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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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Yong-Han zijn gewonnen levensmidde-
lenpakket van Stevens Groente & Fruit 
in ontvangst neemt van de voorzitter van 
de Dorpsraad. Vier paraplu’s van Eetcafé  
’t Drummerke gaan naar Manon van  
Bergen, Truus Lenkens, Ans van  
Tongeren en Gerda Bongarts. Twee ca-
deaubonnen van Route 66 gaan naar 
Cor Thijssen en Ardie Hofmans.

Alle prijswinnaars zijn inmiddels per-
soonlijk op de hoogte gebracht en heb-
ben de prijs in ontvangst mogen nemen. 
Veel plezier ermee.

Begin juli zijn de handtekeningen gezet 
en is de overname van het woonhuis van 
familie Van der Voort een feit, op de hoek 
van de Grotestraat en de Maasstraat. De 
heer Bardoel heeft als projectontwikkelaar 
het perceel gekocht en is druk in gesprek 
met de gemeente voor de invulling van 
deze ruimte. Het ingediende plan bestaat 
uit twee woningen aan de Grotestraat 
en vijf woningen aan de Maasstraat. De 
kruising zal ruimer en overzichtelijker 
worden, omdat er achter de zogenaamde 
rooilijn gebouwd moet worden. 

Activiteiten in het dorp
Als Dorpsraad zijn we blij dat er inmid-
dels weer enkele activiteiten in het dorp 
hebben plaatsgevonden. Helaas heeft de 
gemeente besloten om de Sambeekse 
kermis dit jaar niet door te laten gaan. 
Ook een dorpsfeest, als alternatief voor 
de kermis, is op dit moment niet haal-
baar. We bedanken alle vrijwilligers die 
volop hiermee aan de slag waren. Bin-
nen de beperkingen, vanwege de RI-
VM-richtlijnen door het Coronavirus, 
proberen we ons te richten op wat er in 
de toekomst wel toegestaan is. 

Website
Sinds enkele weken heeft Sambeek haar 
eigen website: www.sambeek.info. Op deze 
website vindt u naast informatie over de 
Dorpsraad, ook informatie over dorpsacti-
viteiten, ons dorpsblad en nog veel andere 
informatie. De website is versneld online 
gegaan vanwege actuele communicatie 
over ons dorpsfeest als alternatief voor de 
kermis. Andere dingen zullen er in de loop 
van de tijd aan toegevoegd worden. 

Nieuwe Inwonersdag
Op zondag 30 augustus 2020 is de vierde 
nieuwe inwonersdag gepland. Om 15.00 
uur stellen we onze nieuwe inwoners 
voor aan Sambeek en maken zij kennis 
met de verenigingen in ons dorp. Het 
programma volgt na aanmelding via: 
nieuweinwonersdag.sambeek@hotmail.
com en is afhankelijk van de actuele  
RIVM-maatregelen. Uiteraard bent u als 
Sambekenaar ook van harte welkom.

Prijswinnaars Hap & Fiets Rondje
Onder de 185 deelnemers van het Hap & 
Fiets Rondje op 20 juni zijn maar liefst 
19 prijzen verloot. Tijdens de laatste ver-
gadering van de Dorpsraad voor het zo-
merreces werden de gelukkige winnaars 
door de afscheid nemende Luc Zeegers 
geloot.

De winnaars zijn: Lenie Laarakkers – Set 
van 3 Maasheggen posters – aangebo-
den door De Meerstoel. Wim Bongarts 
& Evy Philipsen wonnen beide een 
barbecue pakket – aangeboden door  
Kalverenhouderij Derks. H. Peters mag 
een fles wijn in ontvangst nemen van 
Mario Nillessen Creatief in catering. 
Twee barbecue pakketten van GroenZ 
Fruitpark zijn gewonnen door Henny 
Ebben en Peter Leenders. Drie cadeau-
bonnen van de Gouden Leeuw gaan 
naar Marjan Kroef, Saar Kersten en  
Mirjam Cornelissen. Twee Marokkaanse 
Sinaasappelcakes werden aangeboden 
door Koken bij Kat en zijn voor Frans  
Hofmans en G. Jans. De cadeaubon 
van de Warandahal gaat naar Dorothea 
Graenen. Op de foto is te zien hoe  

nieuws van de doRpsRaad
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FRanca
bedankt
Op 24 juli is een van onze bezorgers, 
Franca Derks, gestorven.

Wij bedanken haar voor alle jaren die 
zij zich hiervoor ingezet heeft.

