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www.fysiochallenge.nl

Fysiotherapiepraktijk Sambeek 
Grotestraat 31, 5836 AB Sambeek
T 0485 76 90 59
E info@fysiochallenge.nl

Behandelmogelijkheden:
- Algemene fysiotherapie
- Manuele therapie
- Sportfysiotherapie 
- Oedeemtherapie
- Hart- en longfysiotherapie
- Arbeidsfysiotherapie
- Dry Needling
-  Kaak, hoofdpijn- en 

aangezichts therapie
Hoogeindseweg 2
5836 CB Sambeek
Tel: 0485-57 15 58

www.jakobsloonbedrijf.nl

Grotestraat 104a, 5836 AH Sambeek | 0485-571322 
 www.langenkeukens.nl
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Happen en Stappen in Sambeek
De Sint Jansfeesten gaan in de gebruikelij-
ke vorm dit jaar helaas niet door. Aange-
zien we voorlopig nog met de maatregelen 
omtrent het indammen van het corona-
virus te maken hebben, organiseert de 
Dorpsraad een alternatief voor deze dag. 
Samen met de Sambeekse horeca onder-
nemers zijn we bezig om op zaterdag 20 
juni een Sambeeks Restaurant Rondje te 
maken. Er zijn dan allerlei lekkere hapjes 
verkrijgbaar. Via andere kanalen brengen 
wij u verder op de hoogte van details. Ui-
teraard wordt alles binnen de regels van 
het RIVM georganiseerd.

Kopiëren voor verenigingen
De Dorpsraad stelt haar zwart-wit kopi-
eerapparaat beschikbaar voor verenigin-
gen. Heeft u als vereniging ergens kopieën 
voor nodig, dan kunt u dit door de Dorps-
raad laten verzorgen. Stuur het document 
dat u wilt printen naar dorpsraad_sam-
beek@hotmail.com en vermeld erbij voor 
welke vereniging het is, hoeveel stuks u 
nodig hebt, wanneer en waar u het gele-
verd wilt hebben. We nemen contact met 
u op om het geheel kosteloos te verzorgen.

Nieuwe inwonersdag
Ook de kermis kan dit jaar helaas niet 
doorgaan. Op dit moment wordt gekeken 
naar alternatieven. Hierbij staat de Nieu-
we Inwonersdag al op de agenda voor 
zondag 30 augustus a.s. Bent u het afge-
lopen jaar in Sambeek komen wonen of 
kent u iemand laat het ons dan weten via 
nieuweinwonersdag@gmail.com. 

nieuws van de doRpsRaad
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Het twee-in-een-oorlogsboekje, met de 
titels De oorlog van 300 minuten en Na 
de bevrijding begon de oorlog, is gedu-
rende de maand juni voor iedereen ver-
krijgbaar op de volgende drie manieren.

1.  Zelf ophalen. Doe tien euro, of een 
veelvoud daarvan als u meer boekjes 
wilt hebben, in een envelop en schrijf er 
uw naam, adres en telefoonnummer + 
het aantal gewenste boekjes op. Neem 
vervolgens eerst telefonisch contact op 
met mevrouw Mientje Denen-Kuijpers 
(Schilderstraat 5, telefoon 0485-57 54 
00) om af te spreken wanneer u het 
boekje/de boekjes zelf komt opha-
len. De overhandiging van envelop en 
boekje(s) geschiedt overeenkomstig de 
coronavoorschriften, dus zonder fysiek 
contact en op 1,5 meter afstand.

2.  Laten bezorgen, alleen in Sambeek. U 
stopt tien euro of een veelvoud daar-
van in een envelop, voorzien van naam, 
adres en telefoonnummer + het aantal 
gewenste boekjes in de brievenbus van 
René Klaassen, Grotestraat 9. Enkele 
dagen later wordt het boekje/de boek-
jes gratis bij u thuis bezorgd.

3.  Digitaal. Ga naar www.sambeeksheem.
nl. Op de pagina Actueel vindt u een 
bestelformulier. Vul dat in en maak 
het juiste bedrag over. Enkele dagen 
later wordt het boekje gratis bij u thuis 
bezorgd. Bestellingen van buiten Sam-
beek worden per post toegezonden. 

De verzendkosten bedragen 5 euro per 
boekje.

SAMBEEKS HEEM
‘DUBBEL’ OORLOGSBOEKJE NU VERKRIJGBAAR

Eerste dodenherdenking in mei 1941 bij de 
kazemat aan de Maas waar drie militairen 
sneuvelden. 

Burgemeester Piet Stevens inspecteert de 
erewacht van de in Sambeek gelegerde mi-
litairen tijdens de viering van zijn 25-jarig 
ambtsjubileum op 4 juli 1939.
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achteR de vooRdeuR van  de vooRmalige pastoRie
echt zo’n beetje iedeRe centimeteR is aangepakt

Binnen 72 uur
Koen, geboren en getogen Sambekenaar en 
Tetske, die van oorsprong uit Westerbeek 
komt, waren op zoek naar een woning. Ze 
wilden het liefst in Sambeek blijven wonen. 
Toen in 2013 de pastorie te koop kwam was 
Tetske direct enthousiast, zij heeft dan ook 
iedereen snel weten te overtuigen. Jo had 
direct in de gaten dat ze er geen gras over 
moesten laten groeien. De plannen wer-
den dan ook binnen 72 uur beklonken en 
zo wist Koen naast zijn vriendin ook zijn 
schoonouders mee naar zijn geliefde Sam-
beek te trekken.

Ontdekking in de wildernis
Om überhaupt te kunnen zien wat ze alle-
maal gekocht hadden moest eerst de tuin 
vrijgemaakt worden. In ruim 10 jaar was 

er een waar oerwoud aan bomen, planten, 
struiken etc. ontstaan. “Eigenlijk ontdek-
ten we toen pas de aanbouw achter aan het 
huis. Tijdens de bezichtigingen was die niet 
eens zichtbaar geweest,” vertelt Tetske. 

Strippen
Toen ze het pand kochten was het vrijwel 
onbewoonbaar. “Vanwege de leegstand en 
een eerder aangetroffen wietkwekerij, die 
voor de nodige vernielingen had gezorgd, 
zijn we het eerste half jaar alleen bezig ge-
weest met strippen, uh van het huis natuur-
lijk,” grapt Koen. Het tweede half jaar stond 
het huis volledig in de steigers. Er werden 
nieuwe kozijnen geplaatst, de boeiboorden 
werden geschilderd, de muren opnieuw ge-
voegd en nog wat andere herstel- en reno-
vatiewerkzaamheden werden uitgevoerd. 

Verbouwing
Na ruim een jaar startte de verbouwing 
binnen pas. Als we ze vragen of ze veel heb-
ben verbouwd, begint Koen hard te lachen. 
“Een likje verf hier en daar doet wonderen,” 
zegt hij gekscherend. “We hebben echt zo’n 
beetje iedere centimeter zowel binnen als 
buiten aangepakt. Voor de meeste Sambe-
kenaren is dat geen verrassing,” vervolgt 
Koen op serieuzere toon en veegt een keer 
langs zijn voorhoofd het denkbeeldige 
zweet van toen weg. Van binnen is alles 
– maar dan ook echt alles – verbouwd of 
gerenoveerd. Natuurlijk om er twee wo-
ningen te realiseren, maar ook om het 21e 
eeuw-proof te maken (denk aan isoleren, 
nutsvoorzieningen, vloerverwarming, 
etc.). Daarnaast moesten er ook een nieu-
we keuken, badkamer, toiletten, slaapka-
mers en vloeren komen.

Oude elementen
“We werden direct verliefd op de ziel van 
het huis,” vertellen Koen en Tetske. Dat 
moest uiteraard behouden blijven en soms 
zelf terug getoverd worden. In beide wo-
ningen zijn verschillende ornamenten en 
plafonlijsten terug te zien. Sommige waren 
zelfs weg getimmerd, maar nu zijn ze weer 
zichtbaar. Andere oude elementen als de 

Tekst: Jeanette Verstraaten, foto’s: Ellen Duvekot

Sinds een jaar of vijf prijkt onze voormalige pastorie weer 
in zijn volle glorie in het centrum van ons dorp. Reden voor 
Rond de Toren om eens een kijkje achter de voordeur te 
nemen. Wie zijn de bewoners, die dit statige pand achter tien 
jaar wildernis hebben uitgehaald. Bij de voordeur ontdekken 
we twee deurbellen. Eén voor de linkerkant waar Jo en Ans 
van den Hoogen wonen en één voor de rechterkant waar 
Koen Huijbers en Tetske van den Hoogen, de dochter van Jo 
en Ans hun intrek hebben genomen.
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achteR de vooRdeuR van  de vooRmalige pastoRie
echt zo’n beetje iedeRe centimeteR is aangepakt

houten luiken, gewelvenkelder, paneeldeu-
ren, schouwen, glas in lood bleven behou-
den. De dakconstructie met bijbehorende 
spanten bleef eveneens intact. Net als de ka-
rakteristieke voorgevel, ook daar is de oor-
spronkelijke uitstraling bewaard gebleven. 

Mooiste helft
Om de oude voorgevel in stand te hou-
den is er achter de gezamenlijke voordeur 
een voorportaal gemaakt. Hiervoor is de 
lange centrale gang een stukje ingekort. 
Van hieruit zijn beide woningen bereik-
baar. “Verder zijn het echt twee gescheiden 
huizen, er loopt nog geen kabeltje van het 
ene huis naar het andere huis,” vult Jo aan. 
Als we beide families vragen welke helft het 
mooiste is geworden dan zijn de meningen 
verdeeld. Iedere kant is naar eigen smaak 
ingericht en zo heeft ieder huis zijn charme. 

Meest geslaagd
Ze kunnen samen wel uren over hun mooie 
stulpje vertellen. Achter de vele klusuur-
tjes zitten evenzovele verhalen. “We zijn 
superblij met de huidige staat en eigenlijk 
alles vinden we super goed gelukt. Dat het 
uiteindelijk zo mooi is geworden hadden 
we niet durven dromen. Als we echt moe-
ten kiezen zijn we toch wel erg trots op de 
prachtige hoge plafonds met ornamenten 
en sierlijsten, die geven zoveel karakter en 
uitstraling aan het pand,” vertellen Koen en 
Tetske trots. Bij Jo en Ans is de eigenhan-
dig gemaakte kelder onder de keuken erg 
geslaagd.

Plannen
“We wisten dat het een verbouwing van de 
lange adem ging worden,” geeft Koen aan. 
“Nu ruim 6,5 jaar onderweg, zijn we blij 
dat we er inmiddels allemaal wonen, maar 
dat wil niet zeggen dat de verbouwing klaar 
is.” Inmiddels schijnt het zonnetje heerlijk 
door de tuindeuren en werpen we een blik 
naar buiten. “Dat is het volgende project,” 
zegt Koen lachend. Buiten ligt één grote 
achtertuin, die nog in tweeën gedeeld moet 
worden. Verder vullen Koen en Tetske aan 
dat de achterbouw in de toekomst nog 
wordt aangepakt.

