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Even Bijpraten  

Nieuwsbrief senioren KBO Sambeek          Sinds 1957 

Secretariaat: Pater Bunsstraat 2, 5836 BR Sambeek. Tel. 0485-573218  

                  10e jaargang nr. 1 – JANUARI 2020 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Voorwoord van de Redactie   
at zeggen 365 dagen u? Weet u zeker dat u goed telde dat een jaar 365 dagen heeft of kunt 
u de tijd nauwelijks bijhouden. 365 dagen, die voorbij zijn gevlogen.  
Ook voor Senioren Vereniging Sambeek is het jaar 2019 omgevlogen. Het was een goed jaar. 

Wij hebben veel voor onze leden kunnen doen. En ook voor dit jaar 2020, die zelfs een dag langer is, 

zijn het bestuur en de commissies alweer volop bezig leuke uitjes en gezellige bezigheden voor u te 
bedenken. We bevinden ons al ruim een week in het nieuwe jaar 2020. Misschien hebt u al een plan-
netje dat u beslist veel plezier zal geven. Als vereniging beginnen wij op zondag 19 januari met een 
geweldige muziekmiddag als opwarmer van het nieuwe jaar 2020. U komt toch ook!!!!!! 

Hoe dan ook wij wensen u allen een vredig, gezond en vreugdevol 2020!!! 
 
Kerstviering: ,,Dat u véél, heel veel op het kindje mag gelijken” 
Dinsdagmiddag 10 december jl. vond weer de jaarlijkse kerstviering plaats voor de leden van Senio-
ren Vereniging Sambeek. Maar liefst 150 leden hadden zich in buurthuis De Elsenhof verzameld voor 

een middag luisteren, kerstliedjes zingen, 
eten en drinken, en veel, heel veel lachen. 
En natuurlijk bijkletsen. 
De zaal was ingericht met de kerststukjes die 

door de vrijwilligers gemaakt waren. Samen 
met een mooi gedekte tafel, kerstboompjes 
met verlichting, dat alles keurig verzorgd 
door Susan van De Elsenhof en leerlingen 
van Metameer uit Stevensbeek, zag het er 
allemaal sfeervol uit.  
De kerstviering werd geopend door waarne-
mend voorzitter Jan Derikx, die dankbaar 
was dat hij zo veel leden mocht verwelkomen 
en ,,jullie mogen dankbaar zijn dat jullie 

aanwezig kunnen zijn, hetgeen niet voor iedereen is weggelegd”. Hij doelde hiermee op de zieke en 
overleden leden. Vervolgens werden de overleden leden genoemd en herdacht. 
Roger Bergholtz verzorgde hierna de  kerstoverweging. Hij opende met het lied: ‘Nu daagt het in het 
Oosten’. Nadat de vier kaarsen waren ontstoken vertelde Bergholtz een verhaal ter bezinning. Zijn  

kerstwens luidde: dat iedereen een beetje mag gelijken op de figuren uit de kerststal maar véél, heel 
veel op het kindje. Het slotlied ,Midden in de winternacht’ door alle aanwezigen mee gezongen, was 
een mooi moment van bezinning.  
Hierna volgde een optreden van de muziekgroep ,’t Kumt Vaneiges’, welke daarmee ook verder het 
grootste deel van de middag vulde. Een geweldig optreden en de lachsalvo's waren dan ook niet van 
de lucht. De middag werd als altijd afgesloten met koffie/thee met broodjes en suiker- en krenten-
brood. Ook de kroket ontbrak niet. Na verloting van de kerststukjes werd iedereen die aan deze ge-
weldige middag had meegewerkt heel hartelijk bedankt. SV-Sambeek, maar beslist ook alle aanwezi-
gen op deze middag, mogen terugzien op een zeer geslaagde kerstviering. 
De reacties waren zeer positief.  
 

