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Even Bijpraten     
Nieuwsbrief SeniorenVereniging Sambeek      Opgericht 
Lid van KBO-Brabant                      29 januari 1957 

Secretaris: Gerrie Hooiveld-Flos, Pater Bunsstraat 2, tel. 0485-573218  10e jaargang nr. 8  –  AUGUSTUS 2020  

Bestuur Senioren Vereniging Sambeek weer compleet 
Nieuwe voorzitter Gerrit Biersteker 

Mijn naam is Gerrit Biersteker. Geboren op een boerderij aan de Westfriese-

zeedijk te Krabbendam 4-4-1951. Als medewerker begin 1976 in dienst 

getreden bij de Zusters Dominicanessen van Voorschoten. 

De eerste twee jaar in Boxmeer gewoond, en eind 1977 neergestreken in de 

Torenstraat in Sambeek. 

Gehuwd met mijn Yvonne Biersteker-de Bode. Samen hebben we 6 zonen in 

de leeftijd van 23 tot 49 jaar. Vier schoondochters zijn ons komen versterken 

en die hebben ons 8 kleinkinderen geschonken tot nu toe. 

Mijn hobby is tuinieren, maar ook lekker slenteren in de natuur. Mooie reizen 

maken en veel fietsen op mijn eigen slakke tempo. Ik ben Gildebroeder en 

Senator bij de Knoepers. Als nieuwe voorzitter met het weer complete 

bestuur, heb ik er zin in om er samen iets moois van te maken. 

Dáár ga ik voor . . . 

Vriendelijke groet, Gerrit Biersteker 

 

Nieuwe penningmeester Ruud van Bree 

Mijn naam is Ruud van Bree. Ben sinds 07 juli 2020 de nieuwe penningmeester van 

de Senioren Vereniging Sambeek.  

 

Ik ben 62 jaar woonachtig aan de Zandsteeg 2 in Sambeek. Getrouwd met mijn 

Anja Bloemen, vader van Bart, Koen en Ilse en Opa van Jaslyn, Derian, en Sophia.  

Werkzaam bij woningbouwvereniging Waardwonen te Huissen. 

Mijn hobby’s zijn: wandelen, fietsen, en oppassen op de kleinkinderen. 

 

Ik hoop een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de seniorenvereniging. 

 

Nieuw bestuurslid Wil van den Broek-Verhoeven 

Beste Senioren, 

  

Graag wil ik me even voorstellen. 

Ik ben het nieuwe bestuurslid. 

Mijn naam is Wil van den Broek-Verhoeven. Ik ben getrouwd met Theo van den 

Broek een echte Sambekenaar. Ik kom zelf uit ‘t plaatsje Well in Noord-Limburg en 

woon sinds ik getrouwd ben 44 jaar aan de Sint Janslaan te Sambeek.  

Ik heb er zin in om iets voor de senioren te kunnen betekenen. 

Groetjes Wil 

 

Georganiseerde fietstocht naar Klooster Graefenthal 
De derde dinsdag in augustus (18 augustus, vertrek 13.00 uur) fietsen 

we naar Klooster Graefenthal (foto) in Goch. We hebben deze lokatie 

gekozen omdat we daar voldoende afstand van elkaar kunnen houden, 

de 1,5 meter geldt nog steeds en is daar in de mooie tuin geen 

probleem. Ook onderweg moeten we de 1,5 meter wel in acht nemen. 

Dus niet naast máár achter elkaar fietsen. Minder gezellig maar het 

kletsen/buurten kan dan bij Klooster Graefenthal. Het Klooster Graefenthal ontvangt ons 

graag. Wel moeten we aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook hier geldt 1,5 meter en . . . 

Attentie: Mondkapjes zijn verplicht op het terrein van Klooster Grafenthal tot je op je aangewezen 

plaats zit, anders word je niet toegelaten. Stoelen e.d. mogen niet verplaatst worden; consumpties 

worden gebracht. Aanmelden en afrekenen bij een speciaal loket.  

 

De fietscommissie: Jan van Dijk, Sint Janslaan 1C, tel.0485-574551; Henk Peters, Grotestraat 47, 

tel. 06-27155765 en Henk de Haan, JF Kennedystraat 5, tel. 0485-573623.  
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Informatie van de bestuurstafel 
oor de uitbraak van het coronavirus hebben wij de Algemene Ledenvergadering van 17 maart 

j.l. onverwachts moeten cancelen, waardoor o.a. de voordracht en de benoeming van drie 

nieuwe bestuursleden niet kon doorgaan. 

In het ledenblad “ONS” van juni j.l. waren formulieren bijgevoegd waarop alle leden hun instemming 

werd gevraagd over de aanstelling van drie nieuwe bestuursleden t.w. Gerrit Biersteker (beoogd 

voorzitter); Ruud van Bree (beoogd penningmeester) en Wil van den Broek (beoogd bestuurslid). 

