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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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Nieuwe-inwoners-dag
In de vorige uitgave van Rond de Toren 
hebben wij een foutief email adres gepu-
bliceerd voor de nieuwe-inwoners-dag. 
Het aanmelden van nieuwe inwoners kan 
nog steeds. Meldt u of uw nieuwe buren 
aan op nieuweinwonersdag.sambeek@
hotmail.com. Vergeet niet om zondag 30 
augustus alvast in uw agenda te noteren.

Hebt u iets te vragen of te melden aan de 
Dorpsraad, neem dan contact met ons 
op. Dit kan door ons persoonlijk aan te 
spreken of door een e-mail te sturen naar: 
dorpsraad_sambeek@hotmail.com.

Catharinatuin
Sinds enkele weken is het fiets/wandel- 
pad in de Catharinatuin gereed. Dit 
verbindt de nieuwbouwwijk met de rest 
van het dorp en maakt ook de route naar 
het speeltuintje aan de Torenstraat een 
stuk korter. Met de overige paden en de 
poort met treden wordt na de bouwvak-
vakantie begonnen. Het speeltuintje aan 
de Torenstraat krijgt, ter vervanging van 
het versleten basketbalnet, twee nieuwe 
speeltoestellen, te weten: een hangmat 
en een carrousel. 

Duurzamer wonen met de duurzaam-
heidslening
Steeds vaker kiezen particulieren en 
verenigingen voor energiebesparende 
maatregelen als zonnepanelen, die zij 
bekostigen via de duurzaamheidsle-

ning van de gemeente. Van deze lening 
is zo goed gebruik gemaakt dat de ge-
meenteraad besloten heeft om het bud-
get voor de leningen aan te vullen met 
€500.000,-.
Hierdoor kunnen er nog meer mensen 
gebruik maken van de mogelijkheid om 
met een lening zonnepanelen te instal-
leren en zo eigen duurzame energie te 
produceren en daarmee de energiere-
kening te verlagen. Dat is een mooie 
win-winsituatie. Steeds vaker wordt de 
duurzaamheidslening ook ingezet voor 
isolatie, wat de CO2-uitstoot verlaagt én 
grote besparingskansen biedt. Zo bouwt 
iedereen mee aan een groene gemeente 
Boxmeer én plukt zelf de vruchten. Kijk 
voor meer informatie op www.boxmeer.
nl/duurzaamheidslening.

nieuws van de doRpsRaad
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De Formule 1 gaat weer van start. 
Uiteraard gaan we ook dit seizoen de 
wedstrijden op het grote scherm live 
volgen. Beleef het live mee in Café de 
Warandahal met een lekker borrelgar-
nituurtje erbij. Het wedstrijd program-
ma ziet er als volgt uit:

7 juli Oostenrijk
12 juli Oostenrijk
19 juli Hongarije
2 augustus Engeland

9 augustus Engeland
16 augustus Spanje
30 augustus België

U komt toch ook? 
Tot ziens in de Warandahal.

FORMULE 1 KIJKEN BIJ CAFÉ DE WARANDAHAL

Foto: Wim Klaassen



Nr. 6      ROND DE TOREN      4

achteR de vooRdeuR van  sil en coR schaminée
vRijwilligeRsweRk doe je omdat je het  
belangRijk vindt, niet vooR een lintje

Nergens liever dan in Sambeek
De geboren en getogen Sambeekse Sil 
kwam aan de Grotestraat 110 ter wereld. 
Het huis, dat nu in tweeën is gesplitst, 
staat er nog steeds. Ze leerde de uit  
Beugen afkomstige Cor kennen en in  
augustus 1959 kochten ze een woning 
aan de Torenstraat 12. De keuze om zich 
in Sambeek te settelen was uiterst simpel: 
Sil wilde nergens liever wonen dan in  
Sambeek. Aan de Torenstraat werden hun 
drie kinderen, een zoon en twee dochters, 
geboren. Cor werkte in die tijd als bouw-
kundige bij bouw- en woningtoezicht 
Land van Cuijk in Boxmeer. Toen er in 
1977 bouwkavels beschikbaar kwamen in 
de Bergstraat wisten ze dan ook meteen 
dat ze daar wel naar toe wilden.

Mooiste plekje
“Toen we een van de percelen konden 
kopen, hebben wij een bouwplan ont-
worpen en zijn we in 1978 gestart met de 

bouw van onze huidige woning,” aldus 
Cor. “Voor ons is dit het mooiste plekje 
van Sambeek,” vult Sil met trots aan.

Vrijwilligerswerk
Het echtpaar Schaminée onderstreept 
het belang van vrijwilligerswerk. Niet al-
leen voor de leefbaarheid maar ook voor 
de betrokkenheid onderling. Al jaren zet 
Cor zich als vrijwilliger in voor diver-
se organisaties in de gemeente Boxmeer. 
Van 1969 tot 1973 was hij bestuurslid 
van Carnavalsvereniging De Knoepers in 
Sambeek. Daarnaast was hij van 1970 tot 
1974 bestuurslid van Stichting SamSam 
en van 1986 tot 1991 was hij secretaris van 
Volleybalvereniging Switch in Boxmeer. 
Na zijn pensioen is Cor niet meer actief 
betrokken geweest in het Sambeekse ver-
enigingsleven, maar leeft hij nog wel altijd 
mee met het wel en wee van onze mooie 
Sambeekse verenigingen.

Sil verzorgde van 1979 tot 1983 de bloem-
stukken in de kerk van Sambeek en sinds 
1998 is zij een waardevolle vrijwilliger 
bij Woonzorgcentrum Sint Anna in Box-
meer. Ze begeleidt de bewoners bij acti-
viteiten zoals de muziekmiddagen en het 
wekelijkse bezoek aan de kapel. Door haar 
enthousiasme volgde Cor haar een jaar 
later – in 1999 – om ook hier als vrijwilli-
ger aan de slag te gaan. “Het contact met 
de bewoners vinden we zo waardevol en 
maakt het vrijwilligerswerk zo leuk om te 
doen, dat we er nu al allebei ruim 20 jaar 
zijn blijven plakken,” vertelt Sil lachend.

Lintjesregen
“We hadden natuurlijk geen van beiden 
verwacht dat we een lintje zouden ont-
vangen. Vrijwilligerswerk doe je omdat je 
het belangrijk vindt, niet voor een lintje. 
Vanwege de coronamaatregelen waren we 
thuis. Onze dochter kwam op dat moment 
met haar zoon de boodschappen brengen 
en Cor was in de tuin aan het werk. We 
zaten net met z’n allen aan de koffie toen 
de Burgemeester bij onze dochter belde,” 
vertelt Sil enthousiast. Via videobellen 
vroeg hij eerst naar Cor en zo werd hem 
medegedeeld dat hij een lintje kreeg. Ver-
volgens moest Sil aan de telefoon komen. 
Zij werd eerst gecondoleerd met het ver-

Tekst: Jeanette Verstraaten, foto’s: Ellen Duvekot

Op 24 april jl. werd niet alleen Cor verrast dat Zijne Majesteit 
de Koning het heeft behaagd om hem te benoemen in een 
ridderorde, maar ook aan Sil werd een lintje uitgereikt. Deze 
dubbele lintjesregen was voor ons reden genoeg om eens een 
kijkje achter de voordeur van dit echtpaar te nemen.
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achteR de vooRdeuR van  sil en coR schaminée
vRijwilligeRsweRk doe je omdat je het  
belangRijk vindt, niet vooR een lintje

lies van haar zus en daarna kreeg ze te 
horen dat ook zij een lintje kreeg. Wat een 
extra prachtige verrassing na een droevige 
periode. “Dat Cor een lintje kreeg was na-
tuurlijk prachtig, maar dat ik daarna zelf 
ook aan de beurt was, had ik natuurlijk 
helemaal niet aan zien komen,” aldus Sil. 