Wonen in Sambeek
Voor Koen was het eigenlijk nooit een optie 
om zijn Sambeek te verlaten. Hij is diep-

geworteld in het Sambeekse verenigings-
leven. Zo is hij lid van VV Sambeek, TV 
Sambeek en bij twee zaalvoetbalteams, hij 
speelt hoorn bij Semper Unitas en is lid van 
het Orkestmanagement maar bovenal is hij 
trots op zijn functie als Vorst van C.V. de 
Knoepers. Jo en Ans genieten van hun pen-
sioen en vinden het heerlijk om dicht bij het 
centrum van Boxmeer te wonen. Verder zijn 
ze regelmatig in hun moestuin te vinden en 
hobbyen ze in de werkschuur of ondersteu-
nen ze bij de verbouwing van het huis van 
hun middelste dochter. Iedere zaterdag is er 
nog altijd veel bedrijvigheid rondom de pas-
torie. “Klussen en hobbyen in en rondom 
het huis blijft de populairste vrijetijdsbeste-
ding van ons viertjes,” vult Ans aan. 

Mooiste plekje in Sambeek
We genieten van onze achtertuinen waar 
bijna letterlijk de mooie kerktoren in staat. 
Maar wandelen, fietsen en sporten in het 
Maasheggengebied is een activiteit waar we 
erg van kunnen genieten. Jo en Ans hebben 
dan ook geen enkele behoefte om op va-
kantie te gaan. Koen en Tetske daarentegen 
verruilen hun idyllische achtertuin in de 
zomermaanden graag voor het Italiaanse 
Toscane.

Wensenlijst
Als we vragen naar wat er op de wensenlijst 
van het viertal staat, dan is dat niet moei-
lijk voor ze: dat de coronacrisis snel voorbij 
mag zijn. Echter als ze één miljoen euro aan 
het dorp mochten besteden dan zouden ze 
graag een ‘centje’ willen bijdragen aan de 

begroting om dorpshuis de Elsenhof in de 
kerk te vestigen.

Tot slot
Voor Jo en Ans voelt Sambeek als een 
warme deken. “We werden goed ontvan-
gen, de nieuwe inwonersdag is een fijne, 
laagdrempelige manier om kennis te maken 
met (nieuwe) bewoners en de Sambeekse 
verenigingen,” aldus Jo en Ans. Koen en 
Tetske hebben vaak vragen gekregen over 
het verloop van de verbouwing. Veel men-
sen gaven aan dat ze het tof vonden dat een 
beeldbepalend gebouw als de pastorie, dat 
uitstraling en karakter geeft aan het cen-
trum van Sambeek, zo mooi intact is ge-
bleven. “Deze opmerking is het grootste 
compliment dat we kunnen krijgen en we 
zijn blij dat we dat hebben kunnen realise-
ren, maar zonder onze vaders was dat nooit 
gelukt!” besluit het jonge stel.

IN DE VOLGENDE UITGAVE 

VAN ROND DE TOREN GAAN 

WE ACHTER  

DEZE  

VOORDEUR  

EEN KIJKJE  

NEMEN
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Koorstraat 67
5831 GH Boxmeer
T: 06 521 900 83
www.bewegez.nl

Past. van Berkelstraat 4A  |  T. 0485 575 630
5836 BJ Sambeek  |  E. info@warandahal.nl

• Feestjes en partijen

•  Sportevenementen op 
groot scherm

• Kinderfeestjes

•  Sporthalverhuur in 
combinatie met café

OOK VOOR AL UW FEESTJES

Verhuur van vaste en tijdelijke opslag & bedrijfsruimte

Dé voordelige verhuurder in het Land van Cuijk  
voor particulier & zakelijk in Sambeek

www.boxhuur.com / info@boxhuur.com



Nr. 5     ROND DE TOREN      7

nieuwsflits
Op Koningsdag werden zowel Cor als Sil 
Schaminée verrast met een koninklijke 
onderscheiding voor hun enorme inzet 
als vrijwilliger bij Woonzorgcentrum 
Sint Anna. Helaas werden de lintjes nog 
niet daadwerkelijk uitgereikt. Dit zal 
later dit jaar plaatsvinden, afhankelijk 
van de ontwikkelingen rondom het co-
ronavirus.

De heer C.W.A. (Cor) Schaminée
Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau

Cor zet zich al jarenlang in als vrijwil-
liger voor organisaties in de gemeen-
te Boxmeer. Van 1969 tot 1973 was hij 
bestuurslid van Carnavalsvereniging 
De Knoepers. Daarnaast was hij van 
1970 tot 1974 bestuurslid van Stichting 
SamSam en van 1986 tot 1991 secretaris 
van Volleybalvereniging Switch in Box-
meer. Sinds 1999 is hij vrijwilliger bij 
Woonzorgcentrum Sint Anna in Box-
meer. 

Mevr. R.S. (Sil) Schaminée-van den Brand
Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau

Van 1979 tot 1983 verzorgde Sil de 
bloemstukken in de kerk van Sambeek. 
Sinds 1998 is zij een waardevolle vrijwil-
liger bij Woonzorgcentrum Sint Anna in 
Boxmeer. Zij begeleidt de bewoners bij 
activiteiten zoals de muziekmiddagen en 
het wekelijkse bezoek aan de kapel. 

Op 24 april werden wij door Burgemees-
ter Karel van Soest aangenaam verrast 
met de mededeling  dat   aan ons beiden 
een Koninklijke onderscheiding is toe-
gekend. 
Wij zijn gelukkig en blij met deze onder-
scheiding, maar zijn ook blij dat wij dit 
vrijwilligerswerk mogen en kunnen 
verrichten en hopen dat het ons ge-
geven mag zijn, dit werk nog een 
aantal jaren te kunnen voortzet-
ten. 
Wij willen bij dezen iedereen 
hartelijk danken voor de vele 
felicitaties die wij uit onze 
gemeenschap mochten 
ontvangen.

Cor en Sil Schaminée
Bergstraat 11
Sambeek

LINTJESREGEN BIJ COR EN SIL SCHAMINÉE

50 JAAR GETROUWD
Wij willen alle mensen bedanken die 
ertoe bijgedragen hebben het vieren 
van ons 50-jarig huwelijk tot een suc-
ces te maken. Jullie stuurden ons mas-
saal kaarten met lieve woorden erop, 
bloemen, of tijdens raamvisite een 
hand/kus, zwaaien en lachen. Dit alles 
heeft zoveel hartverwarmende indruk 
gemaakt die we als een mooie herin-
nering koesteren in coronatijd. Het 
was super. Hartelijk dank.
Els en Herbert Kremers
Pastoor van Berkelstraat 86

VLINDERKAPEL
Wie heeft er tijdens een van zijn heer-
lijke wandelingen al stilgestaan bij de 
Vlinderkapel? Wie een rondje Vortum 
langs de Schutkooi loopt is hier zeker 
voorbij gekomen. De kapel is onlangs in 
vriendschap gebouwd door een moslim, 
een katholiek en een protestant om de 
eenheid te gedenken van al wat leeft. 

Sint Brigida was een Ierse heilige die 
leefde van 453 tot 523. Zij is de be-
schermheilige van het vee en van de 
boeren en gaf warmte aan vergeten en 
eenzame mensen.

Voor ieder die hier even stilstaat: geef 
warmte aan wie het nodig heeft. Zoals 
een vlinder in de Maasheggen ontwaakt 
in de zonneschijn, zo ontwaken mensen 
van warmte en liefde.
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de hobby van...
dennis loeffen

Tekst: Nena Bongers
Foto’s: Dennis Loeffen en Nienke Langen

Even voorstellen
“Ik ben Dennis Loeffen, geboren in 1980 
en samenwonend met Nienke Langen en 
onze tweeling van bijna 3, Jari en Iris. Een 
van mijn grote liefhebberijen is de Efte-
ling; zowel bezoeken van het park als het 
verzamelen van allerlei items die met het 
park te maken hebben.”

Hoe is het zo gekomen
Zijn eerste herinneringen aan de Efteling 
waren dat hij als klein manneke van 6 jaar 
met zijn hele familie naar het park ging. 

Allemaal in het schommelschip “De halve 
Maen”. Wat een belevenis! Het ging ech-
ter zo hoog dat hij het enorm spannend 
begon te vinden … Gedurende het ritje 

heeft hij volgens hem alleen zijn voeten 
gezien en zich heel goed vastgehouden 
aan ome Piet; voor zijn gevoel duurde rit 
wel een half uur, maar het heeft toch een 
enorme indruk op hem gemaakt. Nadien 
is hij er vele malen meer in geweest. Uit-
eindelijk dus een prachtige, waardevolle 
herinnering!

In zijn jeugd ging hij af en toe met zijn 
ouders en zusje. “Vooral het nostalgische, 
sprookjesachtige heeft me getrokken. Je 
moet echt een gevoel ervoor hebben,” zegt 
Dennis. Lang heeft hij gedacht, is dit wel 
normaal, maar het is geaccepteerd door 
iedereen en veel mensen vinden het mooi. 
Hoe langer hij met de hobby bezig is hoe 
meer hij erachter komt dat er veel meer 
mensen zijn met deze “bijzondere afwij-
king”, zoals hij zelf zegt. De combinatie van 
enerzijds sprookjeswereld van Anton Pieck 
en anderzijds de adrenaline wanneer je in 
de achtbaan zit spreekt hem aan. Wat hem 
betreft is het een uniek park in de wereld 
waar je echt in een andere wereld kunt ver-
toeven. Zijn favoriete attracties zijn dan 
ook het Sprookjesbos, de Fata Morgana en 
de houten achtbaan Joris en de Draak.

Ook zijn vriendin is ermee “besmet”. Tij-
dens een van zijn eerste afspraakjes gingen 
ze naar het park. Hij heeft echt lang moe-
ten inpraten om haar in de achtbanen te 
krijgen, uiteindelijk heeft hij haar kunnen 
overtuigen en ze vindt het nu bijna net zo 
leuk als hijzelf. Tegenwoordig samen met 

Het begon met het bezoeken van het park de Efteling al op jonge leeftijd. De passie voor dit 
park is blijven hangen en uitgegroeid tot een verzameling van alles wat ermee te maken heeft. 
Het liefst speciale items. Het Efteling gevoel ten top!