120 formulieren hebben wij terug ontvangen. Alle voorgedragen bestuursleden zijn bijna unaniem 

en met grote meerderheid van stemmen door de leden “goedgekeurd” in de voorgestelde functie. 

Wij zijn hier erg blij mee en heten de 3 nieuwe bestuursleden van harte welkom. 

Vanaf medio juli 2020 zijn zij hun taak formeel gaan uitvoeren. 

Wij hebben er alle vertrouwen in dat we op een constructieve en prettige manier met de nieuwe 

bestuursleden zullen samenwerken. De belangen van de leden zijn hierbij het uitgangspunt!! 

Elders in deze nieuwsbrief zullen zij zich even aan U voorstellen! 

Jan Derikx heeft zich inmiddels – zoals ook zijn bedoeling was - teruggetrokken als bestuurslid en is 

op 7 juli j.l formeel afgetreden. (Hennie Hermens reeds in maart j.l.). 

Beiden hebben zich – evenals onze oud-penningmeester Ruud Kooijmans die begin april 

onverwachts is overleden - jarenlang enorm ingezet voor de vereniging en wij willen uiteraard nog 

tijdens de uitgestelde jaarvergadering, die hopelijk in het najaar kan plaatsvinden, aandacht geven 

aan hun afscheid.  

 

GEZOCHT: 

Door het aftreden van Jan Derikx zoeken wij een ander lid van de Senioren Vereniging die bereid is 

om de taak van Jan over te nemen op het gebied van: 1): het bijhouden van de website en 2): het 

uitbrengen van de maandelijkse nieuwsbrief “Even Bijpraten”. Jan heeft aangeboden om dit nog 

even te blijven doen, totdat er een opvolger beschikbaar is. Deze persoon heeft een afgebakende 

taak maar moet wel over enige digitale kwaliteiten beschikken om deze taak goed te kunnen 

uitvoeren, maar staat er niet alleen voor. Hij/zij wordt daarbij ondersteund door het bestuur. Het is 

niet de bedoeling dat deze persoon in het bestuur komt. 

VRAAG: WIE STELT ZICH BESCHIKBAAR EN MELDT ZICH AAN?? 

U wordt door Jan goed ingewerkt!! 

 

Koffie-uurtje: 

We hebben voorlopig allemaal nog te maken met het coronavirus, dus er zijn nog maar beperkte 

mogelijkheden om iets te organiseren, en alles moet volgens vooraf opgesteld protocol! 

Vanaf 25 juni organiseert de Senioren Vereniging elke donderdagmorgen een koffie-uurtje van 

10 tot ca. 11.15 uur. Alle leden zijn dan welkom om andere leden te ontmoeten en gezellig wat bij 

te praten. Dit alles wel op 1,5 meter afstand, maar in de praktijk blijkt dat dit geen probleem is èn 

ook niet echt ten koste gaat van de gezelligheid!! 

Gemiddeld zijn iedere donderdag c.a. 18 leden aanwezig en het is duidelijk dat het voorziet in een 

behoefte. Daarom heeft het bestuur besloten om het koffie uurtje ook tijdens de vakantieperiode 

(De Elsenhof is gesloten van 13 juli tot eind augustus) door te laten gaan, en dan te verplaatsen 

naar De Warandahal. Vanaf donderdag 16 juli is iedereen daar iedere donderdag tot eind 

augustus van 10 uur tot ca. 11.15 uur van harte welkom. U HOEFT ZICH VOORAF NIET MEER AAN 

TE MELDEN BIJ Wilma Thijssen. 

Tot op heden werd de koffie door het bestuur gratis aangeboden, maar houdt U er rekening mee dat 

U het kopje koffie/thee in de Warandahal zelf moet betalen. (1,75 euro per kop). 

Wij hopen ook in de Warandahal veel leden te ontmoeten. Zegt het voort!!! 

 

Geen indexatie, geen steun 
Op 4 juli 2020 heeft het Ledenparlement van de FNV in meerderheid ingestemd met de uitwerking 

van het pensioenakkoord. Daarmee heeft minister Koolmees de laatste hobbel genomen op de weg 

naar een pensioenstelselherziening. Op steun van KBO-Brabant hoeft de minister zeker niet te 

rekenen nu gepensioneerden opnieuw kind van de rekening worden: geen inhaalindexatie over de 

afgelopen twaalf jaar waardoor de meeste gepensioneerden al ruim 20% koopkracht van hun 

aanvullend pensioen missen; geen perspectief op indexatie omdat het nieuwe pensioencontract pas 

in 2026 ingaat en tot dan de extreem lage rekenrente wordt gehanteerd; nog steeds kans op 

pensioenkortingen de komende jaren, ook in 2021 voor pensioenfondsen met een dekkingsgraad 

van minder dan 90% (de meeste grote fondsen dus). KBO-Brabant beraadt zich met partner-

verenigingen op mogelijke vervolgstappen.  

