Seniorenvereniging KBO
KBO op landelijk niveau

KBO op lokaal niveau

De KBO Limburg is aangesloten bij de landelijke
Unie KBO en de Centrale Federatie voor Ouderen
(CFO). Deze organisatie treedt op landelijk niveau
op als belangenbehartiger voor alle voorzieningen
welke op enigerlei wijze met het seniorenbeleid te
maken hebben. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken
aan de AOW, zorgverzekeringen, pensioenvoorzieningen, e.d. .

De KBO afd. Weert Zuid is aangesloten bij Senioren
Koepel Weert (SKW).
Beiden staan voor:

KBO op regionaal niveau
De KBO afd. Weert Zuid is een onderdeel van de
regio Midden-Limburg. De diverse regio’s in de provincie vormen KBO Limburg. Hierdoor is het mogelijk om op regionaal en provinciaal niveau een bijdrage te leveren aan:








Een beleidsontwikkeling op het gebied van
wonen, welzijn en zorg.
Deelname aan de diverse regionale en provinciale overlegorganen, zoals patiënten overleg,
de indicatie-advisering in geval van aanvragen
voor zorg of opname in een inrichting, de Raden van Advies van de zorgkantoren.
De realisering van een op elkaar afgestemd
openbaar vervoersysteem.
Het signaleren van knelpunten in elk voorzieningsniveau ten gevolge waarvan een goede
zorg aan de senioren in het gedrang dreigt te
komen.
De ontwikkeling van cursusactiviteiten. afgestemd op de behoefte van senioren.












Voldoende passende en aangepaste woongelegenheid voor senioren.
Een verkeersvriendelijke bereikbaarheid van
winkels, artsen, dienstencentra e.d. .
Een goed openbaar vervoerssysteem.
Een goed en laagdrempelig sociaal- en welzijnsbeleid.
Voldoende gezondheids- en zorgvoorzieningen.
Een ontmoetingscentrum.
Een op de interesse van senioren afgestemde
voorlichting.
De ontwikkeling van sport en bewegings- activiteiten, welke zoveel mogelijk zijn afgestemd
op de individuele conditie van de deelnemers
en deelneemsters.
Het invullen van belastingaangiftes.

Zij maakt zich sterk voor die senioren die door
maatschappelijke ontwikkelingen in een kwetsbare
positie (dreigen) te geraken.

Soos de Oranjetref

Oranjeplein 1b
6006 CT Weert
Telefoon: (0495) 544301
Web: www.kboweertzuid.nl

Activiteiten in de
Oranjetref











Biljarten: vrij biljart en in clubverband
Kaarten: rikken, kruisjassen
Dansmiddag op Carnavalszaterdag
Dansen voor senioren
Bewegen voor senioren
Handwerkclub
Themabijeenkomsten
Vrijwilligersdag
Adventsviering
Nieuwjaarsreceptie

Organisatie en lidmaatschap
Het bestuur van de K.B.O. afd. Weert Zuid bestaat
uit:
Voorzitter, Secretaris, Penningmeester en 3 á 4 leden die o.a. lid zijn van commissies.
Er is een commissie “Lief en leed”. Deze bezoekt
o.a. zieken en jubilarissen.
Er is een commissie PR. Deze verzorgt de Nestor en
ledenwerving.







Busreizen.
Buurthuis Fatima: line-dansen.
Batavieren: Yoga.
De IJzeren Man: Nordic walking.
Fietsen vanaf de Oranjetref.
Kerstattentie 80 plussers.

Meer informatie kunt u vinden op onze website
www.kboweertzuid.nl

Naam man………………………
Voorletters……….
Geboortedatum………………….
Naam vrouw……………………
Voorletters…………
Geboortedatum………………….
Adres………………………………………
Postcode…………………..
Woonplaats…………………………..
Telefoonnummer…………………..
E-mailadres……………………………………………

Activiteiten buiten de
Oranjetref


Wilt u lid worden van de KBO afdeling Weert
Zuid, vul dan onderstaande gegevens in.
Er wordt dan contact met u opgenomen.

Formulier versturen naar :
KBO afd. Weert Zuid
Oranjeplein 1b
6006 CT Weert
Heeft u interesse om de belangen van de senioren
in onze omgeving te behartigen, het vrijwilligersteam te versterken of wilt u lid worden van onze
afdeling, schroom dan niet om ons te bellen of bijgaand formulier in te vullen.