Wat kostte de kerstviering?  
Regelmatig komt de vraag wat de totale kosten van de kerstviering zijn. Daarom hier een beknopt 

overzicht van de penningmeester van de ontvangsten en de uitgaven van de kerstviering afgelopen 
10 december jl.  
Ontvangsten:         Uitgaven: 
Bijdragen deelnemers: € 1500,00.        Totaal: € 3188,40 
Eindresultaat: door onze vereniging is het tekort van € 1688,40 betaald. 
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Tijdens afscheid: “Henk Peters krijgt Zilveren KBO-speld met oorkonde” 
Tijdens de Kerstviering hebben we officieel afscheid genomen van onze 
voorzitter Henk Peters, die deze taak ruim 10 jaar met verve heeft vervuld. 
Kort voor de afgelopen jaarvergadering in maart  j.l., had Henk besloten 
definitief te stoppen met zijn taak als voorzitter. Omdat de tijd toen te kort 
was om nog iets voor zijn afscheid te organiseren is na onderling overleg 

besloten om dit te combineren met de kerstbijeenkomst, waarbij op 10 de-
cember j.l., 150 leden aanwezig waren!!! 
 
Vanwege zijn grote verdiensten voor Senioren Vereniging Sambeek is aan 
Henk door de Brabantse Bond de “Zilveren Speld” toegekend, die hem onder 
luid applaus werd opgespeld door Noud van Vught, bestuurslid van K.B.O. 
Brabant en tevens voorzitter van de Kring Land van Cuijk. Zijn vrouw Riek 

kreeg een mooie bos bloemen overhandigd en enkele bestuursleden zetten 
Henk ook nog in het zonnetje met een zelf gemaakt gedicht!! Henk wij dan-
ken jou allemaal heel hartelijk voor je grote inzet en alles wat je voor de 

Seniorenvereniging hebt gedaan en betekend!! 
Wij hopen jullie beiden nog vaak bij de Verenigingsactiviteiten te ontmoeten!!  
 

Kerststukjes 
Ieder jaar worden er voor de kerstbijeenkomst door enkele vrijwilligers (Anneke van Os, Annie v.d. 
Heuvel, Rieky de Vlam en Gerrie Hooiveld) een aantal kerststukjes gemaakt. Deze stukjes dragen bij 
aan de sfeer op de kerstmiddag, en worden op het einde van de middag verloot onder de aanwezigen. 
Het bestuur bekijkt welke leden door ziekte of beperkingen niet op de kerstmiddag aanwezig kunnen 
zijn. Deze leden worden voor de kerst allemaal persoonlijk bezocht door een van de bestuursleden en 
krijgen ook een kerststukje overhandigd. Vooral het bezoekje met het persoonlijke contact wordt door 
hen erg op prijs gesteld. Daarom probeert het bestuur deze jaarlijkse traditie voorlopig in stand te 

houden!!! 

 

Seniorenbios Malden  
De eerste voorstelling in Seniorenbios te Malden is dinsdag 14 januari 2020 (om 15.45 uur) 
met de dramafilm: THE CHILDREN ACT.  
Het verhaal: Fiona Maye is een gerespecteerd rechter aan het Hooggerechtshof waar ze bekend staat 
om haar professionele en weloverwogen uitspraken binnen het complexe familierecht. Wanneer haar 

huwelijk met Jack lijkt te bezwijken onder haar toewijding voor het vak stort Fiona zich op een inge-
wikkelde zaak. De 17-jarige Adam heeft leukemie en zal zonder een bloedtransfusie niet lang meer 
leven. Fiona moet besluiten of hij te jong is om zelf over leven en dood te beslissen òf dat het recht 
op “vrije wil” toch zwaarder weegt. 
We hebben ook nog een extra voorstelling van “The Wife” gepland op dinsdag 21 januari i.v.m. 
grote interesse in deze film. Deze is al te reserveren. De film THE WIFE  begint ook om 15.45 uur. 

 

Seniorendag bij ’t Hoogkoor 
Op woensdag 22  januari organiseert Optisport weer de jaarlijkse seniorendag bij ’t Hoogkoor voor 
alle leden van de KBO. Deze dag is vrijblijvend en gratis voor iedereen die de faciliteiten van ‘t Hoog-
koor eens wil uitproberen. Het programma begint om 13.30 uur, vanaf 13.00 uur is er de mogelijk-
heid om u aan te melden en om te kleden.  
Programma 
13.00 – 13.30 uur: Aanmelden en omkleden;13.30 – 14.30 uur: Aqua’Vitaal (groepsles in ondiep wa-
ter); 14.45 – 15.30 uur: Koffie met wat lekkers; 15.15 – 15.30 uur: Rondleiding door ’t Hoogkoor 
(voor wie wil); 15.30 – 17.00 uur: Bowlen / glowgolf (drankjes voor eigen rekening) 
U kunt alleen deelnemen aan de seniorendag als u goed kunt zwemmen en als u zich vooraf heeft 
ingeschreven. Inschrijven kan door, uiterlijk 20 januari, te bellen naar Maud Hendriksen (telefoon 06-
15215628) of door een mailtje te sturen naar maudhendriksen@optisport.nl 
Vergeet niet om badkleding mee te nemen, tot dan! LET WEL OP: VOL=VOL. 