D 
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Door het coronavirus: 

Koffie-momentjes in plaats van activiteiten  
e binnen-activiteiten waren allemaal geannuleerd, i.v.m. het coronavirus. Hierdoor bleef het 

in De Elsenhof vanaf half maart stil. Er was niets aan te doen. De richtlijnen van het R.I.V.M. 

en van de gemeente Boxmeer moesten opgevolgd worden. 

Wat fijn dan toch dat we de afgelopen paar weken, weer wat koffie-momentjes hebben mogen 

verzorgen. Hierdoor zagen wij, na enkele maanden dicht te zijn geweest, jullie allen weer.  

In het begin voorzichtig, wat staat er ons te wachten, hoe gaat dat met de 1,5 meter afstand. Na de 

eerste keer, waren de reacties positief. Steeds meer ouderen, verenigingen en groepen kregen er 

vertrouwen in, om deze koffiemomenten op te pakken. 

Fijn dat dit net voor de vakantieperiode nog kon. 

Zoals voorgaande andere jaren hervatten de groepen, verenigingen en stichtingen hun activiteiten in 

de week van 31 augustus weer. Wij hopen jullie dan ook weer allemaal te mogen begroeten. 

Natuurlijk volgens de richtlijnen van het R.I.V.M. en de Gemeente Boxmeer. 

Mocht U zich willen aanmelden voor een groep of vereniging, dan kunt u voor informatie ook even 

contact opnemen met ons.  

Samen gezellig eten 

Op vrijdag 25 september hebben we het etentje voor alleenstaande en ouderen, in samenwerking 

met het Oranjefonds, weer gepland staan. Hopelijk komen jullie dan met z’n allen weer gezellig eten 

en bijkletsen. De zaal wordt ook dan ingericht volgens de richtlijnen van het R.I.V.M. 

Aanvangstijd 12.30 uur. Kosten bedragen € 12.50. Opgeven kan vanaf 31 augustus 2020 bij De 

Elsenhof. Wij zouden het leuk vinden als U komt. (Bellen mag ook).  

Wij wensen jullie allen een fijne vakantieperiode toe.  

Doe voorzichtig en hopelijk zien we jullie vanaf 31 augustus weer bij De Elsenhof. 

Bestuur en Beheer De Elsenhof Sambeek 

 

PS: Tijdens de vakantieperiode Van 11 juli t/m 28 augustus zijn wij voor dringende zaken wel 

telefonisch te bereiken i.v.m. bijvoorbeeld uitvaart of koffietafel, tel. 06 - 23754220 (Susan). 

 

Goedkope rijbewijskeuring senioren in Boxmeer 
Senioren die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor 

minimaal 2x per maand (ook op zaterdag) terecht in het Klooster Elsendael, Dokter Peelenstraat 6-8 

te Boxmeer.  

Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau:  

085 - 48 83 616. Zelf een datum reserveren kan via de website: www.goedkopekeuringen.nl 

Tarief (incl. BTW): 75+ B/E: € 40,00. 

  

Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken. 

Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverklaring gekocht te worden en is 

verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD). 

U beantwoordt de vragen en stuurt de Gezondheidsverklaring naar het CBR. Het kan een aantal 

weken duren voordat u de papieren die de arts moet invullen thuisgestuurd krijgt van Het CBR (per 

post of via de mail). 

De verwerking en beoordeling door het CBR kan meerdere maanden in beslag nemen. Geadviseerd 

wordt om ruim van tevoren een afspraak te maken voor de keuring. Ook inwoners uit omliggende 

gemeenten zijn van harte welkom. 

 

‘Meer geschikte huurwoningen nodig’ 
Voor KBO-PCOB is de woningmarkt nog lang niet op orde. Helemaal niet voor senioren met een 

middelgroot of laag inkomen. “Alleen het hogere, duurdere segment lijkt te zijn gegroeid in de 

afgelopen jaren. Prima voor wie het kan betalen, maar dat geldt niet voor verreweg de meeste 

gepensioneerden.” KBO-PCOB merkt op: “Dat er vaak hardnekkige vooroordelen zijn over de 

inkomens van 65-plussers in Nederland”.  

D 

In herinnering: 
Op 24 juli 2020 is op 66-jarige leeftijd Franca Derks-van Aart overleden. 

Franca was sinds 23 december 2016 lid van onze Senioren Vereniging.  