Redactie Rond de Toren en 
Dorpsraad

Wiljan Laarakkers (voorzitter Dorpsraad) 
overhandigt Yong-Han zijn gewonnen prijs.
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achteR de vooRdeuR van  RoeloF en Ria
het is hieR Rustig maaR nooit stil

Ongezien kopen
“In september 1993 kochten we bij in-
schrijving dit huis van de domeinen. 
Omdat de kijkdag al voorbij was konden 
we het niet van te voren bekijken. Met 
alleen een blik op de buitenkant, hadden 
we het bijna aan ons voorbij willen laten 
gaan, vanwege een foeilelijke voordeur”, 
vertelt Ria. “Die hebben we er dus maar 
snel uitgehaald,” vult Roelof aan. 

Hoogwater
Tot de dag van vandaag hebben ze nog 
geen moment spijt van hun ongeziene 
aankoop. “De eerste twee jaar werden we 
direct met hoogwater geconfronteerd. We 
schrokken er natuurlijk zelf ook wel even 
van, maar het water bleef 1,5 meter onder 
drempelniveau en ook de kelder bleef 
mooi droog. Iedereen had medelijden met 

ons, maar wij vonden het fantastisch. De 
bult hier blijft mooi droog,” zegt Roelof.

Ontmoeting in Italië
Ria groeide als boerendochter op in Oploo 
en Roelof komt uit Boxmeer. Verschillende 
keren deed hij mee aan de Metworst. Bei-
den verdienden in hun jonge jaren de kost 
als internationaal vrachtwagenchauffeur. 
Als we vragen waar ze elkaar ontmoet heb-
ben, verschijnt er een glimlach op hun ge-
zichten. Ze leerden elkaar onderweg in een 
Italiaans restaurant kennen. De grap was 
dat ze thuis slechts vier kilometer uit elkaar 
woonden. Om elkaar beter te leren kennen 
ging Ria in Oploo op de boerderij werken, 
zo konden ze elkaar vaker zien. Samen be-
sloten ze om niet te gaan boeren maar een 
leuk huisje te kopen en te gaan trouwen. 
“We werden getipt voor dit huis en waren 

meteen verkocht door deze mooie plek,” 
vertellen ze trots.

Werken voor de voordeur
Toen ze eenmaal hier woonden begonnen 
Jan van Els en Jos Simissen aan Roelof te 
trekken. “Kom toch hier werken joh!” Met 
het oog op kinderen wilde Roelof wel van 
de vrachtwagen af en haalde hij zijn pa-
pieren om op de sluis te mogen werken. 
Toen eenmaal hun oudste dochter Janne 
was geboren werkte hij al snel op de sluis. 
Vanaf dat moment kon hij drie wensen 
combineren: rollend vanuit huis naar het 
werk, van zijn hobby scheepvaart zijn be-
roep maken en zijn kinderen zien opgroei-
en. Inmiddels wonen hun beide dochters 
zelfstandig en is het alleen Roos die nog 
deeltijd hier is, vanwege de harmonie. 

Werkzaamheden bij de sluis
Als we Roelof en Ria vragen naar het werk 
bij de sluis begint hij honderduit te ver-
tellen. Soms kijken we hem vragend aan, 
omdat we niet alle termen begrijpen. Ria 
vult het dan in begrijpelijke taal aan. De 
Maas is een regenrivier. Om te zorgen dat 
de rivier in droge tijden bevaarbaar is, is de 
Maas verdeeld in panden. Sambeek is ver-
antwoordelijk voor het pand tussen Belfeld 
en Sambeek. In dat deel moet de stuw van 
Sambeek het water op hoogte houden. 

Schutten van de schepen
Een deel van het werk is het schutten van 
de schepen. Dit is het laten binnen varen 
van de schepen in de sluiskolk, daarna 
sluit de sluisdeur en wordt het water op 
gelijke hoogte gebracht, zodat het schip 
aan de andere kant door de andere sluis-
deur weer uit kan varen. Het mooiste werk 

Tekst: Jeanette Verstraaten, foto’s: Ellen Duvekot

Voor deze uitgave van Rond de Toren ging de redactie 
richting de Maas om eens te kijken hoe het leven op “de bult” 
en bij de sluizen eruit ziet. We zijn te gast bij Roelof van den 
Bosch en Ria van den Oever. Roelof werkt inmiddels al heel 
wat jaren op de sluis. Ria kennen we allemaal wel van het 
rondbrengen van de post en medicijnen. 
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achteR de vooRdeuR van  RoeloF en Ria
het is hieR Rustig maaR nooit stil

vindt Roelof het werk aan de stuw. We kij-
ken even met een vragend gezicht, want 
tijdens het hele interview halen we stuw 
en sluis al door elkaar. Roelof lacht en legt 
het voor ons uit. Het strijken van de stuw 
is het leukste. Dit wordt gedaan bij hoog 
water of bij ijsgang. De schotten worden 
eruit gehaald en de jukken worden op de 
bodem van de Maas neergelegd. Een hele 
klus van circa zes uur werk en dat soms 
voor slechts een half etmaal. 