De 3 beeldjes; Ganzenhoedster, Reiziger en Reizigster

Dennis met op achtergrond op de kast het Lampenmeisje, in zijn handen de knuppel uit 
de zak Ezeltje Strekje, voor hem vlnr  De Heks, Harlekijn, Spiegelmannetje (spiegel  van 
Sneeuwwitje) en Ganzenhoedster
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beide kinderen, waar het Efteling gevoel er 
met de paplepel ingegoten wordt. En ze zijn 
zelfs net zo enthousiast als Dennis.
Zijn eerste Efteling item kreeg hij van zijn 
ouders, een cassette bandje met geluiden en 
liedjes, met sprookjes die in het park wor-
den gebruikt. Dit werd grijs gedraaid, als je 
dat van een bandje kunt zeggen. Zo nam je 
het park toch een beetje mee naar huis. Van 
verzamelen was toen nog geen sprake.

De verzameling
De Efteling items liggen eigenlijk in het 
hele huis. In de woon- en werkkamer 
staan beelden van bekende Efteling figu-
ren, o.a. een heks, een knuppel uit de zak 
van Ezeltje Strekje, maar ook voor meer 
mensen minder bekend het Spiegelman-
netje, August, de accordeonist van mu-
zikantenpoort en een Harlekijn van het 
Efteling museum.  

Boven staat de rest van de verzameling. 
Hier zie je kleinere beeldjes, o.a. Pardoes, 
Langnek, het volk van Laaf en alle overige 
sprookjes bewoners. Daarnaast staan er 
puzzels, boeken, DVD’s, muziekcassettes, 

LP’s, posters, mokken, glazen en tegels. Je 
kunt het zo gek niet bedenken. 
Langzaam is Dennis ook aan het digitali-
seren, om zo een overzicht te krijgen van 
de verzameling. Het zijn er nu nog “maar” 
een paar duizend, maar er zijn er nog veel 
meer. Hij beseft meer en meer dat hij zich 
moet gaan specialiseren, daarom praat hij 
zelf vaak over een pré Pardoes tijdperk. De 
spullen van Joki, Pardoes en de sprookjes-
boom gaan met name naar de tweeling, ze 
zijn er heel blij mee!

Speciaal
Speciaal zijn de 3 beeldjes: de Ganzenhoed-
ster, de Reiziger en Reizigster. Deze zijn ge-
modelleerd naar een tekening van Anton 
Pieck. Ze staan gepresenteerd in een vitrine 
en zijn voorzien van een uniek nummer en 
bijbehorend echtheidscertificaat. 

Heel exclusief is ook het Lampenmeisje, 
een origineel die in de kamer staat. De 
Ganzenhoedster staat in de gang, de exac-
te replica, speciaal nagemaakt door een 
beeldhouwer voor Dennis. In het park is 
het een fontein, nu even niet, maar is er 
wel op gemaakt. Zijn kinderen zeggen ie-
dere avond, onderweg naar bed, welterus-
ten. Hoe lief is dat!

Waar te verkrijgen
Met opkomst van het internet en met 
name Marktplaats en Facebook is het 
steeds gemakkelijker om aan items te 
komen. De exclusieve items echter niet, 
daarvoor ben je aangewezen op contac-
ten met medeverzamelaars. Er zijn ook 
beurzen die hij, als het kan, bezoekt. Daar 
komen mensen van jong tot oud. Dat is 
het leuke aan deze hobby, het gaat er niet 
om dat je té oud bent, of té jong. Je moet 
het Efteling gevoel hebben. 

Tijdsbesteding
Je bent niet tijdgebonden, je kan ermee 
bezig zijn wanneer daar tijd voor is. In de 
winter meer, want dan zit je binnen. Het 
is eigenlijk verweven in hun dagelijkse 
leven. De kinderen zijn gek op Joki en de 
Sprookjesboom, die staat dus ook vaak 
aan op TV in huize Loeffen. Maar dan 
ziet Dennis zich terug als kleine jongen, 
net als zij nu. Ze proberen de Efteling 2-3 
per jaar te bezoeken, als het kan met over-
nachtingen en liefst in het buitenseizoen. 
Dit jaar zijn ze in januari geweest, nu is het 
afwachten wanneer het weer kan.

Tot slot
Het is Dennis zijn wens om uiteindelijk 
een kamer volledig in te richten in Efteling 
sferen, met alle items, met een nostalgische 
boekenkast, vitrines en een heerlijke luie 
stoel, zodat hij kan genieten van een Efte-
ling boek van sprookjes of van zijn verza-
meling. Zo probeert hij het gevoel met an-
deren te delen. Afgelopen Kerstmis heeft 
hij een miniatuur Efteling gebouwd in de 
woonkamer met verlichting en in winterse 
sferen. Er is ook een gedeelte hiervan gepre-
senteerd in de kerk in Sambeek, samen met 
de prachtige kerststal en overige versierin-
gen. Misschien bij iemand opgevallen?

Iedere keer leer je weer wat meer van de 
Efteling en zijn geschiedenis. Van het ont-
staan tot aan wat het park nu is. Het wordt 
wel steeds commerciëler en je merkt dat 
ouderwetse spullen moeilijker te vinden 
zijn. Maar soms moet je een beetje geluk 
hebben! Misschien zit er tussen de lezers 
iemand die iets leuks denkt te hebben, of 
ergens iets heeft zien staan van de Efte-
ling? Laat het dan weten aan Dennis, hij 
staat ervoor open!Vitrine met beeldjes van vele sprookjesbos 

bewoners 

Dennis’ kinderen in het Sprookjesbos
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PROFESSIONELE WEBSITE
al vanaf € 349,00 (CMS/RESPONSIVE)

KRACHTIGE WEBHOSTING
v.a. € 6,95 per maand + gratis domeinnaam

WWW.RUMA-VSM.NL  |  WWW.VSM-HOSTING.NL
GROTESTRAAT 80 5836 AH SAMBEEK | T 0485-478040

CEASAR

Sambeekseweg 23
5831GK Boxmeer

0485 57 65 51
www.drummerke.nl

VSM

www.ccadministratie.nl

Rabobank Land van  
Cuijk & Maasduinen

Aangepaste 
bereikbaarheid

Zorg goed voor jezelf en pas goed op elkaar!

Het Coronavirus raakt inmiddels meer dan alleen onze  

gezondheid. Het stelt jou en onze medewerkers bloot aan 

nieuwe uitdagingen en dilemma’s. Wij blijven ons tot het 

uiterste inspannen om jou als klant te helpen.

Via de Rabo App en Online Bankieren kun je veel bankzaken  

24 uur per dag zelf regelen. Telefonisch zijn wij bereikbaar op 

(088) 722 66 00. Voor urgente zaken is ons adviescentrum in 

Beugen volgens de reguliere openingstijden geopend. Onze 

kantoren in Cuijk, Mill, Gennep en Boxmeer zijn tot nader  

order gesloten.

Ga voor meer informatie en onze contact gegevens naar: 

rabobank.nl/lvcm
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nieuwsflits

Het Kloosterhuis is op zoek naar betaal-
bare appartementen of andere woon-
ruimtes voor één of meer van onze gasten. 
Wie heeft er nu of op korte termijn 
woonruimte te huur in of in de buurt 
van Sambeek/Boxmeer/Venray? Het 
mag een ruimte zijn voor één persoon 
of een grotere ruimte voor een klein 
gezin van 3 personen.

Stichting Het Kloosterhuis probeert 
haar doelstelling maatschappelijke op-
vang te realiseren door in het oude 
kloosterpand 6 kamers beschikbaar te 
houden voor mensen die onderdak be-
hoeven. Het aanbieden van onderdak is 
om de eerste nood te lenigen. Zij beta-
len daarvoor huur. De bedoeling is dat 

de gasten binnen maximaal een jaar 
doorstromen naar een eigen ruimte en 
zodoende plaats kunnen maken voor de 
volgende gast in nood.  

Vanwege lange wachttijden krijgen onze 
gasten die willen doorstromen bijna 
geen woonruimte aangeboden bij wo-
ningstichtingen. Op dit moment zoeken 
we voor een aantal mensen een eigen 
ruimte, want we gunnen deze mensen 
een plek om hun leven weer verder op te 
bouwen. Hiervoor hebben we uw hulp 
nodig!

Hebt u een aanbod of kent u een te huur 
staande locatie? Wilt u dan contact op-
nemen met info@hetkloosterhuis.nl?

VOORWERP VERMIST 

Graag wil ik een vermissing doorgeven. 
Ik zal het eerst even uitleggen. 
Het is een koperen kistje. Langwerpig 
6x14x45 cm en het heeft aan de korte 
zijkanten scharnieren en aan de lange 
kant een sleutelgat, dus vreemd om te 
openen. Het kan alleen als je de pin uit 
het scharnier schuift.
Het is van mijn vader geweest en wij ge-
bruiken het in het spel Geocachen.
Deze cache is verstopt in de Pastoor van 
Berkelstraat, net voorbij huisnummer 
72 links in het paadje.
Het is een wereldwijd bekend spel. En 
het zou jammer zijn als het hierbij stopt, 
voor ons. We kregen altijd leuke reacties 
van de cachezoekers.
Omdat het waarschijnlijk meegenomen 
is door de Sambeekse jeugd en zij geen 
idee hebben waarvoor het diende, doe 
ik een beroep op u.
De kinderen zullen tegen hun ouders 
gezegd hebben, dat ze het gevonden 
hebben, maar als ouders horen waar-

voor het is, zullen ze waarschijnlijk hun 
kinderen hierop aanspreken en het kist-
je teruggeven. Hoop ik.
 
Ik doe er een foto bij, zoals hij in de 
grond verstopt werd in een watervast 
kistje, waarbij de mensen hem konden 
vinden d.m.v. coördinaten. U ziet het 
koperen kistje links in de box, met een 
koperen knopje.
Het zou geweldig zijn als wij onze hobby 
voort kunnen zetten en het kistje van 
mijn vader terug krijgen.
 
Met vriendelijk groeten,
Gerard Gerrits
Past. van Berkelstraat 72
Tel. 0485-575186

ORGANISATIES ZORG 
EN WELZIJN SAMBEEK

Ons Thuus
info@onsthuus.nl
 
Wwz-coördinator
Dini Kuppen

Jongerenwerkers
Jeroen v.d. Heuvel

Ouderenwerker
Dette Koenders
0485-700500  |  info@sociom.nl
 
Zorgloket Gemeente Boxmeer
WMO-klantmanagers
0485-585911 | frontoffice@boxmeer.nl

Wijkverpleegkundige Boxmeer
0900-8803

Huisartsenpost
0900-8880

Wijkagent/politie
0900-8844

LINDEBOOM
Inmiddels hangen er verschillende 
leuke, mooie, warme, liefdevolle be-
richten in de Lindeboom. Even uit-
rusten op het bankje te midden van 
inspirerende berichten.

