
 

 

Seniorenvereniging Sint Martinus Neer  

           NIEUWSBRIEF 
 

Secretariaat: p/a Bergerstraat 41, 6086 BL   Neer.       Bank: NL40RABO0135705924 
Tel. 0475-510900    Website:www.seniorenverenigingneer.nl 
E-mail:seniorenverenigingneer@gmail.com  Facebook: https://www.facebook.com/SeniorenverenigingNeer/ 

 
 

In memoriam 
 

In de afgelopen tijd hebben wij afscheid moeten nemen van een van onze leden. Wij noemen haar 
naam:  Truus Frenken-Rijs 
 
Beweegactiviteiten 
 

Het is bijzonder spijtig dat het aantal deelnemers bij het volksdansen is gedaald onder het minimum 
voor een leuke dansactiviteit.  
Dit betekent dat er helaas een eind is gekomen aan onze wekelijkse volksdansmorgen.  
 
Er zijn nog plaatsen vrij bij de andere beweegactiviteiten; aarzel niet en meld u aan! 
 
Maandelijks diner op 14 apri 2022 
 

Het maandelijks diner van april wordt verzorgd door Catering De Eyk te Buggenum. 
Het menu bestaat uit  
Goulashsoep De Eyk, kalkoenfilet met roomsaus, boontjes met spekjes, salade en natuurlijk ons 
verrassingstoetje. De eigen bijdrage is 12 euro.  
Aanvang 12.00 uur in Gemeenschapshuis Dén Haammaeker.  
Opgeven: uiterlijk 10 april 2022 bij El Geelen, tel. 0475 491740 of 06 2536 3859. 
 
Kienen. 
 

Let op de datum: Dinsdag 26 april wordt er weer gekiend. Er zijn zoals altijd leuke prijzen te 
winnen. Wat denkt u van een heerlijke plats? 
Ook niet-leden zijn welkom, dus breng gerust uw familie of buren mee. 
 

Paasviering 
 

De Paasviering wordt gehouden op vrijdag 8 april.  
Het programma begint om 13.30 uur met een H. Mis. Na de H. Mis is er koffie of thee, uiteraard met 
een lekker stuk vlaai.  

Hierna volgt een optreden van het duo De Lollypops. In de pauze bieden wij u een consumptie aan. 
Rond 17.00 uur sluiten we de middag af met een kop soep en een broodje kroket.  
De eigen bijdrage is € 12,--. 
Aanmelden bij voorkeur telefonisch bij Annie Hesen en betaling via de bank (bankrekening nr. 
NL40RABO0135705924 onder vermelding van “paasviering”. 
U kunt zich ook aanmelden via het strookje (in een envelop) in de bus bij de Spar (geld bijvoegen). 
 
Hulp bij invullen inkomstenbelasting. 
 

Evenals voorgaande jaren kunt u hulp vragen bij het invullen van het belastingformulier.  
Bel Mart Wolter, 0475-592780. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 
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Alzheimer Café Leudal  
 

Op 26 april, van 19.30 tot 21.00 uur, bijeenkomst in Zorgcentrum Beek en Bos, L'Unionlaan 1,  
in Heythuysen. Aanmelden is niet noodzakelijk.  
Het thema is: Communicatie bij dementie. 
Dementie maakt communicatie lastiger. Hoe kunt u ervoor zorgen dat jullie contact houden en elkaar 
blijven begrijpen? 
Gastspreker: logopedist. 
 
 
 
Agenda 
 

woensdag 6 april H. Mis 

vrijdag 8 april  Paasviering 

donderdag 14 april Gezamenlijk diner 

dinsdag 26 april Kienen 

dinsdag  26 april Alzheimer Café: communicatie bij dementie 

zaterdag 30 april Wandeldag (info bij Ria Wolter, tel. 593780) 

woensdag 4 mei Jaarvergadering 

vrijdag 17 juni  Contactpersonenmiddag  

donderdag 7 juli Uitstapje naar Beeld en Geluid 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Opgavestrook Paasviering op vrijdag 8 april in Gemeenschapshuis D’n Haammaeker 

 
 
Naam: …………………………………………  Telefoon: ……………………………… 
 
 
De eigen bijdrage is 12 euro. 
 
Strook met het geld uiterlijk zaterdag  2 april in de bus bij de Spar deponeren. 
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