Bezige bijen
Als je Cor en Sil vraagt of ze zelf nog hob-
by’s hebben, dan raken ze niet uitgepraat. 
Naast de huishoudelijke bezigheden heb-
ben ze beiden tal van hobby’s. Sil houdt 
van handwerken, lezen, bloemen verzor-
gen, fietsen en winkelen. Eén van Cor zijn 
favoriete bezigheden is hobbyen met hout. 
Daarnaast vindt hij het leuk om stoelen 
te matten met biezen en/of riet. “Mijn 
favoriete plek in huis is echt mijn hobby-
kamer, daar kan ik me in de avonduren 
of bij slecht weer lekker bezighouden. Ik 
vermaak me daar prima,” vertelt Cor met 
een vrolijk gezicht. In de lente en zomer 
brengt hij veel tijd door in de tuin en in 
het kweekkasje met het kweken van plant-
jes en groenten. Bovendien wandelt hij 
graag. “Verder wordt er regelmatig samen 
gefietst en bakken we zelf ons brood,” 
voegt Cor nog toe.

Vierdaagse lopen
Alsof al deze hobby’s nog niet genoeg zijn, 
bewaart Cor mooie herinneringen aan de 
Nijmeegse vierdaagse. De laatste vierdaag-
se heeft Cor in 2016 gelopen. Dat was de 
100ste editie. “Toen heb ik de koning zelf 
een hand mogen geven,” vult Cor trots 
aan. Vanaf 1978 hebben twee van zijn kin-
deren een aantal jaren meegewandeld. In 
2002 liepen twee van zijn kleinkinderen 
met hem mee. “In totaal heb ik 37 keer ge-

lopen en twee keer heb ik moeten staken. 
Ik heb altijd met veel plezier gewandeld, 
maar de vierdaagse van 2002 vond ik heel 
apart,” geeft Cor aan. 

Met één miljoen
Natuurlijk stelden we ook aan Sil en Cor 
de vraag wat ze zouden doen met één mil-
joen voor Sambeek. Daar hoeven beiden 
niet lang over na te denken. “Investeren 
in alle verenigingen, want sportclubs, 
harmonie, ouderenbond, ’t Gilde en alle 
andere verenigingen zijn medebepalend 
voor de sfeer en leefbaarheid van ons 
dorp. Verder zouden we ook zeker een be-
drag reserveren voor het onderhoud van 
onze ‘Sambeekse trots’ de Sint Janstoren,” 
aldus een Cor en Sil eensgezind.

Tot besluit
Als laatste wil het lintjesechtpaar nog het 
volgende aan Sambeek kwijt: Sambeek 
is een prachtig dorp in een heel mooie 
omgeving, waar je heerlijke fietstochten 
of mooie wandelingen kunt maken. Een 
dorp waar mensen gemoedelijk met el-
kaar omgaan en er voor elkaar zijn als dat 
nodig is. Het is gunstig gelegen met een 
winkelcentrum, scholen, openbaar ver-
voer op steenworp afstand in Boxmeer. 
Kortom een dorp waar je een leven lang 
wilt wonen. 

Uiteraard willen Cor en Sil graag nog ie-
dereen bedanken voor de vele felicitaties 
en bloemen die ze hebben mogen ontvan-
gen. “Het was echt een onvergetelijke ge-
beurtenis. Dank u wel allemaal.”

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
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nieuwsflits
INFORMATIEBIJEEN-
KOMST MANTELZORG 
EN PERSOONS GE-
BONDEN BUDGET

Op woensdagavond 1 juli 2020 or-
ganiseert het Centrum Mantelzorg 
Land van Cuijk een online informa-
tiebijeenkomst voor mantelzorgers 
over het Persoons Gebonden Budget 
(PGB).
Met een PGB kunnen mensen die lan-
gere tijd zorg of ondersteuning nodig 
hebben deze zelf regelen. Ook som-
mige zorgtaken van mantelzorgers 
kunnen uit een PGB worden betaald. 
Mensen met een PGB ontvangen hun 
budget, afhankelijk van hun zorg-
vraag, uit één van de vier volgende 
wetten: de Jeugdwet (via de gemeen-
te), de Wmo (via de gemeente), de 
Wlz (via het zorgkantoor) en de Zvw 
(via de zorgverzekeraar). 
Een voorlichter van Per Saldo, de be-
langenvereniging van mensen met 
een PGB, vertelt over wat een PGB 
inhoudt, wat er in de praktijk bij komt 
kijken en welke mogelijkheden het 
kan bieden voor mantelzorgers en 
hun naasten. Er is ook ruimte voor 
vragen.

De bijeenkomst vindt online plaats op 
1 juli 2020 via het programma Zoom 
van 19.00 tot 20.00 uur. Toegang is 
gratis. Er zijn beperkte plaatsen be-
schikbaar, vol = vol. Na aanmelding 
ontvang je een bevestiging en een link 
om de bijeenkomst te kunnen bijwo-
nen. Ook ontvang je dan meer uitleg 
over hoe je met het programma Zoom 
kunt meedoen. Voor meer informatie 
en aanmelding neem je contact op 
met Centrum Mantelzorg Land van 
Cuijk via 0485-846739 of info@man-
telzorglvc.nl. 

IN MEMORIAM
Afscheid Debora, 
namens het gemengd koor St. Jan

Wanneer we aan Debora denken komen 
een aantal van haar eigenschappen of 
karaktertrekken naar voren: tempera-
ment, emotionaliteit, betrokkenheid 
en muzikaliteit. We hadden in Debora 
dan ook een dirigente met stevige ge-
voelens. Haar mening was haar mening, 
gevraagd of ongevraagd. En dat was een 
geweldige ervaring. Het botste wel eens, 
maar het kwam altijd weer goed. Het 
leidde er soms toe, dat ze dacht het bijl-
tje erbij neer te gooien. Maar dat heeft 
ze nooit gedaan. Debora had voor het 
koor een enorme loyaliteit.

Het koor en Debora, Debora en háár 
koor. Ze heeft zich ingezet met haar 
passie voor muziek, en daarbij drukte ze 
duidelijk haar stempel op de keuze, op 
haar ideeën over kerkmuziek. Niet al-
leen maar makkelijk te zingen liederen, 
nee meer: we staan in een enorme tradi-
tie van gezangen. Ook oud, traditioneel 
of klassiek repertoire moet gezongen en 
gehoord kunnen worden. Ze heeft ons 
op al die terreinen kundig begeleid.