OPROEP HET KLOOSTERHUIS
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nieuwsflits
IN MEMORIAM
Truus Sieben-Kessels

Truus werd in Vierlingsbeek geboren op 
5 juni  1933.
Ze had nog twee oudere broers. Toen ze 
11 jaar was stierf haar moeder tijdens de 
oorlog en moest Truus naar kostschool 
in Grubbenvorst. Daarna ging ze in Box-
meer naar school en werkte ze jarenlang 
in de slagerij van haar vader. Tijdens de 
fietstocht van Boxmeer naar Vierlings-
beek, werd er na schooltijd geschaatst 
op de Sambeekse beek. Daar leerde ze 
Harry kennen. Ze genoten van alles wat 
het leven te bieden had en trouwden o.a. 
in de onecht, als eerste Boerenbruidspaar 
van Vierlingsbeek.
In 1960 trouwde ze écht met Harry en 
begonnen ze samen, hun eigen zaak in 
fietsen, brommers en huishoudelijke ar-
tikelen aan de Grotestraat 52 in Sambeek.

Ze kregen drie dochters en later kwa-
men daar drie kleinzonen bij. Wat was 
ze trots op haar gezin en wat was ze 
gedreven in haar winkel, samen met 
Harry maakten ze “werk” van hun zaak. 
Truus stond vooraan wanneer er iets 
georganiseerd werd in Sambeek. Was 
lid van de KVO, ging naar yoga, de ou-
derengym en werd zo gauw het kon, lid 
van de KBO. Elke donderdagmiddag 
kaarten in de Elsenhof. 

Helaas werd het fysiek  steeds minder. 
Niet meer naar de gym......
Niet meer mee met uitjes van de KBO, 
niet meer zelfstandig naar het kaarten.
Gelukkig woonde ze aan de Grotestraat en 
zo hield ze contact met de buitenwereld.

Sinds september 2019 woonde ze bij 
woonzorgcentrum St.Anna, daar is ze 
helaas 15 april j.l rustig ingeslapen.
Maandag 20 april 2020 hebben we in 
familiekring afscheid genomen, na eerst 
uitgezwaaid te zijn, door vele inwoners 
en bekenden van Truus, vanaf haar ge-
liefde plek aan de Grotestraat.

Dankjewel hiervoor!!
Voor altijd in ons Hart!

Nettie Versleijen- Jans

Nettie werd geboren op 21 december 
1936 als 6de uit een gezin van 8 kinde-
ren in Linden. In 1969 trouwde ze met 
Harrie Versleijen en ging ze wonen aan 
de Oude Waranda 1 in Sambeek. Nettie 
was een zorgzame vrouw en was altijd 
te zien bij Harrie waarmee ze samen de 
boerderij runde. Heel veel mensen uit 
Sambeek kwamen bij hen aardappels en 
melk kopen.  

Op 18 april 2018 moest ze de boerde-
rij in Sambeek gaan verlaten. Door de-
mentie was alleen wonen geen optie 
meer. Ze kreeg een mooie kamer in het 
woonzorgcentrum Sint-Anna. Vanuit 
haar kamer kon ze nog mooi naar de 
Maas kijken en had ook zicht op de die-
renweide waar ze erg van genoot. Nettie 
maakte dagelijks buiten een wandeling 
maar de laatste maanden ging dit steeds 
slechter en moest ze binnen Sint-An-
na nog een keer verhuizen naar klein-
schalig wonen. In april 2020 kreeg zij 
ook te maken met het alom gevreesde 
coronavirus en dit kwam ze helaas niet 
te boven. Op 30 april is ze hieraan ge-
storven.

 We zullen haar nooit vergeten, de 
mooie herinneringen aan haar blijven 
in onze gedachten. Verder willen wij ie-
dereen bedanken voor de vele kaarten, 
telefoontjes en natuurlijk de mensen die 
Nettie de laatste eer hebben bewezen.
Rust zacht

Angret en Bas
Daniëlle en Saskia
Hartjens- Versleijen

OPKNAPPEN 
MARIABEELD

Onlangs knapten Jo Manders en Toon 
Gerrits het mariabeeld op de kruising 
van de Torenstraat/Stalenberg op. Het 
beeld staat nu weer mooi in de verf 
en kan er weer jaren tegen. Bedankt 
mannen!

Foto: Links Jo Manders en rechts 
Toon Gerrits
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Door René Klaassen

Veel mensen vinden het prettig als een 
ander voor hen het eten en drinken in een 
horecagelegenheid betaalt. Dat is nu zo en 
vroeger was het niet anders. Op donderdag 
3 en vrijdag 4 juni 1756 verbleef Johan van 
der Plaat in Sambeek. Hij was een vooraan-
staand man in het bestuur van het Land 
van Cuijk. Hij woonde in Grave, maar op 
die twee dagen was hij in Sambeek om de 
grote schouw uit te voeren. Daarbij werden 
alle wegen en waterwegen van het dorp 
gecontroleerd. Als er iets niet in orde was, 
moest dat worden hersteld. Vaak op kosten 
van het dorp, soms ook door de eigenaren 
van de naastliggende gronden.

Johan van der Plaat was niet alleen naar 
Sambeek gekomen. Hij had drie medewer-
kers bij zich en samen verbleven ze in de 
herberg van Jasper Clabbers. Deze stond 
op de hoek Grotestraat/Schilderstraat, 
daar waar nu het Pastoor de Vochtplein is. 
Bij het bezoek van Johan van der Plaat had 
de herberg nog geen naam, maar in 1815 
zou deze eerst De Roode Leeuw en later 
De Gouden Leeuw worden genoemd.

Jasper Clabbers was niet alleen herbergier, 
hij bekleedde in Sambeek ook het ambt 
van plaatsvervangend schout, een verre 

voorloper van de huidige burgemeester. 
En dat was een profijtelijke combinatie. 
Want de kosten die Johan van der Plaat en 
zijn medewerkers maakten, declareerde 
Jasper Clabbers bij het dorpsbestuur van 
Sambeek. Zijn nota van de grote schouw 
in 1756 is bewaard. De gasten uit Grave 
deden het niet zuinig aan, zo blijkt daar-
uit. Het dorp Sambeek betaalde toch wel.

Op donderdag 3 juni waren de vier heren ‘s 
avonds gearriveerd. Ze kregen een avond-
maal voorgezet en er werd wat gedron-
ken, niet alleen bier of wijn maar ook kof-
fie - toen een chique drank. Kosten: 4,65 
gulden. De voerman moest met zijn paard 
slapen in de schuur. Dat was nogal prijzig: 
2,15 gulden, terwijl het ‘slaapgelt’, zoals in 
de nota staat vermeld, voor de heren slechts 
2 stuivers per persoon kostte.

De volgende morgen bij het ontbijt wer-
den onder andere beschuit en brandwijn 
genuttigd. ‘s Middags moest er na afloop 
van de schouw nog even goed gedronken 
worden, met allerlei personen die op een 
of andere manier erbij betrokken waren 
geweest. In totaal ging het om een gezel-
schap van maar liefst 34 mensen, waaron-
der ook verscheidene dames. Zo gingen 
er meer dan 100 flesjes wijn doorheen, de 
nodige kannen bier, jenever én ettelijke 
porties tabak. Alles bij elkaar bedroegen 
de onkosten van deze schouw toen ruim 
145 gulden, wat overeenkomt met een be-
drag van 1400 euro nu.

sambeeks heem
ETEN EN DRINKEN OP KOSTEN VAN SAMBEEK

Bij de viering van het 500-jarig bestaan van het gilde in 1921 was herberg De Gouden 
Leeuw voor het laatst in gebruik. 

Op het einde van zijn leven verhuisde Jasper Clabbers naar een van de fraaiste panden van 
Sambeek aan het Vrijthof, dat destijds stond op de plek van het huidige adres Torenstraat 
51. Hij overleed in 1773 op 60-jarige leeftijd.
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// www.sanidrome.nl/pennings

Spoorstraat 8a, Boxmeer  |  (0485) 52 37 83

Inspirerende 
showroom

Ontzorgen 
van A t/m Z

Vakkundige 
installatiePlannen voor een 

nieuwe badkamer?

Shop nu veilig en exclusief in onze 350m2

showroom. Maak hiervoor een afspraak.

www.2besign.nl
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jeugd
Op onze Instagram hebben we jullie weer een 

paar vragen gesteld. Hier onder treffen jullie 

de meest voorkomende antwoorden.

Wat vinden jullie ervan dat kinderen weer  
naar school mogen?
1.  Leuk voor de leerling die naar school mogen maar niet  

voor de andere leerlingen.
2.  Heel erg leuk maar zielig voor de kinderen die nog niet  

naar school kunnen. 
3. Leuk/fijn. 
4.  Ik weet het eigenlijk niet, is het wel of niet verstandig?  

Tja het is goed, ze krijgen weer onderwijs.  
Maar het probleem dat ze mensen kunnen besmetten blijft 
naar mijn idee dan.

Wat vinden jullie ervan dat sporten weer langzaam mag?
1. Heel erg leuk.
2. Leuk voor de kinderen die kunnen sporten.
3.  Ik vind het jammer voor de sporten die nog niet door kunnen gaan.
4. Leuk en gezond. 
5. Heel fijn, maar toch een beetje gevaarlijk. 
6. Jammer dat de harmonie niet mag starten.

wooRdzoekeR 
stRaatnamen sambeek

Tekening: Koen Laarakkers
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Dezelfde tonnages sneller weggebracht
Ik ben Fred Kremers en werk als bulkwa-
genchauffeur bij Vitelia in Oirlo/Yssel-
steyn. Wij brengen veevoer naar veehou-
derijen. Tijdens de corona periode heb ik 
de hele tijd doorgewerkt.

Het werk zelf is niet veranderd, het fysiek 
contact met medewerkers op fabriek en 
kantoor is wel minder. Zelf ben ik niet 
bang geweest besmet te raken.

De toekomst van mijn werk hangt mede af 
van wat er met de veestapel in Nederland 
gaat gebeuren, maar zolang het vee eet zal 
er voer gebracht moeten worden. Op dit 
moment vind ik het moeilijk te zeggen of 
er nog economische gevolgen komen. Het 
ligt aan veel facetten zoals grondstoffen 
die vanuit de hele wereld binnen moeten 
blijven komen, gaat de veestapel krimpen 
maar vooralsnog merk ik er niets van. We 
brengen dezelfde tonnages weg als een 
jaar geleden, alleen gebeurt het sneller 
doordat er geen of weinig oponthoud in 
het verkeer is, al wordt het momenteel al-
weer drukker.

Blijf gezond, groetjes Fred

weRken tijdens coRona

Hogere kosten door extra regelingen 
Ik ben Bert Denen en heb tijdens de coro-
na periode continue doorgewerkt, ik denk 
nog wel intensiever dan voor de periode. 
Ik werk bij BK Pharma Logistics in Beu-
gen en ben daar verantwoordelijk voor de 
dagelijkse gang van zaken van ons ware-
house (uitvoerend en administratief). 

