gmail.com 

Lid: Ellen Houben-van Lier, Friedesemolen 11, 6086 BN Neer 
tel.  06- 28 87 44 28, e-mail: ellen@houben-web.nl  

Kamer van Koophandel: 40177821 

Website: www.seniorenverenigingneer.nl 
E-mail: seniorenverenigingneer@gmail.com   

mailto:karel.ellie@gmail.com
mailto:ton.martens@hccnet.nl
mailto:ton.hillen@kpnmail.nl
mailto:jan-el@ziggo.nl
mailto:annie.hesen@gmail.com
mailto:ellen@houben-web.nl
http://www.seniorenverenigingneer.nl/
mailto:seniorenverenigingneer@gmail.com
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Belangrijke telefoonnummers. 

Alarmnummer voor politie, brandweer en ambulance   112 

Niet levensbedreigend:  
politie 0900- 8844 
wijkagent wijkagent-leudal@politie.nl 
brandweer 088-1190 700 

Gemeente Leudal 0475- 85 90 00 

Huisartsenpraktijk Neer 0475- 59 1319 
Huisartsenpost Roermond 0475- 771 771 

Laurentius Ziekenhuis Roermond 0475- 38 22 22 
St. Jans Gasthuis Weert 0495- 57 21 00 
VieCuri medisch centrum Venlo 077- 320 5555 

Regiotaxi ritreservering 0900-0699 

Wensbus   06-1323 2894 
 

Websites. 

KBO Limburg Roermond  www.kbolimburg.nl 
Unie KBO Utrecht www.uniekbo.nl  
KBO-PCOB www.kbo-pcob.nl  

Gemeente Leudal www.leudal.nl 
Info senioren www.seniorweb.nl 

U kunt ons volgen op Facebook: 
www.facebook.com/seniorenverenigingneer 

 

Uitgave december 2021 
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