Ze vergat wel eens dat voor veel koorle-
den, de gezelligheid, het uitwisselen van 
nieuwtjes, elkaar bijpraten en het kof-
fiedrinken net zo belangrijk zijn als het 
oefenen en het zingen. We liepen wel 
eens op een verschillend spoor. Maar op 
andere moment voelden we een sterke 
verbondenheid. Soms, en dat gebeurde 
best geregeld, wanneer we meer waren 
dan de optelsom van onze stemmen 
kregen we het gevoel boven ons zelf 
uit te stijgen. Op dat moment wisten 
we: We hebben muziek gemaakt, en de 
duim van Debora ging omhoog.

Ondertussen heeft ze, meer dan 20 jaar 
lang, op de sfeer en op het niveau van 
zingen een heel belangrijke stempel 
gedrukt. We hebben gelachen, plezier 
gemaakt, feestjes gevierd, we hebben 
mooie diensten gezongen met Kerst en 
Pasen, we hebben droevige afscheids-
diensten meegemaakt, in deze kerk van 
St. Jan, bij dit orgel, met deze organist. 

Een ding staat overeind: zonder haar 
zou het niet het koor zijn dat het nu is.

Eind februari was er een afscheidsdienst 
van de partner van één van de koorle-
den. Debora liet weten: wanneer ik me 
goed voel kom ik. Ze kwam, ondanks 
dat het haar moeite kostte. Het werd een 
mooie dienst, het was de laatste keer dat 
ze voor het koor stond.

Waar we na ons leven naar toe gaan 
weten we niet. We hopen dat daar een 
kóór is, dat daar gezongen wordt, én dat 
ze een goede dirigent kunnen gebrui-
ken.

Wij blijven een beetje verweesd achter, 
en willen wat doen. Wat had het koor er 
niet voor over gehad, hier met zijn allen 
te staan en haar afscheid zingend bij te 
staan. We zijn trots op wat we bereikt 
hebben, we zijn trots op Debora. We 
willen jou, Debora, enorm bedanken 
voor wat je allemaal voor het koor hebt 
betekend, op allerlei manier. Bij mijn 
laatste bezoek hebben we het daar over 
gehad. Hopelijk is dat over gekomen. 
Nogmaals, zonder haar was het koor 
niet wat het nu is.

Beste, Lieve Debora, Vaarwel.

Deze tekst is door ex-voorzitter Gerard 
Bögemann uitgesproken tijdens de af-
scheidsviering van Debora op woens-
dag 17 juni 2020 in kerk van Sambeek
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de hobby van...
joke vink en jan van dijk

Foto’s: Ellen Duvekot
Tekst: Nena Bongers

Even voorstellen
Joke Vink woont al bijna 60 jaar in Sam-
beek. Ze woont bij het kerkhof “om de 
hoek” en is 79 jaar. Jan van Dijk, 50 jaar 
Sambekenaar, nu 78 jaar, is ook een van 
de vrijwilligers voor het onderhouden van 
het kerkhof. Beiden genietend van hun 
pensioen.

Beetje geschiedenis van het Oude kerkhof
Jan vertelt: “Waar we nu zitten, tijdens 
ons gesprek voor Rond de Toren, heden 
de kapel, was vroeger het baarhuis (om-
streeks 1875). Oftewel de doden werden 
daarin opgebaard. Later werden er tuin-
gereedschap en benodigdheden opgesla-
gen. Rond 2004 werd het opgeknapt en 
tot kapel gemaakt. Toenmalig parochie-
bestuur heeft daarvoor gezorgd. Als de 
investering hoger is dan 2000 euro, is er 
toestemming van het bisdom nodig. Dit 
was voor het kerkhof wel nodig maar het 

is gerenoveerd zonder de toestemming 
van het bisdom. Met vele vrijwilligers is 
het geworden wat het nu is.”

Twee poorten
Het kerkhof heeft twee poorten. Vroeger 
was het de protestantse ingang en de katho-
lieke ingang. Elk geloof had een eigen kant. 
Momenteel liggen alleen achter het kapel-
letje nog twee graven van de protestantse 
kant met een gedenksteen als herinnering 
aan de protestantse begraafplaats. Op het 
kerkhof liggen ook kinderen. In de vroege 
jaren mochten kinderen die niet gedoopt 
waren niet op de gewijde grond liggen. Als 
herinnering aan hen staat er een gedenk-
steen aan de overleden ongedoopte kinde-
ren, op ongewijde grond. Deze is rond 2008 
geplaatst. Op “de calvarieberg” liggen de 
zusters, op een ereplaatsje. De vele ijzeren 
kruizen zijn door de tijd heen opgeknapt, 
door Juul Baltussen. Die pronken nu weer 
als nooit tevoren.

Wat doen jullie zoal en hoe is het zo ge-
komen
Jan zat in het parochiebestuur. Dit in de 
tijd van Gerard Oude Hengel. Toen be-
gonnen zij als bestuur steeds meer taken 
over te nemen van de pastor. De pastor 
zou alleen nog de diensten verzorgen. Dat 
was rond de fusie van Boxmeer, Sambeek 
en Vortum. Zo is Jan erin gerold en tot op 
heden nog steeds actief bezig met de plan-
ning van vele vrijwilligers om het kerkhof 
bij te houden (totaal 35 vrijwilligers).
Joke daarentegen stond toevallig (2008) 
op het kerkhof en zag daar Henk Peters 
(vice-voorzitter van het parochiebestuur) 
praten met anderen. Ze sloot zich erbij aan 
en er kwam ter sprake of er iemand te vin-
den was om het kapelletje bij te houden. 
Aangezien Joke “om de hoek” woont en ze 
het wel leuk vond was het klaar. Eerste af-
spraak was op vrijdag, zaterdag en zondag 
het kapelletje te openen. Later werd het al-
leen maar op zondag en feestdagen. Hier 
ben je welkom om tot bezinning komen 
en/of een kaarsje aan te steken. Je kunt er 
ook gedichten lezen die er hangen. Hier-
voor zorgt Ria Arts (medewerkster bij de 
pastorie). Er staat ook een boek, waarin 
je kunt schrijven wat je gedachten zijn 
of wensen of zomaar iets. Dit boek staat 

Samen met nog meer dan 35 andere vrijwilligers zorgen zij voor het oude kerkhof.  
Het was niet iets waar je je voor opgaf, je rolde er gewoon in en hielp mee. 

Jan en Joke in de kapel

Gedenksteen ongedoopte kinderen
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er sinds 2011. Joke zorgt ook voor het 
schoonhouden van de kapel en de mooie 
bloemen die er altijd staan en natuurlijk 
ook voor de kaarsjes. De kapel is open op 
zondag en feestdagen van zonsopgang tot 
zonsondergang. 