Zoals de naam van de firma al doet vermoe-
den hebben wij als hoofdtaak de logistieke 
verzorging van alles wat te maken heeft met 
geneesmiddelen e.d. (dierlijk en humaan). 
Mede daarom is het nationaal en internati-
onaal erg druk en door de verschillende re-
gels in de verschillende landen van Europa 
is er logistiek wel het een en ander veran-
derd. Met name dat de voertuigen elke dag 
volledig ontsmet moeten worden en dat 
we, zoals de overheid stelt, de onderlinge 
contacten tot een minimum beperken. De 
(kantoor)mensen werken zoveel mogelijk 
thuis. Onderling (ook met andere locaties) 
hebben we contact via microsoft teams. 

Door de onderlinge contacten zoveel mo-
gelijk te mijden, ben ik niet bang om be-
smet te worden. We volgen de voorschrif-
ten van de overheid op de voet, maar ik 
denk dat bij ons bedrijf er nog voorzich-
tiger omgegaan zal worden om eventuele 
versoepelingen door te voeren.

Voor de toekomst hoop ik dat er snel een 
vaccin zal zijn, zodat we weer langzaam-
aan terug kunnen naar het oude vertrouw-
de, maar ik ben bang dat dat nog wel even 
op zich zal laten wachten. Door de extra 
regelingen en problemen bij grensover-
schrijdend transport zijn er hogere kosten 
gemoeid met het transport en dat kan eco-
nomisch wel het een en ander betekenen, 

maar voorlopig ziet het er nog wel goed uit.
Door met z’n allen de voorschriften van de 
overheid goed op te volgen (hoe moeilijk 
ook), kunnen we dit virus inperken. We 
hopen allemaal dat er snel een vaccin be-
schikbaar komt, zodat we weer terug kun-
nen naar de samenleving zoals we gewend 
waren, met enkele aanpassingen.

Stay home, stay save

Bert Denen

Ik vrees dat we in augustus nog steeds ge-
deeltelijk naar school kunnen
Ik ben Marja Smits en ben lerares Engels op 
Metameer. Daarnaast begeleid ik kinderen 
die moeite hebben met Engels. In het begin 
hebben we nog even op school met colle-
ga’s en teamleiding samen goede afspraken 
gemaakt, daarna is vanaf 18 maart het on-
derwijs op afstand begonnen. Af en toe ga ik 
naar school voor de schoolexamens.

Het werk is behoorlijk anders. Alles gaat met 
teams online; de lessen en de vergaderingen, 
maar ook een gesprekje met een leerling of 
collega. Je moet, vooral bij het lesgeven, kun-
nen loslaten. Je kunt niet alles controleren en 
bereikt niet elke leerling met je uitleg op af-
stand. Maar soms heb je juist ook weer hele 
mooie contacten, die je in de klas niet zou 
hebben. Ik mis het face to face contact met 
de leerlingen, het sparren met collega’s etc.

Echt bang ben ik zelf nooit geweest voor het 
virus. Ik volg de richtlijnen en ga ook wel 
eens op bezoek bij iemand, gezellig op de 
koffie of samen een pilsje pakken; alles op 
afstand natuurlijk.

Als ik naar de toekomst kijk dan ben ik bang 
dat deze toestand nog wel een poosje gaat 
duren. Ik vrees dat we in het nieuwe school-
jaar in augustus nog steeds maar gedeeltelijk 
naar school gaan en onderwijs op afstand 
hebben.

Ik ben in dienst van de overheid, dus ben 
elke maand verzekerd van een inkomen. Dat 
geldt helaas voor veel mensen niet, zoals zz-
p’ers, horeca etc.

Groet, Marja
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Ik voel me veiliger op het werk dan in de 
supermarkt
Ik ben Gerbert Nabbe en werk bij MSD 
Animal Health (voormalig Intervet) in 
het magazijn. Wij zijn verantwoordelijk 
voor de opslag van grondstoffen en ge-
reed producten. Het werk gaat gewoon 
door tijdens de coronaperiode. Er zijn 
wel maatregelen genomen om de kans op 
besmetting te verkleinen. Wij zijn bijvoor-
beeld verplicht onze handen te desinfec-
teren bij binnenkomst en wij hebben niet 
meer met zijn allen pauze, omdat wij an-
ders te dicht op elkaar zitten. Ook werken 
collega’s thuis als dat mogelijk is. Voor mij 
als magazijnmedewerker is dat natuurlijk 
geen optie. 
 
Je loopt altijd het risico om besmet te 
raken. Maar doordat collega’s verplicht 
zijn om thuis te blijven bij ziekteverschijn-
selen verkleint de kans op besmetting aan-
zienlijk. Ik voel me eerlijk gezegd veiliger 
op het werk dan in de supermarkt.

Ondanks dat ik als uitzendkracht werk, 
ben ik niet bang om mijn baan te verlie-
zen. De vraag naar entstoffen en vaccins 
blijft namelijk ook in deze bijzondere tijd 
gewoon bestaan.

Groetjes Gerbert en stay safe!

Het liefst leg je een troostende arm om de 
schouder, maar fysiek contact is helaas 
niet mogelijk
Ik ben Dianne Toonen en ben werkzaam in 
het Maasziekenhuis als casemanager
coloncare/oncologieverpleegkundige waar 
ik patiënten begeleid met darmkanker of 
kanker aan de spijsverteringsorganen.

Tijdens de coronaperiode heb ik veel full-
time gewerkt. Met name in de piekperiode 
met corona moesten er noodgedwongen 
veel veranderingen plaatsvinden. Het zie-
kenhuis was toen alleen toegankelijk voor 
spoedeisende zorg en poliklinieken gingen 
dicht. Eén verpleegafdeling en de intensive 
care lagen vol met coronapatiënten.

De aanwezigheid van het coronavirus in 
de samenleving heeft ook impact voor 
mensen met kanker. Chemokuren of 
behandelingen werden soms uitgesteld 
omdat de kuren ervoor kunnen zorgen dat 
je afweer tegen ziektes en dus ook tegen 
corona enorm afneemt. Het lastigste vond 
ik dat uitslaggesprekken of moeilijke be-

slissingen over behandelingen vaak tele-
fonisch moesten worden afgehandeld. Er 
zijn ook enkele patiënten overleden aan de 
gevolgen van corona. Ik heb veel angsti-
ge en ongeruste patiënten gesproken. Dat 
raakt je echt. Het liefst leg je een troosten-
de arm om de schouder, maar fysiek con-
tact is helaas niet mogelijk.

Gelukkig wordt de reguliere zorg weer 
langzaam opgeschaald. Oncologische be-
handelingen hebben de hoogste prioriteit. 
Daar zijn we weer druk mee. We blijven 
wel zoveel mogelijk zorg op afstand leve-
ren via beeldbellen, app of telefonisch. Als 
patiënten naar het ziekenhuis komen wor-
den ze eerst gecontroleerd voor ze naar 
binnen mogen. Verder zijn er looproutes 
en schermen geplaatst. Bij patiëntencon-
tact dragen we continue een mondkapje. 
Veiligheid staat voorop, zowel voor pati-
enten als zorgverleners.

Ik was vooral bang dat ik ziek zou worden 
en hierdoor patiënten zou blootstellen aan 
corona. Daarom ben ik nu nog heel voor-
zichtig. Maar ik had vooral het gevoel dat 
ik op het werk moest zijn om mijn steentje 
te kunnen bijdragen aan de zorg.

Omdat de reguliere zorg de laatste tijd niet 
is doorgegaan moet er nog veel werk wor-
den ingehaald. De coronaperiode zal nog 
maanden impact hebben op de reguliere 
zorg. De nadruk ligt vooral op: hoe kun-
nen we patiënten zo snel mogelijk zien en 
de zorg geven die ze verdienen.

Hartelijke groet, Dianne

Foto: Ellen Duvekot
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DE START VAN DE JEUGD
Op woensdag 29 april organiseerde 
Peter van Andel een ‘We mogen weer 
tennissen dag’ voor onze jeugd- en 
juniorleden. De deuren van ons ten-
nispark gingen weer voor het eerst 
open sinds de coronamaatregelen van 
kracht werden. De opkomst was erg 
goed, iedereen had weer zin om een 
balletje te slaan. We kregen zelfs be-
zoek van de krant!

Een dertigtal tennissers van 55-plus tot 83 
jaar is op woensdag- en/of donderdagoch-
tend op de tennisbaan te vinden. In het 
midden van de negentiger jaren maakten 
flink wat leden gebruik van de (toen nog 
bestaande) vervroegd-pensioenregeling, 
waardoor ze voldoende tijd kregen om op 
de stille uren te tennissen. 

In de zomer van 1994 nam Ed Hoste het 
initiatief om met een gemengde 55-plus 
groep van ongeveer tien personen van 
start te gaan. Henk de Haan: “Toen Ed 
naar Nieuw-Zeeland vertrok heb ik de or-
ganisatie van hem overgenomen.” Henk is 
tot op de dag van vandaag met veel plezier 
als organisator betrokken bij het 55-plus 
tennis. Trouwe deelnemer Wim Bouw-
mans: “We werken met een tennislijst die 
iedereen iedere maand toegestuurd krijgt 
door Henk, hierop kun je aangeven of je 
verhinderd bent en staan ook de reserves 
aangegeven. 

Om half tien beginnen we. Iedereen trekt 
een baannummer, zo gaan er vier personen 
naar elke baan, waar wordt bepaald wie 
met wie speelt. Dit kan zijn heren-, dames- 
of gemengd dubbel.” Henk: “Meestal heb-
ben we een bezetting van vier banen op 
woensdag en twee banen op donderdag. 
Bij veel tennisclubs doen ze het anders: 
helemaal niks regelen, wie zin heeft om te 

komen, die komt en wie geen zin heeft blijft 
weg. Uiteraard zijn er bij ons ook stemmen 
opgegaan om dit zo te doen, maar bij stem-
ming is toch altijd gekozen voor het sche-
ma. Het niveau is acht.” Tot ongeveer elf 
uur wordt er getennist. Daarna is het tijd 
voor koffie en wordt er gezellig gekletst. 

Wim: “Ons doel is gezond en fit te blijven. 
Het is een leuk tijdverdrijf voor allemaal 
en we onderhouden sociale contacten. Die 
gezelligheid is zeker wat waard. Laat je 
niet tegenhouden, het is gezond en super 
gezellig. Iedereen kan zich aanmelden 
voor de woensdag- of donderdagochtend 
en de liefhebbers zelfs voor beide dagen.”

Wilt u ook mee tennissen op de woensdag- 
of donderdagochtend met de 55-plussers? 
Jullie zijn van harte welkom. Opgeven kan 
bij Henk de Haan: 0485-573623  
henkenleniedehaan@hotmail.nl 

tennis vooR 55-plusseRs Agenda
TV Sambeek

55 + tennis
Doorlopend woensdag en donderdag

Tenniskids rood/oranje
1, 7 juni

Tenniskids groen
1 juni

Jeugdkamp
6 en 7 juni 2020
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Bestel nu al jouw  
beauty producten online via:

www.sharonsschoonheidssalon.nl/webshop

Burgemeester Verkuijlstraat 59  |  5831 EJ Boxmeer
T 0485 - 32 47 09  |  M 06 120 56 668
info@sharonsschoonheidssalon.nl

Grotestraat 18

5836 AE Sambeek

(0485) 573 989

www.uyen.nl

Zonwering            

Kozijnen                

Rolluiken              

Overkappingen      

WWW.OXALIS-TUINONTWERPEN.NL

TUINONTWERP . BEPLANTINGSPLAN . ADVIES

TUINONTWERPEN
OXALIS
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vv sambeek
samenweRking vv sambeek/volhaRding

NIEUWS

In Sambeek zijn op woensdag 6 mei 
de trainingen voor de jeugd t/m 13 
hervat.

