
 

 

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/ 

 
 
Coronamaatregelen 
 
U heeft het nieuws over de oplopende corona-besmettingscijfers zeker gevolgd.  
Dit zou ertoe kunnen leiden dat begin november weer maatregelen worden aangekondigd.  
Wij vragen u om in het belang van de gezondheid van ons allen hier rekening mee te houden. 
 
Meer Bewegen voor Ouderen 
 
We kunnen weer starten met onze gymlessen.  
De eerste les is op woensdag 3 november van 13.15 uur tot 14.15 uur in D’n Haammaeker. 
Als u interesse hebt om aan de gymlessen deel te nemen, dan bent u op dat tijdstip welkom om kennis te 
komen maken met deze gezonde activiteit. Neem dan wel even contact op met Truus van de Leeden,  
tel. 0475 593302.  
 
Volksdansen 
 
Op dinsdag 12 oktober is ook het volksdansen weer hervat. Er zijn nog plaatsen vrij, dus kom gerust 
vrijblijvend kennismaken. Ook mensen uit omringende dorpen kunnen meedoen. 
Wel even bellen met Karel Henderikx, tel 0475 594373.  
 
H. Mis 
In verband met de Jagersmis begint de H. Mis voor de levende en overleden leden van de 
Seniorenvereniging op woensdag 3 november om 09.30 uur in het Parochiehuis. 

Maandelijks diner 
 
Het maandelijks diner van 11 november wordt verzorgd door Catering De Eyck uit Buggenum. 
Het menu bestaat uit bloemkoolsoep, schnitzel met zigeunersaus, witlof met ham en kaas, gebakken 
aardappelen en een verrassingstoetjes na. 
De kosten zijn € 12- per persoon.  
Aanmelding: alleen telefonisch bij El Geelen, Vlaas 15, tel.  0475 491740 of 06 2536 3859. 
Aanmelden vóór uiterlijk zaterdag 6 november.  
 
Alzheimer Café Leudal 
 
Op 23 november 2021, om 19.30 uur is er een bijeenkomst in Zorgcentrum Beek en Bos te Heythuysen. 
Het thema is: Diagnose dementie: wat nu ?  
Waar vindt u (en uw mantelzorger) de juiste hulp en begeleiding? 
Een mantelzorger vertelt over zijn/haar ervaringen. 
Gastspreker: casemanager dementie en mantelzorger. 
 
Kerstviering 
Noteert u alvast de datum voor de kerstviering: 20 december. Meer informatie in de volgende nieuwsbrief. 
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Kerstdiner  
Dit jaar is ons kerstdiner op donderdag 9 dec 2021 in Restaurant Houben in Nunhem, Aanvang 12:00 uur.   
Het diner bestaat uit: tomatensoep, varkenshaasje met champignonroomsaus of stroganoffsaus, warme 
groenten, aardappelkroketjes/frietjes, salade en toetje van de chef. 
Consumpties zijn voor eigen rekening. De eigen bijdrage is € 15,00 per persoon.  
Bij voorkeur overmaken op rekeningnr. NL40RABO0135705924 ovv “Kerstdiner”. 
U kunt zich opgeven bij El Geelen, Vlaas 15, tel. 0475-491740 of 06 2536 3859, maar ook via het strookje in de 
bus bij de Spar. 
Omdat de volgende nieuwsbrief pas begin december verschijnt, vindt u het strookje voor de opgave nu al 
onder aan deze nieuwsbrief. 
Vergeet u niet op te geven vóór woensdag 1 december!! 
 
Agenda: 
 

woensdag 3 november  H. Mis om 9.30 uur in het Parochiehuis 

donderdag 11 november Maandelijks diner, om 12.00 uur in D’n Haammaeker 

woensdag 17 november Kienen, om 13.30 uur in D’n Haammaeker 

dinsdag 23 november Alzheimer Café Leudal in Zorgcentrum Beek en Bos 

zaterdag 27 november Wandeldag, info bij Ria Wolter tel.  593780 

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

donderdag 9 december  Kerstdiner bij Restaurant Houben in Nunhem 

maandag 20 december Kerstviering 

 
 
Zorg goed voor elkaar en blijf gezond! 
 
 
(Bij voorkeur telefonisch opgeven en per bank betalen; lukt dit niet, dan kunt u dit strookje gebruiken.) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Opgavestrook gezamenlijk feestelijk diner op 9 december  
 

bij Restaurant Houben, Kerkstraat 17 te Nunhem 
 
 

Naam: …………………………………………………………      
 
Adres: ………………………………………………………..,                Telefoon: ……………………………… 
 
 
Strook met het geld (15 euro p.p.) uiterlijk woensdag 1 december in de bus van de KBO in de Spar 
deponeren. 
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