Vrijwilligers
Het schema om te schoffelen maken Jan 
en Henk Peters voor de vrijwilligers. Elk 
jaar komen ze in het begin bijeen, gewoon 
om elkaar te zien, koffie te drinken en bij 
te kletsen. Dit jaar hebben ze dit gelukkig 
nog net kunnen doen voordat de Corona 
tijd aanbrak. Het schoffelen gebeurt om 
de 14 dagen op vrijdag van 9.00 – 12.00 
uur, met 5 groepen van 7 personen. Iedere 
keer een andere groep. Uiteraard verdie-
nen ze er een lekkere bak koffie mee. Op 
Palmzondag wordt er begonnen (of eer-
der, ligt aan het weer en het onkruid) en ze 
sluiten af met Allerheiligen. Dit jaar zijn 
ze pas op 12 juni gestart. Uiteraard op ge-
paste afstand. “Het was ook fijn weer met 
elkaar te kletsen. Het is een sociaal gebeu-
ren, niemand wordt afgerekend als hij/zij 
niet te veel gedaan heeft,” grapt Jan. Jan 
maait rondom het kerkhof en zorgt dat 
de 1200 meter lange haag geknipt wordt. 
Toch stiekem een hele taak, die met ple-
zier wordt gedaan.

Kerkbezoek
De poorten zijn nooit op slot. Maar het is 
niet de bedoeling om het kerkhof in het 
donker te betreden. Het kerkhof is echt 
een monument. Jan ziet dit niet als een 
hobby, hij is er gewoon ingerold, zoals hij 
zelf zegt. Hij heeft nog steeds vele sleutels 
op zak, ook van de kerk. Voor de eerste 
mis van 21 juni heeft hij ook daar alles 
“Corona proof ” gemaakt. In juni mochten 

nog 30 personen en mis bijwonen, vanaf 
juli zijn dat er weer 100. Een ticket reser-
veren van te voren blijft voorlopig nood-
zakelijk.

Tot slot
Joke verzorgt de kapel met veel plezier, 
en mocht ze op vakantie gaan dan neemt 
Maria Venhuizen het over van haar. Zo is 
de kapel altijd beschikbaar voor iedereen 
die erheen wil. Sinds de kapel er staat is 
hij niet meer geschilderd. Joke en Jan vra-
gen zich af of er iemand is die graag schil-
dert en de kapel zou willen texen. Deze 
heeft nogal last van vocht, met name door 
de grote boom die het kapelletje ooit zal 
omduwen. Het is tijd voor een verfbeurt 
zo vinden Jan en Joke, zodat het er straks 
weer strak uitziet. Degene die graag schil-

dert kan zich melden bij Rond de Toren 
en wij geven dit door aan Jan en Joke. Of 
als je ze kent, kan het natuurlijk ook recht-
streeks.
Alvast bedankt!

Protestantse graven achter de kapel

IJzeren kruis bij zonsondergang Van buiten naar ingang kapel
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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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Foto: Sharon Opsteegh

Foto:Saar Duvekot

Foto: Kid Jeckmans Foto: Gerrie Laarakkers

Foto: Jet Cornelissen

Bedankt voor jullie inzendingen met het 
thema: De zon in Sambeek 

Voor de volgende Rond de Toren is het 
thema: 

BLOEMENPRACHT 
IN SAMBEEK

Stuur je foto in via ronddetoren@live.nl

Foto:Nena BongersFoto: John Hendriks

Foto: Truus Hermans

Foto: Sylvia van Os
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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

 

Rond de Toren 2020.indd   1Rond de Toren 2020.indd   1 6-1-2020   18:54:406-1-2020   18:54:40

Route 66    Grotestraat 77  5836 AC Sambeek    0485 520 353
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Door René Klaassen

Burgemeester Christiaan van den Bosch 
zal het met grote tegenzin hebben ge-
daan: de pastoor van Sambeek aangeven 
bij de officier van justitie bij de arrondis-
sementsrechtbank in ‘s-Hertogenbosch. 
Maar hij kon niet anders. Pastoor Peter 
Bonants was op 29 mei 1846 in de fout 
gegaan door een kerkelijk huwelijk in te 
zegenen van een paar dat nog niet voor de 
wet was getrouwd. En dat was - en is nu 
nog steeds - ten strengste verboden. Na-
tuurlijk wist de pastoor dat. “Maar hij is 
te goeder trouw geweest”, schreef de bur-
gemeester aan de officier van justitie. “De 
pastoor heeft aan het aanstaande echtpaar 
gevraagd of ze wettelijk gehuwd waren. 
En dat hadden zij bevestigd, waarna het 
kerkelijk huwelijk is ingezegend.” En om-
gekeerd had burgemeester Christiaan van 
de Bosch van deze kerkelijke inzegening 
niet geweten toen het stel zich bij hem 
meldde om een wettelijk huwelijk te slui-
ten. Dat moest trouwens ook nog worden 
uitgesteld omdat van de bruidegom op dat 
moment geen geboorteakte bekend was.

Voor de officier van justitie in ‘s-Herto-
genbosch echter was de handelwijze van 
Peter Bonants voldoende reden om tot 
vervolging over te gaan. De zaak diende 
op 10 september 1846 - nog geen vier 
maanden later dus. De aanklacht luidde: 
de pastoor had onzorgvuldig gehandeld. 
Hij had niet alleen moeten vrágen of het 
stel wettelijk gehuwd was, maar hij had 
zich daarvan ook moeten vergewissen bij 
de ambtenaar van de burgerlijke stand, in 
dit geval burgemeester Christiaan van den 
Bosch. En dat had hij dus verzuimd.

De pastoor zelf was niet bij de rechtszaak 
aanwezig. Hij liet zich vertegenwoordigen 
door mr. N.F. Sassen, destijds een bekende 
advocaat. Welke verzachtende argumen-
ten deze aanvoerde voor de foute han-
delwijze van de pastoor staat niet in het 
vonnis vermeld. Wél dat het voor de drie 
rechters van de arrondissementsrechtbank 
zonneklaar was dat de in 1793 in Holthees 
geboren Peter Bonants onjuist had gehan-
deld. De pastoor werd veroordeeld tot een 
boete van acht gulden. Ook de proceskos-
ten van 57 gulden 28 cent waren voor zijn 
rekening. In totaal ging het om een bedrag 
van 65 gulden 28 cent, overeenkomend 
met zo’n 625 euro nu.

Ten tijde van zijn veroordeling was Peter 
Bonants al 19 jaar pastoor van Sambeek. 
De vaak tegendraadse geestelijke lag her-
haaldelijk in de clinch met het gemeente-
bestuur. Zijn ‘finest hour’ beleefde hij vijf 
jaar voordat de rechtszaak plaatsvond, toen 
hij als woordvoerder van alle inwoners van 
Sambeek koning Willem II bij een kort be-
zoek aan het dorp had mogen toespreken. 
Peter Bonants overleed in 1879, na 52 jaar 
pastoor van Sambeek te zijn  geweest.