Mocht je geen lid zijn van VV Sam-
beek, maar heb je wel zin om een keer 
mee te trainen, neem dan contact op 
via jeugd@vvsambeek.nl

Op het moment van schrijven wordt 
gewerkt aan een plan waarbinnen de 
seniorenteams, die dat willen, ook 
weer kunnen gaan trainen. Omdat 
vanaf 18 mei gestart wordt met de re-
novatie van de velden 1 en 2 kan alleen 
gebruik gemaakt worden van veld 3.

MEIDEN GEZOCHT:
Sambeek / Volharding is voor het 
nieuwe seizoen nog op zoek naar 
een paar meiden om de MO15 en 
MO17  te versterken. Is dit iets 
voor jou? Neem dan contact op met  
Jan Wigman (via jeugd@vvsambeek.nl 
of 06-51102942).

Bij de start van seizoen 2017-2018 ging vv 
Sambeek een samenwerkingsverband aan 
met het Vierlingsbeekse Volharding. In 
deze ´Rond de Toren´ willen we jullie hier 
graag over informeren. 

Het bezetten van onze jeugdteams werd 
een steeds grotere uitdaging merkten we 
enkele jaren geleden. Daarnaast was het 
niveauverschil van de spelers binnen de 
teams te groot. Daarop nam het jeugdbe-
stuur het initiatief collega-clubs te bena-
deren met de vraag of zij interesse zouden 
hebben in een samenwerking. Gedurende 
de diverse gesprekken bleek Volharding 
het beste te passen bij de visie die wij als 
club nastreven. Na een gewenningsperio-
de kunnen wij nu concluderen dat het sa-
menwerkingsverband met Volharding een 
groot succes is. 

De samenwerking is alleen op onze 
jeugdafdeling georiënteerd. Leden van 
onze club blijven bij ons lid, waardoor 
onze blauw-wit-cultuur blijft bestaan. Tot 
en met de basisschoolleeftijd speelt de 
jeugd sowieso op d´n Urling, ons eigen 
sportpark. Daarna kan iedere speler op 
zijn eigen niveau verder. Thuiswedstrij-
den vinden zowel bij Volharding als bij 
vv Sambeek plaats. Omdat onze leden nu 
met leeftijdsgenoten op hun eigen niveau 
spelen, merken we dat het plezier in het 

voetbalspel verhoogd wordt. Er zijn min-
der afmeldingen dan voorgaande jaren, 
iets wat wij een erg positieve ontwikke-
ling vinden. Talentvolle spelers krijgen nu 
meer kansen, maar de volle aandacht gaat 
zowel naar selectie  als lagere teams uit.

Een andere positieve ontwikkeling die tot 
stand is gekomen dankzij de samenwer-
king is de keepersschool die onlangs is op-
gezet. Alle keepers van onze jeugdteams 
kunnen elke week een keeperstraining 
volgen, die gegeven wordt door professio-
nele trainers. En we zitten niet stil, we blij-
ven plannen maken voor de toekomst. Zo 
willen we nog een scheidsrechteropleiding 
opzetten, en ligt het vervoer tussen beide 
clubs onder de aandacht. 

Zowel spelers, hoofdbestuur, jeugdbe-
stuur, trainers en leiders van beide clubs 
zijn tevreden over de samenwerking. Vol-
harding is een club die past bij vv Sam-
beek qua cultuur. Ieder kan spelen op 
zijn of haar niveau, waarbij plezier in het 
spel hoog in het vaandel staat. Vrijwilli-
gers krijgen de nodige begeleiding en de 
betrokkenheid en bereidheid om te delen 
is erg groot. De samenwerking geeft veel 
meer mogelijkheden. Voetbal is voor ie-
dereen!

Alwin Janssen en Jan Wigman

Foto: John Hoffman
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De Elsenhof
zaalverhuur

verenigingen, particulieren en bedrijven
koffietafels en uitvaarten

Buurthuis de Elsenhof Sambeek
0485-575419 / 0623754220

Uw adres voor:

	 •	Transport
	 •	Fourage
	 •	(Sier-)tuin	Compost
	 •	Grint

COMPOSTHANDEL	 ALDERS,	 SAMBEEK

GROTESTRAAT 107   SAMBEEK
T: 0485 - 577 208 M: 0653 - 183 571
info@composthandel-alders.nl

Grondwerk - Straatwerk
Wegenbouw & Riolering

Aannemingsbedrijf
Arie Laarakkers B.V.
5836 AW Sambeek
www.arie-laarakkers.nl



Nr. 5     ROND DE TOREN      23

smt: wie zaait 
zal oogsten

Op 19 april werd de zaai- en pootdag door 
de SMT-leden zelf verzorgd. Het start-
sein werd om half 11 gegeven. Getooid in 
warme, stemmige SMT-kledij en na enke-
le potten koffie leeg te hebben gedronken, 
werd er gestart.
 
Het verschil met andere jaren is dat van-
wege de corona-aanval de anderhalve 
meter-maatregel ingevoerd is en er (zeker 
door de hardhorenden) sprake is van 
luidruchtigheid op afstand om de eigen 
mening onder de aandacht te brengen. 
Vanwege het handhavingsaspect letten 
strenge bestuursleden goed op de onder-
linge territoriumafstand maar werd er on-
derling op afstand gediscussieerd hoeveel 
afstand anderhalve meter is!

Vervolgens werden de velden uitgezet. 
Het perceel werd ingedeeld in diverse 
stroken. Tussen drie lengtestroken wor-
den graspaden aangelegd zodat tractoren 

hun manoeuvres kunnen uithalen. 
Op het eerste gedeelte werden over de volle 
breedte 9 soorten aardappelen gepoot. Het 
poten van de aardappelen is geen sinecu-
re, want er is een opperstalmeester en die 
kent geen mededogen wat precisie betreft: 
orde, structuur en een goede opbrengst 
staan centraal. Het poten dient in kaars-
rechte lijnen te geschieden anders krijgt 
de tractorchauffeur een fikse uitbrander. 
De opperstalmeester geeft opdracht om 
de gewenste afstand tussen de aardappel-
ruggen in ogenschouw te nemen. Oh wee 
als dit niet juist is: alle aardappelen hand-
matig terugzoeken en opnieuw beginnen!

De halfautomatische Vicon, de aardappel-
pootmachine werd getrokken door een 
60-jarige Deutztractor. Handmatig wer-
den de aardappels in een mini jakobslad-
der gelegd en de aardappelpoter zorgde 
dat de aardappelen op de juiste diepte en 
afstand in de grond kwamen.

Er werd ook gezaaid. De graanzaaier zaai-
de zomerrogge en -tarwe. Op een hectare 
werd ongeveer 150 kilo gezaaid. Ook wer-
den er suiker- en mangelbieten gezaaid. 
Per hectare zijn 80- tot 90.000 zaadjes 
nodig. Vele zaadjes komen niet op en bo-
vendien vinden vogels en muizen deze 
zaadjes een lekkernij. Door een coating 
rond de zaadjes wordt dit probleem min-
der. Verder werd er maïs gezaaid. 

Op de vrije stroken grond werd 20 kilo 
bloemenzaad gezaaid. In de zomer en het 
najaar zal er zich een prachtige bloemen-
pracht ontwikkelen.  

Na deze zaai- en poot-
dag is het wachten op 
mooi vruchtbaar weer 
zodat op zondag 6 sep-
tember geoogst kan 
worden. Hopelijk dan 
wel met publiek.

Agenda
(Oud) ijzeractie

13 juni

Zomertoertocht
21 juni

SMT te zien op IHF Panningen
25-26 juli

Oogstdag Educatief park 
6 september

Op het Educatief Park teelt de SMT bepaalde (oude) gewassen. 
Het voorbereidingstraject tot en met het oogsten doen we met 
eigen oude tractoren en machines. We willen iedereen kennis 
laten maken met het verbouwen van voedsel in de natuur. 
Normaal nodigen we elk jaar scholen uit om een stuk grond, 
onder begeleiding van ervaren SMT-leden, zelf in te zaaien 
en gewassen te poten. In het najaar mogen de kinderen hun 
gezaaide en gepote producten zelf oogsten en meenemen. 

(OUD) IJZERACTIE
Zaterdag 13 juni wordt, in tegen-
stelling tot eerdere berichten, door 
de SMT (oud) ijzer opgehaald. De 
leden van de SMT zullen tussen 9 en 
12 uur het ijzer, dat u aan straat hebt 
gezet, komen ophalen. Kleine hoe-
veelheden kunt u zelf aanleveren in 
de container op het Vochtplein. Lukt 
het u niet om het zware ijzer aan 
straat te zetten dan kunt u bellen of 
aan de ophalers vragen te helpen. 

Is uw ijzer rond 11:30 uur nog niet 
opgehaald dan vragen we u een van 
de contactpersonen bellen.
Contacten:
• Paul Botden:  06-83667102
• Jos van de Hurk: 06-11420899
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MAKKELIJK EN SNEL JE WONING VERKOPEN?

Voor een jong stel 

zi jn wij op zoek naar een 

starterswoning in Sambeek of Boxmeer. 

Wil j i j  je woning verkopen? Neem dan 

snel contact op met EEF Makelaars 

via 0485-745758

W W W . E E F M A K E L A A R S . N L

Burgemeester Verkuijlstraat 55, 5831 EJ Boxmeer

Feestjes & partijtjes - catering - vergaderruimte
Informeer naar de mogelijkheden 

0485-572264  | eetcafedegoudenleeuw@hotmail.com
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Foto: Ellen Duvekot

Foto: Marta Kusters Foto:Wanda Laarakkers

Foto: Lucien Verhaag

Foto: Truus HermansFoto: Ellen Duvekot

Foto: Ellen Duvekot

Bedankt voor jullie inzendingen met het thema 
Nieuw Leven. 