     

KOM 19 JANUARI NAAR DE MUZIEKMIDDAG: GEZELLIG!! 

 

Henk Peters  

mailto:maudhendriksen@optisport.nl
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De activiteiten-agenda bevat onder meer: 
Zondag 12 januari 2020: Receptie Prins Bernie in De Elsenhof, aanvang 14.00 uur. 
Dinsdag 14 januari: Bestuursvergadering t.h.v. Ruud Kooijmans, aanvang 09.30 uur. 
Di. 14 t/m zo. 19 januari: Senioren Expo, Koningshof, Veldhoven; 10.00-17.00 uur. 

Zondag 19 januari: Muziekmiddag: optreden van het duo Zonnige Klanken, 14. uur. 
Vrijdag 31 januari: Verg. docenten SWOGB-activiteiten. De Poel Rijkevoort, 0930 uur.  
Zondag 16 februari: Carnavalsmiddag De Elsenhof met SV-Sambeek en De Knoepers 
Dinsdag 7 maart: Jaarvergadering in De Elsenhof, aanvang 14.00 uur. 

 

  

 

 

 

 

Uit op zondag 12 januari 2020 
Op zondag 12 januari zal in MFC de Pit de film vertoont worden: "Dat dorp bestaat niet meer".  
Jaren geleden is in Overloon het toneelspel "Dat dorp bestaat niet meer" opgevoerd. Dat spel is opge-
nomen en word nu als film vertoont. Omdat het een lange zit wordt, willen we met deze film starten 
om 13.30 uur. Dus 1 uur eerder. Iedereen is van harte welkom in MFC de Pit, 14 Oktoberplein 2 te 
Overloon. Dus om 13.30 uur. 

 

Uit op Zondag 26 januari 2020 
In zaal De Boomgaard van Woonzorg Centrum Sint Anna, Veerstraat 49 Boxmeer, draait zondag 26 
januari de film: “The Biggest little Farm”. 
The Biggest Little Farm, de grootste kleine boerderij, is een inspirerend verhaal over het verwezenlij-
ken van je dromen. Een absolute ode aan het idealisme, aan de eindeloze complexiteit van de natuur 
en aan de cyclus van het leven. De film begint om 15.00 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur.  
Kosten: Vrijwillige bijdrage.  

 
Van 14 t/m 19 januari (geopend van 10.00-17.00 uur) vindt in het NH Conference Centre Ko-

ningshof Veldhoven de 18de editie van de Senioren Expo plaats. Er is 
veel te zien en te beleven op het gebied van wonen en leven, gezondheid 
en beweging, reizen, hobby en creativiteit. Het entreetarief bedraagt € 
10,- aan de kassa en in de online voorverkoop. Wanneer u lid bent van 
een ouderenorganisatie betaalt u slechts € 6,-. 
 

Cursus computer-gebruik 
Elk voor- en najaar wordt er een cursus computer-gebruik voor ouderen gegeven. Of uw computer 
nu een laptop, tablet of een mobiele telefoon is, of iets wat daarop 
lijkt, wij helpen u graag op weg. 
Een cursus bestaat uit 8 wekelijkse lessen van een uur. Voor ú per-
soonlijk, dus één op één. Of u nu vlot leert of juist wat langzamer, 

onze docenten passen zich aan. Zij leggen het desnoods nóg een keer 
uit. Bent u beginnend of gevorderd, u vraagt, wij draaien. U geeft aan 
wat u wilt. Over de aanvangsdatum wordt u persoonlijk geïnformeerd. De kosten voor een serie van 8 
wekelijkse lessen zijn € 40,-. Deze lessen worden lokaal in de kerkdorpen van Boxmeer gegeven. Op 
verzoek en bij beschikbaarheid komen docenten ook aan huis. 
U kunt zich aanmelden met een telefoontje naar de heer P. Ermers (coördinator), Telefoon: 
06-20625198 of per email: pjermers@outlook.com 
 

