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Uit de jaarvergadering 
 

Bij de algemene ledenvergadering van 4 mei zijn El Geelen-Hanssen en Ton Martens herbenoemd als 

bestuurslid. 

De contributie voor 2023 is vastgesteld op € 25, 00 . 

Aansluitend aan de vergadering heeft een aandachtig gehoor volop genoten van de interessante 

beeldpresentatie van Maria Bonten “Kiekjes uit de oude Doos”. 

 
Enquête activiteiten 
 

Wij zijn zeer benieuwd naar de ideeën die onder  de leden leven voor activiteiten. 
Tijdens de jaarvergadering is hierover een enquête gehouden. U kunt de vragenlijst vinden op onze 
website. Vul deze in en lever ze in bij een van de bestuursleden of stuur ze via de mail naar ons toe.  
De resultaten van de enquête gaan wij gebruiken bij het plannen van ons programma.  
Maak vooral gebruik van deze gelegenheid! 
 
Excursie naar Boomkwekerij Coonen 
 

Op 1 juni is er voor onze leden een excursie naar boomkwekerij Coonen in Baarlo. 
Boomkwekerij Coonen is specialist in het kweken van sierheesters.  
Wij vertrekken om 13.30 uur per fiets vanaf de parkeerplaats bij D’n Haammaeker. 
Aanmelden is niet noodzakelijk. 
 
Maandelijks diner op 9 juni  
 

Dit diner wordt verzorgd door Slagerij Wolfhagen. 
Het menu bestaat uit: rundvleessoep, kabeljauw of gehaktbal, aardappelpuree, griekse koolsalade, 
worteltjes en een toetje. Let op: U dient bij opgave te vermelden of u vis wil eten of vlees. 
Aanvang 12.00 uur in Gemeenschapshuis D’n Haammaeker. De eigen bijdrage is 12 euro.  
Opgeven: uiterlijk 3 juni 2022 bij El Geelen, tel. 0475 491740 of 06 2536 3859. 
 
Kienen op 21 juni. 
 

Op 21 juni is weer onze maandelijkse kienmiddag in Gemeenschapshuis D’n Haammaeker. 
Er zijn zoals altijd leuke prijzen te winnen, waaronder weer de heerlijke platsen van Christine. 
Ook niet-leden zijn welkom, dus breng gerust uw familie of buren mee. Aanvang 13.30 uur. 
 

Energietoeslag  
 

Vanaf 11 mei 2022 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor deze eenmalige energiesubsidie. 
Dat kan via een digitaal formulier op de website van de gemeente. Meer informatie én het 
aanvraagformulier vindt u op de speciale productpagina 'Eenmalige energietoeslag 2022'’. 
Als u een uitkering van de gemeente Leudal krijgt, heeft u de toeslag al ontvangen. 
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Informatiemiddag over internetoplichting en andere bankzaken 
 

U heeft waarschijnlijk wel gehoord over praktijken waarmee oplichters proberen u van uw centen 
op de bank af te helpen.   
Op 22 juni verzorgt de Regiobank een bijeenkomst die in het teken staat van “veilig bankieren”.  
Deze gaat met name over actuele oplichtingspraktijken en hoe de mensen hier het beste mee om 
kunnen gaan. Daarna zal nog een korte uitleg worden gegeven over “Senioren hypotheken”. 
De bijeenkomst wordt gehouden in Gemeenschapshuis D’n Haammaker en begint om 14.00 uur. 
De toegang is gratis. Wel graag even telefonisch aanmelden bij Annie Hesen. 
 

Uitstapje naar Hilversum. 
 

Na drie jaar is het eindelijk zover; wij maken weer ons jaarlijkse uitstapje met de bus. 
Op 7 juli gaan wij naar het Mediapark in Hilversum. Wij vertrekken om 8.00 uur vanaf de parkeerplaats 
hoek Steeg/Goot. Onderweg wordt gestopt voor koffie met gebak. 
In Hilversum krijgen we een rondleiding Beeld en Geluid onder leiding van een gids. U maakt kennis 
met het prachtige gebouw en krijgt een exclusief kijkje in de collectiedepots, waar de mediahistorie 
van Nederland wordt bewaard.  
In de Hillywoodtour nemen gidsen ons mee in een treintje voor een uitgebreide rondleiding over het 
Media Park. Er zijn diverse uit- en instapmomenten om iets te bekijken.  
Via een mooie route door de Gooi- en Vechtstreek rijden we zuidwaarts naar restaurant de Platte 
Vonder in Someren-Eind, waar we van het gezamenlijk diner kunnen genieten. 
Tegen 21.00 uur verwachten we terug te zijn in Neer. 
De eigen bijdrage voor het complete programma bedraagt € 65,-- per persoon.  
Telefonische aanmelding en betaling vóór 10 juni a.s. Telefonisch aanmelden bij Annie Hesen,  
tel. 0475-593173 of 06-51251514.  
Betaling bij voorkeur per bank op rekeningnr. NL40RABO0135705924 ten name van 
Seniorenvereniging Sint Martinus, onder vermelding van “busreis 2022”  
 

Alzheimer Café Leudal op 28 juni  
 

Bijeenkomst in Zorgcentrum Beek en Bos, L'Unionlaan 1, in Heythuysen.  
van 19.30 tot 21.00 uur, inloop vanaf 19.00 uur. Aanmelden is niet noodzakelijk.  
Thema: Mensen hebben behoefte aan contact met anderen. Er wordt informatie verstrekt en 
gedemonstreerd hoe je contact kunt maken met mensen voor wie taal niet (langer) vanzelfsprekend is. 
 

Agenda 
 

zaterdag 28 mei Wandeldag, informatie bij Ria Wolter, tel. 593780  

woensdag 1 juni H. Mis om 9.00 uur in het Parochiehuis 

donderdag 9 juni Gezamenlijk diner  

woensdag 1 juni Excursie naar Boomkwekerij Coonen 

dinsdag 21 juni Kienen 

vrijdag 17 juni  Vrijwilligers / contactpersonenmiddag  

woensdag  22 juni Informatiemiddag Regiobank  

zaterdag 25 juni Wandeldag, informatie bij Ria Wolter, tel. 593780 

donderdag 7 juli Uitstapje naar Beeld en Geluid 
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