Voor de volgende Rond de Toren is het thema: 

DE ZON IN SAMBEEK

Stuur je foto in via ronddetoren@live.nl
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senioRen veReniging 
sambeek

Nog geen activiteiten
Hoewel de coronamaatregelen recent iets 
soepeler zijn geworden, ziet het er voorlo-
pig nog niet naar uit dat het bestuur van-
uit de Senioren Vereniging activiteiten zal 
organiseren, hoe graag wij dit ook zouden 
willen.
Daarbij denken wij ook dat de meeste se-
nioren – omdat zij vanwege hun leeftijd tot 
de meest kwetsbare doelgroep behoren – 
extra voorzichtig zijn voor het coronavirus 
en vanuit dit oogpunt voorlopig het fysieke 
contact met anderen – ook met de 1,5 meter 
afstand maatregel – willen vermijden.
Omdat er momenteel vanuit de Senioren 
Vereniging zelf weinig te melden valt, wil-
len wij u informeren over een aantal exter-
ne berichten.

KBO-Brabant dringt aan op betrouwbare 
sterftecijfers coronavirus
In het epicentrum van de coronacrisis in 
Nederland, Noord-Brabant, is het aantal 
sterfgevallen onder ouderen schrikbarend 
toegenomen. Sinds enkele weken doet het 
CBS vergelijkend onderzoek naar weke-
lijkse sterftecijfers nu en in 2019. Landelijk 
blijkt het om een verdubbeling van het aan-
tal (oudere) overledenen te gaan, maar in 
sommige Brabantse gemeenten gaat het om 
een veelvoud. Die oversterfte in verpleeg-
huizen en thuis wordt slechts zeer beperkt 
toegeschreven aan het coronavirus, maar 
dat lijkt meer met de wijze van registreren 

te maken te hebben dan met de oorzaak 
van overlijden. KBO-Brabant pleit voor 
cijfermatige transparantie waar het corona 
betreft. Dit is thans niet het geval, waardoor 
de werkelijke impact van de infectieziekte 
veel groter is dan we uit de dagelijkse up-
dates van het RIVM kunnen afleiden.

Keukenhof virtueel open
Ook Hollands trots: “Bloementuin de Keu-
kenhof ” moet dit jaar de poorten gesloten 
houden. Vanwege de coronamaatregelen 
kan de bloementuin in 2020 geen bezoe-
kers ontvangen. Een enorme strop voor 
de organisatie en medewerkers. Onder het 
motto ‘Als mensen niet naar Keukenhof 
kunnen komen, brengen we Keukenhof 
naar de mensen’, publiceert de organisatie 
een 360-gradenvideo. Loop mee met een 
route langs de bloemenpracht en kies uw 
eigen uitzicht. (www.keukenhof.nl) 

Rijbewijs keuringen
Ook bij de keuringen voor het verlengen 
van het rijbewijs ontstaan vertragingen 
vanwege corona. Artsen keuren momenteel 
niet of heel weinig. Senioren die vanwege 
de corona-crisis niet naar de keuringsarts 
of specialist kunnen, en daarmee niet op 
tijd hun keuringsrapport kunnen verstu-
ren naar het CBR, kunnen contact opne-
men met de klantenservice van het CBR. 
Zij kunnen ook KBO-Brabant bellen (073 
- 64 44 066). Op 15 april heeft minister Van 

Nieuwenhuizen Wijbenga van Infrastruc-
tuur en Waterstaat een brief gestuurd aan 
de Tweede Kamer, waarin zij aangeeft in 
gesprek te zijn met het Verbond van Verze-
keraars over een mogelijke oplossing.

Passiespelen een jaar uitgesteld.
Het bestuur van de Passiespelen in Tegelen 
heeft kennis genomen van de maatregelen 
van de regering rondom het COVID-19 
virus. Een van de maatregelen is dat open-
bare bijeenkomsten tot 1 juni 2020 verbo-
den zijn. Dit betekent dat de repetities van 
De Passiespelen niet voor 1 juni kunnen 
worden hervat en dat maakt het onmoge-
lijk om een verantwoord passiespelseizoen 
in 2020 te organiseren. Het bestuur heeft 
dan ook met pijn in het hart moeten beslui-
ten om de Passiespelen 2020 niet door te 
laten gaan en te verplaatsen naar 2021. De 
Passiespelen zullen in 2021 plaatsvinden 
van 18 april t/m 29 augustus 2021.

Seniorenvereniging Sambeek

Seniorenvereniging Sambeek

BIBLIOTHEKEN 
STAPSGEWIJS OPEN!
Vanaf 18 mei zijn de meeste bibliothe-
ken weer met aangepaste openingstij-
den en strikte veiligheidsmaatregelen 
open. 

Op www.biblioplus.nl/heropening 
kunt u lezen of uw bibliotheek open is 
en wanneer. Momenteel wordt de ver-
voersdienst weer opgestart en de re-
serveringen verwerkt. Zodra een boek 
klaar staat, nemen we contact op met 
de lener. Teruggebrachte materialen 
gaan 72 uur in quarantaine, dit i.v.m. 
de hygiëne.

Houd de website in de gaten voor het 
laatste nieuws.
Kunt of durft u zelf geen boeken te 
halen. Neem dan contact op met 
Wilma Thijssen 06-54282358 
wilma.thijssen@hotmail.com of 
Fien Aben 06-23114384 
harrie.fien@versatel.nl
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Wij als jeugdcommissie van Avance zijn 
er voor alle jeugdleden tot en met 18 jaar. 
Samen met onze ruim 100 jeugdleden 
proberen wij het seizoen zo leuk, gezellig 
en actief mogelijk te maken. Wij organise-
ren daarom naast het volleybal ook leuke 
activiteiten. Die bestaan uit: openingsspel, 
pietengym, surprise avond, carnavals-
trainingen, paasbingo, beach toernooitjes 
en natuurlijk het jeugdkamp. Voor onze 
jongste jeugdleden verzorgen wij ook de 
competitie toernooitjes. In kleine teams 
gaan zij dan strijden tegen andere vereni-
gingen uit de buurt. De jeugdcommissie 
bestaat uit: Rik, Maril en Hennie.

Corona en Avance
In de afgelopen weken hebben wij achter 
de schermen hard gewerkt om het volley-
bal voor kinderen tot en met 18 jaar op te 
starten. Wij hebben o.a. met de gemeente 
contact gehad om dit mogelijk te maken. 
Omdat wij nog geen gebruik mogen 
maken van de Warandahal hebben wij VV 
Sambeek benaderd. Dankzij de samen-
werking met deze voetbalclub heeft Avan-
ce de trainingen weer kunnen hervatten. 
Wij zijn VV Sambeek erg dankbaar voor 
deze fijne samenwerking.

In de afgelopen weken zijn de eerste bui-
tentrainingen hervat. Na veel contactmo-
menten met onze trainers, jeugdleden en 
ouders heeft ieder team een nieuwe trai-
ningstijd gekregen. Tijdens de eerste trai-
ningen was het allemaal weer even wen-
nen. Veel gehoorde teksten waren: OOhw, 
waar is mijn conditie! AU, die bal is hard! 
Gelukkig werd er ook weer hard gelachen. 
De ene na de andere bal vloog de netten 
in. Gelukkig kwamen de kwaliteiten van 
onze toppertjes snel weer terug. Er blij-
ven nu meer ballen in de lucht, dan op de 
grond of in het net. Ook voor de allerjong-
ste jeugdleden was het even wennen. Zelf-
standig door de poort, op zoek naar het 
juiste veld, de zon, een windvlaag en…. 
weg is de bal. 

jeugdcommissie avance 
altijd actief

OOK
NIET-JEUGDLEDEN 
ZIJN WELKOM
Avance biedt ook de mogelijkheid aan 
niet (jeugd)leden om te komen vol-
leyballen. 

De trainingsdagen voor de jeugd tot 
18 jaar zijn dinsdag en donderdag. 
Ben jij tussen de 6 en 99 jaar en lijkt 
het jou leuk om een potje te ballen? 
Stuur dan gerust een mailtje naar:  
Jeugdcommissie@vcavance.nl

Niet alleen nu maar ook volgend sei-
zoen zijn wij op zoek naar nieuw talent!
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basisschool

Grotestraat 68
5836 AH Sambeek

0485-573330
dir.debolster@optimusonderwijs.nl

Saamhorigheid   •   Hoge leeropbrengsten

Ruime aandacht voor ICT   •   Projectmatig onderwijs

Met oog voor het kind!
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sempeR unitas
opleiden is een hele kunst

Agenda 
I.v.m.  de richtlijnen van het RIVM 
zijn al onze activiteiten tot nader 

order opgeschort.

Al meer dan 30 jaar wordt er door Sam-
beekse docenten lesgegeven aan jeugd 
vanaf 8 jaar op instrumenten als klarinet, 
trompet en trommel. De eigen muzie-
kopleiding begon eind jaren ‘80 en zorg-
de voor een enorme toename in kwaliteit 
en kwantiteit. Nog steeds zijn de ‘eigen 
docenten’ wekelijks actief in de Elsenhof, 
waar kinderen les krijgen op een blaas- of 
slaginstrument. 

‘Het is een succesformule: leden van de 
harmonie gingen naar het conservatori-
um en deelden hun vaardigheden met de 
Sambeekse jeugd’, aldus Stephan Moors. 
‘Door de jaren heen zijn er al honder-
den leerlingen enthousiast gemaakt voor 
het bespelen van een instrument. Ook na 
hun opleiding blijven de leerlingen lid van 
Semper Unitas of ze spelen bijvoorbeeld 
bij Gazzerop of Kuulvoer.’ 

Colette Ermers was ook al jong van de par-
tij: ‘De eerste jaren gaf ik blokfluitles, maar 
nu heb ik alweer een aantal jaren de klari-
nettisten onder mijn hoede. Eigenlijk is er 
in die jaren niet zoveel veranderd. Jonge 

leerlingen genieten nog steeds van de een-
voudigste liedjes en zijn trots op wat er uit 
hun instrument komt, omdat het hun ou-
ders meestal niet lukt.’ ‘Het overbrengen 
van cultureel erfgoed zoals het blazen van 
de Taptoe op 4 mei en het spelen van car-
navals-, sinterklaas- en kerstliedjes geeft 
nog steeds heel veel voldoening, niet al-
leen voor de muzikant, maar ook voor de 
ouders en de docent’, aldus Stephan. 

Vanaf groep 5 starten kinderen op een 
blaas- of slaginstrument. Tijdens de weke-
lijkse lessen wordt er gewerkt aan het A-, 
B-, C-, of D-examen. Het D-examen is een 
hele happening voor de examenkandidaat, 
maar ook voor de vereniging. Leerlingen 
worden daarnaast gestimuleerd om zich 
te presenteren en podiumervaring op te 
doen door deelname aan voorspeelmor-
gens, solistenconcours en concerten. Het 
doel is om te spelen in het harmonieorkest 
of de slagwerkgroep, maar ook tijdens de 
opleiding genieten de leerlingen al van sa-
menspelgroepen, het opleidingsorkest en 
natuurlijk de muzieklessen zelf. De gede-
gen opleiding die leerlingen bij Semper 

In de voorgaande edities van Rond de Toren werden het 
opleidingsorkest en de lessen ‘algemene muzikale vorming’ 
omschreven. In deze uitgave zetten we de instrumentale 
muziekles in de schijnwerpers.