Trouwens: het stel wier huwelijk te vroeg 
door hem kerkelijk was ingezegend trouw-
de op 21 november 1846 alsnog voor de 
wet. De geboorteakte van de bruidegom 
was toen kennelijk boven water gekomen.

sambeeks heem
PASTOOR GAAT ONBEDOELD IN DE FOUT

Interieur van de oude kerk van Sambeek, die stond op het huidige kerkplein. Zo ongeveer 
moet ten tijde van pastoor Bonants de kerk er van binnen hebben uitgezien.

Kennisgeving van het overlijden van 
pastoor Bonants in dagblad De Tijd van 
29 maart 1879. Proces verbaal
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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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Tekening: Koen Laarakkers

Een kijkje in het Corona schooljaar 
van groep 8
Groep 8 is het laatste jaar van de basisschool. In het begin heel hard leren voor een goed 
schooladvies voor de middelbare school. En daarna lekker feesten en leuke dingen doen met 
elkaar. Dit school jaar was extra bijzonder, door Corona, maar vooral ook door alle leuke oplos-
singen die de school bedacht zodat veel dingen gewoon door konden gaan.

We kregen online les van onze juf en onze verjaardagen werden online gevierd. Het thuis leren 
was in het begin wel leuk en we hadden meer tijd om te spelen maar na 3 weken begon ik het 
echt stom te vinden want daar zit je dan alleen op je kamer zonder je klasgenootjes. Gelukkig 
mochten we op een gegeven moment weer naar school, eerst met de halve klas maar nu zijn we 
weer met de hele klas. 

Door onze super leuke en gezellige juf maken we er in deze gekke tijd toch nog een feestje van. 
Een leuk voorbeeld is de Lama Walk Through. Normaal organiseren we altijd Pannenkoe-
kendag maar helaas mocht dit niet vanwege Corona. Dus organiseerden we een looproute op 
het schoolplein waar mensen hapjes, drankjes en spelletjes konden doen.  We hielden hierbij 
rekening met de RIVM-richtlijnen, afzetlint, 1,5m route, werken met handschoenen, desinfec-
tie-gel en nog veel meer. Het was een groot succes want we hebben genoeg geld verdiend voor 
een leuke eind activiteit voor groep 8. Dankjewel alle mensen uit Sambeek die gekomen zijn!

Vrijdag 19 juni vierden we de verjaardag van onze juf Janneke. Normaal bleven we altijd op 
school slapen maar dat kon niet dit jaar, dus besloten we om bij een klasgenootje in de tuin 
te gaan kamperen. We bleven na het gourmetten tot 12 uur ‘s nachts op school en deden daar 
onder andere verstoppertje in het donker. Toen op de fiets naar Michiel en daar lekker chillen en 
slapen in de tuin.
De musical gaat dit jaar ook gewoon door. Wel iets anders dan normaal maar hij gaat door. 
We doen de musical bij een klasgenoot in de tuin en voeren de musical 1 keer extra op zodat 
toch iedereen er veilig van kan genieten. We zijn al druk aan het oefenen en ik denk dat het een 
groot succes wordt. 

Groep 8 was een fantastisch jaar, ik heb er  
echt van genoten. Basisschool de Bolster 
bedankt voor die 8 mooie jaren.

Geschreven door Maud Cornelissen
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TV SAMBEEK WORDT 
STEEDS GROENER
Op 19 mei werd in alle lampen bij 
de tennisbanen LED-verlichting ge-
plaatst. Hiermee sluiten we als vereni-
ging aan bij de actuele ontwikkelingen 
en nieuwe technologieën en zullen we 
de energiekosten flink omlaag kun-
nen brengen.

Wat houdt dit in?
Dit betekent dat we contact hebben met 
het bestuur, de KNLTB, buurverenigin-
gen en met onze leden. Mirjam regelt alles 
voor de jeugdcompetities en Sem voor 
de seniorencompetities. Het is een leuke 
taak om jaarlijks in het voor- en najaar 
te kunnen zorgen dat er zoveel mogelijk 
leden met veel plezier competitie kunnen 
spelen. Daarnaast geeft het ook een goed 
gevoel als vrijwilliger iets voor de club te 
kunnen betekenen. 

Is de competitie bij TV Sambeek druk 
bezet?
Jazeker, we hebben een super actieve ver-
eniging! We kunnen wel zeggen dat we 
qua deelname aan de competities de meest 
actieve tennisvereniging van de regio zijn. 
We moeten vaak bij buurverenigingen 
aankloppen voor het huren of lenen van 
extra banen om iedereen competitie te 
kunnen laten spelen. 

Op welke dagen en in welke klassen wordt 
competitie gespeeld?
We spelen op donderdag, vrijdag, zater-

dag en zondag competitie, waarbij vrij-
dagavond de meest populaire avond is. De 
competities zijn laagdrempelig; er spelen 
teams in Beginnersklasse (niveau 8-9) tot 
in de Hoofdklasse (niveau 3-5) en alles 
daar tussenin. Ditzelfde geldt voor de 
jeugd, zij spelen rood, oranje, groen en 
juniorencompetitie. De kleuren corres-
ponderen met de kleur ballen, ieder ni-
veau heeft zijn eigen kleur bal. Rood heeft 
de zachtste bal waardoor jonge kinderen 
voldoende tijd hebben de tennisslag te 
maken, zo werken ze toe naar de bekende 
gele bal.

Corona legde alles stil, wat nu?
De voorjaarscompetitie is niet doorge-
gaan. Maar de KNLTB is voornemens de 
Competitie 2020 in september/oktober te 
spelen. Uiteraard worden hierbij de richt-
lijnen van het RIVM die op dat moment 
gelden nageleefd. Verder is er natuurlijk 
overleg met het bestuur hoe een en ander 
in te richten als we nog 1,5 meter afstand 
moeten houden op het park en in de kan-
tine en wat de regels zijn voor vervoer 
naar uitwedstrijden.

Willen jullie nog wat kwijt aan de lezers 
van Rond de Toren?
Het is leuk dat zoveel mensen, van jong 
tot oud, in Sambeek meedoen aan de 
competitie. Tennissen bij TV Sambeek is 
heerlijk, lekker samen bezig zijn in de bui-
tenlucht. Als je interesse hebt in een van 
de competities komend voorjaar dan kun 
je dat aangeven middels een e-mail naar: 
competitieleider@tvsambeek.nl. Tennis je 
nog niet, maar wil je het proberen? Je bent 
van harte welkom! Kijk op onze website 
www.tvsambeek.nl. 

Een sportieve groet van Sem en Mirjam 
Cornelissen 

competitie bij  
tv sambeek

Agenda
TV Sambeek

55 + tennis
Doorlopend woensdag en donderdag

Sem en Mirjam Cornelissen zijn verantwoordelijk voor het 
voorbereiden, afstemmen en in goede banen leiden van de 
KNLTB tenniscompetities bij TV Sambeek. Zowel voor de 
jeugd, de jongste deelnemers zijn zes jaar, als de senioren.
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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      

Feestjes & partijtjes - catering - vergaderruimte
Informeer naar de mogelijkheden 

0485-572264  | eetcafedegoudenleeuw@hotmail.com
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vv sambeek
Renovatie toplaag voetbalveld 1 en 2

NIEUWS

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

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).