 

KOM ZONDAG 16 FEBRUARI NAAR DE CARNAVALSMIDDAG  

VAN DE KNOEPERS EN SENIOREN VERENIGING SAMBEEK  

IN DE ELSENHOF 

mailto:pjermers@outlook.com
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Zondag 19 januari: Muziekmiddag met het Zonnige Klanken duo 
Zondagmiddag 19 januari wordt in De Elsenhof een gezellige muziek-
middag gehouden voor leden en niet-leden van Senioren Vereniging Sam-
beek Aanvang 14.00 uur.  
Voor deze middag hebben we het duo Zonnige Klanken te gast. Het duo, 
dat bestaat uit Tonny (zang en accordeon) en Jos van den Nieuwenhuizen 

(keybord) maken muziek uit  de jaren ’80, ’90 en van deze tijd.  
Behalve luisteren kan er ook gedanst worden. Vanaf 50 jaar is iedereen 
welkom. Toegang is geheel gratis. Koffie/thee met wat lekkers bij binnen-
komst. (Overige consumpties zijn voor eigen rekening).  
We rekenen op een grote opkomst, zodat we met z’n allen kunnen genie-
ten van een heel gezellige middag als start van het nieuwe jaar 
2020!!!!! 

 

Stamppotreis; een zeer geslaagd uitstapje!! 
Op vrijdag 22 november vertrok een volle bus met 58 leden richting Holten. Meteen na vertrek was er 
al een gezellige sfeer in de bus, want er werd volop gekeuveld en nieuwtjes werden uitgewisseld. Ook 

de grote brand in Oeffelt trok volop de aandacht. De zwarte rookwol-
ken waren vanuit de bus te zien.! Het zonnetje scheen prachtig en dit 
gaf de aanblik van de binnen route over de Veluwe een extra dimensie 

met alle prachtige herfstkleuren!! De chauffeur vertelde zeer geani-
meerd en gaf duidelijke uitleg bij alle gedenkwaardige monumenten 
en de bezienswaardigheden waar we voorbij kwamen.  
Rond het middaguur arriveerden we bij het restaurant “Het Bonte 
Paard” in Holten, waar we hartelijk welkom werden geheten. Het 
“stamppot-buffet” met aanvullende lekkernijen was zeer goed ver-
zorgd en smaakte heerlijk. Iedereen kon zijn/haar buikje lekker rond 
eten!!! ‘s Middags brachten we nog een 
bezoek aan chocolaterie Magdalena in 
Vierakker waar alle chocolaatjes/bonbons 
nog met de hand worden gemaakt. Eerst 
kregen we via een film een goed beeld 
van het hele proces van de oogst van de 
cacao-boon, het daaropvolgende transport 

naar Europa tot de verwerking tot bonbon of chocolade. De jonge eigena-
resse had haar bedrijfje pas enkele jaren geleden opgestart!! En met suc-
ces!! Iedereen werd ondertussen getrakteerd op koffie met diverse choco-
lade proeverijtjes. Daarna kon het winkeltje bezocht worden en er werd 
door veel leden de nodige chocolade ingekocht, mede ook met het oog op 
het naderende sinterklaasfeest!! De aanwezigheid van een bar in het 
aangrenzende restaurant verhoogde alleen maar de gezelligheid, want het 
kostte enige moeite om weer iedereen op tijd in de bus te krijgen!!! Kort-
om: een zeer geslaagd uitje en zeker het volgend jaar weer voor herha-
ling vatbaar!!! 

 

Nieuwe AOW-bedragen; vanaf januari 2020 bekend 
De AOW-bedragen vanaf januari 2020 zijn bekend. De netto AOW-bedragen in de meest voorkomen-
de situaties zijn: 
U woont alleen: Bedrag per maand:  
 1 januari 2020 1 juli 2019 
Netto AOW* € 1.187,43 € 1.158,22 
   
U bent getrouwd of woont samen: Bedrag per maand per persoon 
 1 januari 2020 1 juli 2019 

Netto AOW* € 812,71 € 795,69 
* Bij dit bedrag gaan we uit van volledige AOW-opbouw en de heffingskorting is toegepast. 
 

Redactie: Jan Derikx, tel. 573033; e-mail: jderikx@hetnet.nl 

mailto:jderikx@hetnet.nl