DIT ZIJN ONZE 
OPLEIDERS

Stephan Moors  trompet, hoorn, 
tuba

Colette Ermers klarinet
Geert Nellen saxofoon
Renée Wijnhoven  cello 
Hans Simons slagwerk 
Marloes Berden fluit 
Geert Mooren trompet 
Jasper van Raaij  algemene muzi-

kale vorming
Angelique Bindels  samenspelgroe-

pen en hobo
Miko Derk opleidingsorkest 

Docent Stephan Moors met leerlingen Noor en Siem

Unitas ontvangen vormt de basis van vaak 
een levenslange hobby. 

Wil je jezelf of je kind opgeven voor het 
volgen van muzieklessen? Stuur dan een 
e-mail naar info@semperunitas.nl. Uiter-
aard kun je eerst proeflessen volgen. 
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Tekst: Jeanette Verstraaten

Door het coronavirus moest de horeca haar 
deuren op 15 maart jl. ineens plotseling 
sluiten. Voor Rond de Toren een reden om 
eens een kijkje te nemen hoe het ze vergaat 
nu ze geen klanten mogen ontvangen en 
ondertussen toch proberen om ze zoals al-
tijd te verwennen. Extra nieuwsuitzending
“Het moment van de extra nieuwsuitzen-
ding zullen we nooit meer vergeten,” zegt 
Evert. “Vooral dat we natuurlijk binnen een 
uur dicht moesten. Zo onwerkelijk dat ie-
dereen niet meer verder mocht eten en de 
mensen aan de bar verzocht werden om 
snel het drankje op te drinken en af te reke-
nen.” “Binnen het uur was het gewoon wer-
kelijkheid wat al een paar dagen in de lucht 
hing,” vult Chris aan. Eef vertelt: “In eerste 
instantie waren we natuurlijk teneergesla-
gen, gelukkig konden wij de meeste reser-
veringen omzetten in afhaalmenu’s. Na een 
korte periode van teleurstelling, hebben we 
onze gedachtes gauw omgezet in het zien 
van kansen en nieuwe uitdagingen.” De El-
senhof sloot haar deuren op 11 maart al di-
rect toen de restricties alleen nog voor Bra-
bant golden. “We zijn direct overgegaan tot 
actie, met een bloemetje en een kaart voor 
al onze bezoekers,” vertelt Susan.

Kansen
Route 66 hield haar deuren in eerste in-
stantie gesloten. De angst voor het virus zat 
er goed in. “Vervolgens hebben we maat-
regelen genomen, zoals het ophangen van 
een groot plastic scherm. Toen konden we 
weer redelijk normaal open,” aldus Peipei. 

zakelijknieuwsflits
EEN GESCHENK VOOR 
SAMBEEK (DEEL 5)

De ontknoping nadert zijn einde. 
Sinds januari werd u in een aantal korte 
stukjes tekst meegenomen op weg naar 
de grote onthulling van het geschenk 
voor Sambeek. Weet u het nog waar ze 
over vertelden?

Even het geheugen opfrissen.

Het eerste stukje ging over het ontdek-
ken van een tekst over een geschenk.

Het tweede ging over torens.

Het derde stukje ging over klokken.  

En het laatste ging over torenuurwer-
ken.

Ja, u raadt het al, allemaal elementen die 
iets met onze toren van doen hebben.

Het torenbestuur is een jaar lang bezig 
geweest met de voorbereidingen. Niets 
was hen te veel en ik mag wel zeggen 
met bloed, zweet en tranen zijn ze er in 

geslaagd om het geschenk tijdig in Sam-
beek te krijgen. Mooi gevormd, sierlijk 
en gracieus zal het aan de bevolking van 
Sambeek getoond worden.

En bijna is het zover. Op feestelijke wijze 
zal het geschenk worden onthuld.
 
De datum staat helaas nog niet vast. 
Door de Coronacrisis is stichting de 
Toren genoodzaakt geweest, alle publie-
kelijke activiteiten uit te stellen.
Wanneer het geschenk officieel 
wordt aangeboden is nog onduide-
lijk. Maar u weet het: wat in het vat 
zit………………..

Dit was mijn tevens laatste bijdrage. 
Helaas. Salutante te.

De torenman

emiles 
veRtellingen
Verhaaltjes geschreven door Emile van 
Stokkum †

Een Duitse radiozender zond begin ne-
gentiger jaren een programma uit met 
het thema Morgenandacht. Van die 
overwegingen maakte Emile notities en 
later heeft hij hier verhaaltjes van ge-
schreven en in een boekje gezet. Op de 
eerste pagina staat deze tekening uit + 
1955 met als onderwerp ‘Verandering’.
BRUG Gelukkig zijn er mensen met een 
positieve levenshouding. Altijd in de 
weer om een rechtvaardige maatschap-
pij tot stand te brengen.
Dat zijn echte bruggenbouwers. 

Helaas zijn er ook mensen, die zo nega-
tief zijn ingesteld, dat zij steeds bruggen 
willen afbreken of willen verhinderen 
dat ze er komen.
Altijd kritiek en altijd hatelijke opmer-
kingen, die iedere toenadering in de 
weg staan. Zij houden de boot af. Laat 
staan dat er echt menselijk contact tot 
stand komt. 
Zij leven het liefst in hun eigen wereldje. 
Iedereen kan een bruggenbouwer wor-
den, die de oude 
brug van een aso-
ciale wereld helpt 
slopen, om op die 
plaats aan een nieu-
we vaste brug mee 
te werken. Verbin-
ding met de wereld 
die ‘leefbaar’ is.
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zakelijk

Vrienden van
Rond de Toren

Autorijschool Maad

Boekbinderij Boede

Botterhuis Sportprijzen

Danielle Haar Zaak

Imkerij De Vrije Heerlijkheid

Vertaalbureau Linguartis

Zowel de Gouden Leeuw als ’t Drummerke 
gingen direct aan de slag met afhaalmenu’s 
en het deels bezorgen van maaltijden. “We 
zijn nu ook op dinsdag open en hebben 
gekozen om ons vaste menu wekelijks aan 
te passen met een veranderende weekend-
special,” vertelt Eef. Voor Pasen en Moe-
derdag werden weer andere menu’s en 
activiteiten georganiseerd. Daarnaast werd 
een speciale cadeaumand met o.a. Sha-
ron’s schoonheidssalon samengesteld en de 
website werd aangepakt, zo werd bestellen 
makkelijker. “Onze aanbiedingen versprei-
den we via social media,” vult Eef verder 
aan. De Gouden Leeuw maakte haar ver-
anderingen ook kenbaar via social media, 
daarnaast liet zij een speciale bestelapp ont-
wikkelen. “Toen dat opgestart was zijn we 
verder gaan kijken wat we nog meer kon-
den doen om omzet te genereren en zijn 
we ons ijskotje begonnen”, aldus Evert. De 
Warandahal is al die weken dicht. “Mensen 
verwachten dit ook van een sportcafé en 
bovendien zijn we ook niet uitgerust om 
ons op andere activiteiten te richten,” ver-
telt Chris. Ook de Elsenhof is al die tijd al 
dicht en ziet het vieren van haar 40-jarig 
bestaan op 17 mei in rook opgaan.

Succes en gemis
Snel omschakelen naar de nieuwe situatie 
zorgde ervoor dat het niet lang stil was in 
de keukens. “Dat eerste Paasdag zoveel 
mensen ons wisten te vinden, daar waren 
we aangenaam verrast door,” vertelt Eef met 
een lach op zijn gezicht. Route 66 is vooral 
blij met het plastic scherm in de zaak. Dit 
geeft een enorm gevoel van veiligheid. De 
Gouden Leeuw geeft aan dat zowel de sch-
nitzels als het ambachtelijke ijs goed in de 
smaak vallen. “Helaas compenseert het niet 
de weggevallen omzet,” aldus Evert. Bo-
venal vinden de horeca-ondernemers het 
gemis van hun gasten het ergste. “Gewoon 
de mensen weer lekker in de watten leggen 

en een praatje met ze maken. Maar ook ons 
personeel missen we,” vult Eef ietwat som-
ber aan. Chris vertelt dat hij regelmatig de 
Warandahal gaat controleren; de rust en 
stilte die er is, is ongekend. Gelukkig zijn 
de besturen achter de schermen wel weer 
bezig met het volgende seizoen.

Tot slot
Hoe het virus zich zal ontwikkelen weet 
niemand, maar hopelijk kan iedereen weer 
gauw er op uit zonder het gevaar van be-
smetting. Susan vult aan: “We wachten af 
wat ze met buurthuizen en ouderen gaan 
doen, het blijft voorlopig spannend.” De 
Warandahal kijkt uit naar de dag dat haar 
deuren weer open mogen voor sporters en 

bezoekers. Eef vult nog aan: “Ook al zijn we 
met de zaak gevestigd in Boxmeer, Sam-
beek is toch echt ons dorp. We voelen ons 
gesteund door iedereen die een bestelling 
bij ons doet of een cadeaubon koopt.”

Sambeeks Restaurant Rondje
De gezamenlijke Sambeekse horeca en de 
dorpsraad organiseren samen een Sam-
beeks Restaurant Rondje. Dit vindt plaats 
op zaterdag 20 juni van 13.00 tot 18.00 
uur. Op alle deelnemende locaties wordt 
een heerlijke lekkernij gepresenteerd. Alles 
natuurlijk geheel volgens de dan geldende 
maatregelen van het RIVM. U komt toch 
ook een hapje proeven?

Juli nummer 
Deadline kopij
Dinsdag 23 juni

Aanleveren via: ronddetoren@live.nl

Verspreiding
Dinsdag 6 juli



Twijfels over uw 
WOZ-waarde?

www.previcus.nl

Previcus maakt GRATIS bezwaar voor u!

“Na vorig jaar tevergeefs geprobeerd te hebben om vermindering 
van de WOZ te krijgen, dit jaar via Previcus met succes gedaan.”

Op basis van 1.626 reviews

9,2

WOZ-WAARDE

GRATIS

CONTACT

Als de gemeente uw WOZ-waarde verlaagt, betaalt u minder belasting! 
De WOZ-waarde is van grote invloed op de hoogte van de onroerende-
zaakbelasting, waterschapsbelasting, inkomstenbelasting, vermogens-
belasting, schenk- en erfbelasting en de vennootschapsbelasting. Kom in 
actie en maak bezwaar!

Hoe kan dat? De gemeente is wettelijk verplicht, indien de waarde wordt 
verlaagd, onze gemaakte kosten te vergoeden. En het belastingvoordeel? 
Dat is volledig voor u! Wordt de waarde niet verlaagd dan nemen wij de 
kosten voor eigen rekening.

Previcus BV
Handelstraat 18, 5831 AV Boxmeer

T. 0485 57 44 44
E. info@previcus.nlw