De afgelopen 2 seizoenen hebben we te 
maken gehad met veel afgelastingen van 
trainingen en wedstrijden. De toplagen 
van veld 1 en 2 waren grotendeels dichtge-
slibd waardoor bij regenval het regenwater 
niet goed door die bovenlaag weg kon.

Daarom hebben we Top Sport & Groen 
BV uit Maashees gevraagd om de boven-
laag volledig te verwijderen en deze aan-
sluitend te vernieuwen, te bezanden en 
opnieuw in te zaaien.

Met deze ingreep hebben we het maxi-
male gedaan om de velden bij de start van 
het nieuwe seizoen in optimale conditie 
te hebben. De conditie van de velden is 
tenslotte prioriteit in het beleven van onze 
prachtige voetbalsport en moet niet zor-
gen voor ergernis en frustratie. Dit laatste 
was in de afgelopen seizoenen te vaak aan 
de orde.
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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
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smt: educatief 
paRk sambeek

We moeten even terug in de tijd. De SMT 
kende al sinds de oprichting jaarlijkse te-
rugkerende activiteiten zoals ploegwed-
strijden, zomer- en wintertochten, oud-ij-
zeracties, begeleiding boerenbruidspaar, 
excursies enz. In 2008 kwam de gemeente 
met een bijzonder verzoek. Sterckwijck 
in Boxmeer moest ontwikkeld worden 
als (gezondheids)bedrijvenpark. Tijdens 
de ontwikkeling was er archeologisch 
onderzoek verricht en het terrein lag er 
verruïneerd bij. Of de SMT met haar oude 
tractoren het terrein van 12 hectare wilde 
effenen? De SMT zei direct “ja, ik wil” en 
kwam in het desolate gebied een bijna 
moerasachtige omgeving tegen. Met man, 
macht, machinerieën en (oude) tractoren 
werd er in de eeuwenoude klei geploeterd. 
Tijdens de spaarzame pauzemomenten 
stak er een idee op in enkele creatieve 
SMT-geesten. 

Als je een groot eigen grondgebied hebt 
als vereniging, wat kun je daarmee doen? 
Het is bekend dat kennis over voedselver-
bouw bij met name de jeugd, maar vlak 
de volwassenen ook niet uit, niet bijster 
hoog is. Een mens eet in zijn leven onge-
veer 30.000 kilo voedsel! Waar komt het 
voedsel dat op het bord ligt vandaan? Wat 
is de oorsprong? Wat is het groeiproces? 

En zo begon er een idee te rijpen. De toen-
malige voorzitter Henk, helaas te vroeg 
overleden, formeerde een clubje enthou-
siastelingen. Educatie over voedsel kreeg 
een apart tintje, mede omdat in de loop 
der jaren de verzamelwoede over oude 
landbouwmachinerieën een hoge vlucht 
had genomen. Het idee was om de theorie 
van voedselproductie te koppelen aan de-
monstraties en de bewerking van het land 
van poten, zaaien tot oogsten met oude 
machines. 

Het terrein achter het gildehuis werd aan-
gekocht door de vereniging met finan-
ciële hulp van leden. Het stuk gepachte 
landbouwgrond van bijna 3 hectare wordt 
jaarlijks ingezaaid met tarwe, rogge, en 
gerst. Gepoot werden er bieten, mais, 
wortelen en aardappelen. 

Wat is nu het educatieve karakter?
De SMT nodigt basisscholen uit om een 
stukje grond in te zaaien en te poten, 
waarbij uitleg over de te zaaien of te poten 
producten gegeven wordt. De producten 
worden ook door hen geoogst. Ze vertrek-
ken meestal met een gevulde maag (frites) 
en een zakje aardappelen. Na een zaai- en 
pootdag wordt via de blog van de SMT het 
groeiproces bijgehouden. In september is 

er een oogstdag waar veel mensen op af 
komen. Met oude tractoren en machines 
wordt er geoogst. Dan zie je met name het 
heimwee, de nostalgie, van de oudere me-
demens. 

De SMT is er trots op dat er een Park is 
ontstaan met een doel. En zoals Henk zei: 
alles gefaseerd laten verlopen; Rome was 
ook niet in een dag gebouwd maar brand-
de wel in een dag af.

DANK!

De SMT dankt alle inwoners die hun 
oud ijzer aan de SMT hebben gedo-
neerd! Er is in jaren niet zoveel opge-
haald.

De SMT heeft een Educatief Park gelegen achter het 
gildegebouw aan de Grotestraat in Sambeek. Er komen nog 
weleens reacties: Hu? Wat is dat? Wat doen jullie dan? 
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KERKDIENST HERVAT 

Sinds 21 juni jl. zijn in de St. Jan de Doper-
kerk in Sambeek de eucharistievieringen 
weer hervat. Per 1 juli is er i.v.m. de coro-
na maatregelen plaats voor 100 personen. 
Om een viering bij te wonen dient u een 
plaats te reserveren. Dit kan online, tele-
fonisch of persoonlijk vanaf dinsdag voor 
het weekend van de viering. 

Stappenplan om kaarten te reserveren
Digitaal
1.  Ga naar de volgende webpagina: 

https://eventix.shop/j686b9r. 
2. Kies de juiste viering
3.  Kies het aantal kaarten (maximaal 2 

kaartjes per keer)
4.  Er wordt u gevraagd naar de naam, 

het emailadres en telefoonnummer 
van de ontvanger. Klik vervolgens op 
ticket 1. Daar kunt u de naam van de-
gene die de kerk bezoekt invullen en 
de gezondheidsvraag beantwoorden. 
Ditzelfde doet u eventueel ook voor 
ticket 2. 

5.  Bij het betaaloverzicht ziet u dan dat 
de kaartjes niets kosten en kunt u de 
voorwaarden van het programma ac-
cepteren en op plaats order klikken.

6.  Op de volgende pagina kunt u de 
kaartjes downloaden, maar ze komen 
ook in de opgegeven mailbox. 

7.  Print de tickets uit en breng deze mee 
als u naar de kerk komt, of zorg dat het 
ticket digitaal op uw telefoon staat.

Telefonisch bestellen of persoonlijk afhalen
U kunt ook telefonisch tickets bestel-
len bij het Parochiehuis op dinsdag en 
donderdag van 10.30 tot 12.00 uur, tele-
foonnummer 0485-573277. Tijdens deze 
uren kunt u dan de tickets ophalen in het 
Parochiehuis of we leggen de tickets ach-
ter in de kerk voor u klaar. Mocht u hier 
vragen over hebben of hebt u hulp nodig 
bij het reserveren, neem dan op dinsdag 
of donderdag contact op met het Paro-
chiehuis. 