 

Wij wensen de familie, vrienden en kennissen veel sterkte en kracht toe.  

http://www.goedkopekeuringen.nl/
https://www.seniorenjournaal.nl/wp-admin/admin-ajax.php?page=acymailing_front&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2481&userid=237&mailid=138&action=acymailing_frontrouter&noheader=1
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Geen ventilator maar koelvest 
Het RIVM adviseert ventilatoren in gemeenschappelijke ruimtes in verpleeghuizen alleen te 

gebruiken als er geen andere ventilatie mogelijk is. Klimaatverbond Nederland adviseert het gebruik 

van een zelfgemaakt koelvest en doet een oproep massaal zulke vesten te maken en bijvoorbeeld te 

doneren aan een oudere in de buurt (Bron: Hart voor Nederland). 

 

Seniorenbios Malden “THE MULE”  

Reserveren kan via: 
 024 - 622 13 46   WhatsApp ons  (nu bereikbaar) 

Cine Twins, Kerkplein 2b te Malden, verwelkomt u heel graag voor deze eerstvolgende voorstelling 

dinsdag 11 augustus, met de film: The Mule 
De film begint om 15.45 uur en op vertoon van uw KBO-

lidmaatschapskaart geldt een gereduceerd tarief van (€ 7,- i.p.v. € 10,90).

  

Het verhaal: Earl Stone is een eenzame man op leeftijd en werkzaam als bloemist. Financieel gaat 

het hem niet voor de wind, waardoor hij zich genoodzaakt ziet de zaak te sluiten. Dan krijgt hij een 

voorstel om geld te verdienen als drugskoerier voor het Mexicaanse drugskartel. Hierdoor komt hij 

in het vizier van onder meer de DEA-agent Colin Bates. 

 

Het vakantie-/zomergevoel bij Stuw- en Sluizencomplex in Sambeek 

De Zondagzomeravonden in augustus bij Stuw- 

en Sluizencomplex te Sambeek kunnen toch 

doorgaan! Weliswaar in een iets ander jasje. 

Vanwege de 1.5 meter maatregel vinden ze 

plaats in de achtertuin van De Meerstoel én met 

uitzicht over de Maasheggen. (Foto)  

De Zondagzomeravonden zijn op 2, 9, 16 en 30 

augustus 2020. 

De tuin is geopend vanaf 19.00 uur, muziek 

begint om 20.00 uur. Vergeet niet jouw plekje te reserveren. Entree bedraagt € 3.50. Dit bedrag 

gaat deels naar de artiesten en deels naar het licht en geluid. 

 

Groeterwandelingen bij het stuw- en sluizencomplex Sambeek  
Tijdens deze informatieve en informele rondleiding komt onder andere het doel, de werking en de 

historie van de stuw en de sluizen aanbod. Ga op pad met een van de Groeters en binnen 45 

minuten wordt duidelijk hoe het imposante stuw- en sluizencomplex te Sambeek functioneert. De 

rondleiding is rolstoelvriendelijk. Iedere woensdagmiddag om 14.00 uur en om 15.00 uur vertrekt er 

een gids. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. Bij warm weer is het goed toeven onder de 

bomen bij het sluizencomplex. Zeker de moeite waard om een kijkje te gaan nemen.  

 

Vierlingsbeekse Molenbeek - Ezelshemel – Makken 
a een gedwongen rustpauze vanwege het coronavirus gaan de IVN en KBO op donderdag 3 

september a.s. de wandelingen weer hervatten. We gaan wandelen in het beekdal van de 

Vierlingsbeekse Molenbeek; we starten om 13.30 uur bij de watermolen aan de Grotestraat 

te Vierlingsbeek. We volgen hierbij de RIVM-richtlijnen dus 1,5 meter afstand. Aanmelden is daarom 

verplicht. U kunt zich aanmelden tot woensdag 2 september 12.00 uur via 

pjhschoenmakers@xs4all.nl of 0485 520876. Vol =vol.  

Voor informatie: Angeline Aben 0485 383207 of Piet Schoenmakers 0485 52087. 

 

Moelijke tijden 
Voorzichtig aandoen, anderhalve meter, mondkapjes op in het openbaar vervoer, beperkingen bij 

samenkomsten en nog meer maatregelen. Het zijn verwarrende tijden. Toch kijken we voorzichtig 

optimistisch vooruit naar september. Maar zijn we niet te optimistisch, gezien de laatste 

ontwikkelingen. Het worden toch weer spannende tijden. Mooie zomerse dagen. 

 

Actueel nieuws leest u, ook in de zomervakantie, op www.sv-sambeek.nl 

Redactie Nieuwsbrief: Jan Derikx, telefoon 0485-573033. E-mail: jderikx@hetnet.nl 
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