De gegevens van de tickets blijven één 
maand bewaard. Wij hopen u binnen-

kort weer, in de kerk, te ontmoeten. 
Maar hebt u corona gerelateerde klach-
ten of bent u in contact geweest met ie-
mand met corona, blijf dan vooral thuis!

nieuwsflits



Nr. 6      ROND DE TOREN      23

gRoots gildefeest 
op 20 juni 2021

Agenda 2020
Onder voorbehoud van het  

Corona Virus 

Open Dag + BBQ
23 Augustus

Gemeentelijk Koningschieten  
te Boxmeer

13 September

Elke vrijdag in de even weken stellen 
wij de schietaccommodatie open voor 

een vrije inloop. Er kan geschoten 
worden of een gezellige samen zijn.

U bent van 19:00 welkom zolang het 
goed weer is, dit i.v.m met de RIVM 

richtlijnen zodat we ruim kunnen 
zitten.

Voorbereidingen
Op dit moment zijn we al ruim een jaar 
bezig met de voorbereidingen van dit 
feest. Allereerst is er veel vooronderzoek 
gedaan en overleg geweest met het kring-
bestuur, de overheid en andere gildes over 
de haalbaarheid en de risico’s. Het enthou-
siasme werd steeds groter en er is uitein-
delijk besloten met algemene stemmen 
van alle gildeleden om er een groots fes-
tijn van te maken. Inmiddels zijn er acht 
commissies (ongeveer 36 man) druk bezig 
met ieder zijn eigen voorbereidingen.

Ideeën voor het programma
Voor vrijdagavond zijn er diverse ideeën 
om een mooie feestavond plaats te laten 
vinden. Op zaterdag zal de Sint Jans krans-
wijding in zijn geheel plaats vinden in en 
om de tent op het feestterrein met daarna 
een gezellig samen zijn met een muziekje 
op de achtergrond. Het echte grote spekta-
kel van het 600 jarig bestaan is op zondag. 
Er komen dan vanuit onze eigen kring on-
geveer 30 Gildes en daarnaast nog diverse 
Gildes buiten de kring op uitnodiging, to-
taal gaat het dan om ongeveer 1250 Gil-

debroeders en -zusters. Hier omheen wil-
len we allerhande activiteiten organiseren 
om er een echt gezellig dorpsfeest van te 
maken waar iedereen welkom is.

Presentatie voor alle verenigingen
Half april hadden we een presentatie ge-
pland voor alle verenigingen en clubs uit 
ons dorp. Vooral bedoeld om nog meer 
ideeën te verzamelen. Daarnaast zoeken 
we natuurlijk ook medewerking, want 
voor alle taken en posten zijn zeker zo’n 
250 vrijwilligers nodig. Met een 60 leden 
tellende Gilde alleen, gaan we dat niet echt 
rond krijgen. Helaas kon deze presentatie 
vanwege de huidige situatie niet doorgaan. 
We hopen nu dat we begin september deze 
presentatie alsnog kunnen houden.

Inschatting
Het is voor de organisatie op dit moment 
erg moeilijk om in te schatten hoe alles in 
verband met het coronavirus verder zal 
gaan verlopen. Hoe de regels volgend jaar 
juni zijn, wie het weet mag het zeggen. We 
gaan in ieder geval met veel enthousiasme 
door met de voorbereidingen en proberen 

zoveel mogelijk risico’s uit te sluiten. We 
hebben in de afgelopen 600 jaar van ons 
bestaan wel voor hetere vuren gestaan. We 
gaan ervoor!

Gilde groet,

Gerrit Biersteker
Hoofdman Gilde Commissies

ST. ANTHONIUSGILDE SAMBEEK
AAn n o  6  m e i  1 4 2 1n n o  6  m e i  1 4 2 1

Op 5 mei 1421 werd ons Gilde opgericht. Het kreeg toen allerlei taken 
en verantwoordingen in het dorp opgelegd. In 2021 is dit 600 jaar 
geleden, uiteraard een moment dat we niet zomaar voorbij willen 
laten gaan. Het is de bedoeling om een groots driedaags feest te 
laten plaatsvinden op 18, 19 en 20 juni 2021. Na overleg met familie 
Willems en de SMT mogen we gebruik maken van hun terreinen, die 
grenzen aan het gildehuis, werkelijk een prachtige locatie.

GESCHIEDENIS
De taken van het Gilde zijn in de af-
gelopen jaren enorm veranderd. Wat 
de taken vroeger waren en hoe ze er 
nu uitzien gaan we u vertellen in een 
artikel over het Gilde in de afgelopen 
600 jaar. Hierover informeren wij u 
later dit jaar.
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senioRen veReniging 
sambeek in coRonatijd

Het Corona-virus heeft de wereld stilge-
zet. En we zijn er eigenlijk wel een beet-
je klaar mee, maar het virus is nog lang 
niet klaar met ons. Het blijft opletten en 
afstand houden waar we allemaal ons ui-
terste best voor doen. Gezondheid boven 
alles. 

We wandelen met of zonder rollator en 
fietsen of scootmobielen door ons mooie 
Sambeek of daarbuiten en genieten van de 
omgeving en het praatje dat je kunt maken 
met de mensen die je ontmoet. 

Maar niet iedereen gaat erop uit maar kiest 
ervoor om thuis te blijven. Boodschappen 
worden gedaan door de kinderen, buren, 
mantelzorgers of familie. En soms wordt 
dit bij de voordeur gezet evenals “Tafeltje 
dekje”. Of wordt op gepaste afstand en het 
liefst buiten, een kopje koffie gedronken 
en even bijgepraat. En waarover praten wij 
dan?  HET CORONAVIRUS!
De telefoon is nu een belangrijk contact-
middel. Het beeldbellen of skypen is favo-
riet om contact te hebben met kinderen, 
kleinkinderen, familie of vrienden. HET 
SCHERMPJE is het raam naar de buiten-
wereld. 

Maar mensen gaan ook creatief om met de 
situatie.

Soms wordt een  bloementuin omgezet in 
een groentetuintje. Een bankje voor in de 
tuin gezet om meer contact te krijgen met 
de mensen om je heen. Wandelingetje met 
je buurvrouw of een oude hobby, zoals 
breien of borduren weer opgepakt. Ook 

de legpuzzels of een leesboek dat je al lang 
wilde lezen, uit de kast gehaald. Tijdschrif-
ten worden geruild. Foto’s nakijken en/of 
bijwerken, de kast weer eens opruimen of 
een kaartje sturen naar iemand. En soms 
toch zelf even een boodschapje doen on-
danks dat de kinderen alles voor je thuis 
brengen. 

Maar mensen missen elkaar en hun clubje: 
de gym, het koersballen, fietsen, de yoga, 
kaarten, biljarten……. 

De Elsenhof ging op 4 juni weer open 
maar bijna alle activiteiten van SWOGB 
worden pas per 1 september hervat. Lies 
Wintels en Antoinet Oosterlaken hebben 
het initiatief genomen om samen met de 
gymdames een koffie-uurtje te organi-
seren in de Elsenhof. En dat was erg fijn 
om weer een keer samen te zijn. Ook Bets 
Hendriks heeft als contactpersoon van de 
koersbalclub een koffie-uurtje georgani-
seerd wat zeer werd gewaardeerd. 

Ook de Senioren Vereniging heeft op don-
derdagmorgen van 10 – 11.15 uur een kof-
fie-uurtje, waarvan het laatste koffie-uur-
tje op 9 juli zal zijn. Dan sluit de Elsenhof 
haar deuren tot 1 september.

Hopelijk kunnen er na de vakantie weer 
enkele activiteiten worden hervat.

En tot die tijd wensen we ieder alle ge-
zondheid en een fijne zomer waarin we 
veel buiten kunnen zijn, voor of achter in 
de tuin, op het balkon of te voet of op de 
fiets door ons mooie Sambeek.  

Seniorenvereniging Sambeek

Seniorenvereniging Sambeek

SINDS MAART WEER 
EERSTE ACTIVITEIT 
VAN DE SENIOREN  
VERENIGING  
GEORGANISEERD!!
Hoewel nog bescheiden, heeft de se-
nioren vereniging weer voor de eerste 
keer een activiteit georganiseerd, nl ge-
zellig met de leden koffie drinken in de 
Elsenhof.
Het moest wel wennen, vooraf naam 
opgeven, handen met gel ontsmetten, 
elkaar op afstand begroeten, de tafels 
ver uit elkaar, koffie inschenken met 
handschoenen en mondkapje, maar dat 
alles was van ondergeschikt belang…..
De aanwezige leden waren allemaal blij 
om weer andere leden te ontmoeten 
om gezellig wat bij te praten. 
Al gauw werd er een andere manier 
gevonden om toch wat gezelliger bij 
elkaar te zitten, hierbij uiteraard wel 
rekening houdend met de 1,5 meter 
afstand.
Luisterend naar de wensen van de aan-
wezigen is besloten om dit koffie uurtje 
voorlopig wekelijks te organiseren tot-
dat de Elsenhof dicht gaat. (dus: don-
derdag 25 juni, 2 juli en 9 juli van 10.00 
tot 11.15 uur). Alle leden zijn dan van 
harte welkom. Zegt het voort!!
Wel graag vooraf even opgeven bij 
Wilma Thijssen tel: 06- 54282358 (dit 
is noodzakelijk i.v.m. het verplichte 
protocol van de Elsenhof).

NIEUWS VAN DE 
FIETSCOMMISSIE

De fietscommissie (Jan van Dijk, Henk 
Peters en Henk de Haan) is intussen 
ook weer na lange tijd bijeen geweest 
en heeft alweer een eerste fietstocht 
gepland op dinsdag 18 augustus (ver-
trek 13.00 uur) naar Kloster Gräfent-
hal. Leden die belangstelling hebben 
om dan mee te fietsen, kunnen deze 
datum alvast in hun agenda noteren. 
In de nieuwsbrief van de Senioren 
Vereniging eind juli a.s.  zullen nadere 
bijzonderheden vermeld worden.
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sempeR unitas
in coRonatijd

Net zoals de leraren op de scholen, ver-
zorgden onze muziekdocenten digitale 
muzieklessen. Gewapend met laptop, mu-
ziekstandaard en instrument, gaven ze les 
vanuit hun eigen woning. Ideaal was dat 
niet: het geluid uit een laptop klinkt toch 
echt heel anders en aanwijzingen geven 
gaat via een scherm lastiger dan in het 
echt. Gelukkig is de Elsenhof inmiddels 
weer geopend en zijn er al verschillende 
versoepelingen doorgevoerd, waardoor de 
docenten weer ‘in het echt’ kunnen lesge-
ven, uiteraard met inachtneming van ver-
schillende hygiënemaatregelen.

Zaterdag 20 juni was de eerste keer dat 
de orkesten ook weer mochten repeteren. 
Omdat het coronavirus zich waarschijn-
lijk verspreidt door middel van speeksel-
deeltjes in de lucht en omdat je tijdens 
het maken van blaasmuziek via je instru-
ment mogelijk extra veel virusdeeltjes ver-
spreidt, gelden er strenge regels. Enkele 
van deze regels zijn:
-  Tijdens het repeteren leggen we een 
badhanddoek op de grond met daaronder 
een plastic tas om al het condenswater op 
te vangen.
-  We zitten op 2 meter afstand van elkaar. 
- Na de repetitie pakken we ons instru-
ment ‘vies’ in. Thuis pakken we het weer 
uit en maken we het schoon.
Omdat er nog niet meer dan 30 mensen 
bij elkaar mogen zijn, repeteert het har-
monieorkest in vier groepen.

De afgelopen maanden was het stil in de Elsenhof. Het 
gebouw was immers gesloten, net zoals het voetbalveld, 
de Warandahal, de tennisclub en andere plekken waar 
doorgaans hobby’s beoefend worden. Letterlijk ‘stil gezeten’ 
heeft Semper Unitas echter niet gedaan. 

AANMELDEN?

Wil je jezelf of je kind aanmelden 
voor muzieklessen of voor lessen 
‘algemene muzikale vorming’? Stuur 
dan een e-mail naar info@sem-
perunitas.nl. Uiteraard is het ook 
mogelijk om vragen te stellen en om 
proeflessen te volgen.
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Maar liefst 185 Sambekenaren hadden zich 
verzekerd van een ticket om deel te nemen. 
De groep werd door de organisatie ver-
deeld over de 10 locaties. Zo werd drukte 
op de locaties vermeden en verliep alles 
keurig volgens de regels van het RIVM.

Op elke locatie was een heerlijk hapje af te 
halen en de startpunten waren middels een 
leuke fietsroute met elkaar verbonden. 

Foto’s:  Gerrie Laarakkers

De deelnemende bedrijven hadden gezorgd 
voor een grote diversiteit aan hapjes en ook 
bij de aankoop van de ingrediënten was 
weer aan de lokale ondernemers gedacht. 
Zo werd het echt een dagje door Sambeek 
en voor Sambeek en genoot iedereen van al 
het lekkers met een heerlijk zonnetje erbij. 
Menigeen vond het voor herhaling vatbaar.

Onder de deelnemers, die alle locaties heb-
ben bezocht en de deelnemerskaart hebben 
ingeleverd, verloten we leuke prijzen. Deze 
maken we bekend in de volgende uitgave.

sambeek geniet van 
hap&fiets Rondje
Op zaterdag 20 juni jl. vond voor het eerst in Sambeek het Sambeeks Hap&Fiets Rondje 
plaats. Dit werd door 10 ondernemers in samenwerking met de Dorpsraad georganiseerd als 
alternatief voor het weggevallen programma van de Sint Jansfeesten in dat weekend. 

Foto: Hilde Stevens
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Vrienden van
Rond de Toren

Autorijschool Maad

Boekbinderij Boede

Botterhuis Sportprijzen

Danielle Haar Zaak

Imkerij De Vrije Heerlijkheid

Vertaalbureau Linguartis

Augustus nummer 
Deadline kopij

Dinsdag 11 augustus
Aanleveren via: ronddetoren@live.nl

Verspreiding
Dinsdag 25 augustus

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



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.nl