Historie van de sluis
Vanaf de kant gezien liggen er eerst drie 
sluizen. De derde, de meest oostelijke sluis, 
is de oudste uit 1929 (260 meter lang en 16 
meter breed). De woningen stonden in de 
tijd pal naast deze sluis. Dus eigenlijk waar 
nu ongeveer de middelste sluis ligt. Deze 
huizen zijn geweken voor de twee nieuwe 
sluizen. In 1964 werden deze aangelegd, 
nadat eerst de huizen op de huidige plek 
gebouwd waren. De nieuwe sluizen zijn 
142 meter lang en eveneens 16 meter breed.

Na de sluizen komt de stuw met eerst het 
hoge gedeelte dit noemen ze ook wel de 
stoneys. Met behulp van 2 grote schuiven 
wordt in eerste instantie het water op het 
juiste peil gehouden, de fijnregeling. Ver-
volgens komt het lage gedeelte dat ook wel 
poiree genoemd wordt. Hier regelen we de 
grofregeling. Door middel van het plaat-
sen, of eruit halen van schuiven wordt 
de afvoer geremd of bevorderd. Dit deel 
wordt met hoogwater gestreken.

Teamwork
Met een groep van tien personen werken 
ze hier 7 dagen per week, 24 uur per dag. 
’s Nachts zitten ze alleen en overdag met 

twee personen. In het weekend is er een 
bezetting van anderhalf. Roelof zijn Sam-
beekse collega’s zijn: John Hendriks, Ge-
rald Hoffmans, Jos Simissen, Peter Seuren 
en Mart Kuypers, die sinds kort Rijkevoort 
verruild heeft voor een nieuw huis in Sam-
beek. Roelof zijn achtergrond als vracht-
wagen chauffeur komt hem  goed van pas. 
“Roelof weet hoe het is om onderweg te 
zijn en begrijpt daardoor de schippers erg 
goed,” legt Ria uit.

Veranderingen
“Vroeger waren we met vijftien personen 
en nu nog met tien en dat terwijl we veel 
meer uren maken. Rijkswaterstaat wil 
automatiseren door de sluisdeuren op 
afstand te gaan bedienen. We maken ons 
zorgen over de veiligheid. Sambeek zou 
dan vanuit Maasbracht bestuurd worden. 
Er is dan niemand meer op de sluis aanwe-
zig om daadwerkelijk een oog in het zeil te 
houden. Het aantal schepen is ook veran-
derd. Vroeger waren het er meer, maar nu 
zijn ze veel groter. Met één groot schip van 
135 meter ligt meteen de hele sluis vol.” 

Hobby’s
Naast het werken op de sluis klust Roelof 
in zijn vrije tijd veel. Verder zie je hem 
regelmatig houthakken en leest hij veel. 
Samen hebben ze hun camper verbouwd. 
“Oh koken, doe ik ook graag,” roept Roe-
lof. “Ik heb het heel goed. Hij kookt, hij 
poetst….,” zegt Ria gekscherend. “Niet 
verder vertellen, anders komt straks ieder-
een,” valt Roelof zijn vrouw lachend bij.
 
Mooiste plekje van Sambeek
“Met vóór de Maas en achter de Maasheg-

gen zitten we echt midden in de natuur en 
toch niet achteraf, want binnen 15 minu-
ten ben je met de fiets in Boxmeer. Hier is 
altijd wel wat te beleven. Spijt hebben we 
dus nooit gehad van onze keuze,” geven ze 
beiden aan. “Het is hier rustig maar nooit 
stil” vult Roelof nog aan. 

Met één miljoen
Als ze één miljoen voor Sambeek te be-
steden hadden dan weten ze wel waar dat 
naar toe moet. Dat is voor het ombouwen 
van de kerk naar een dorpshuis. Daar wil 
Roelof zelf ook wel zijn klus-kwaliteiten in 
stoppen.

Tot besluit
“We willen graag Sambeek meer betrek-
ken bij de sluis. Groep 8 zou hier weer, net 
als vroeger, gewoon op excursie moeten 
kunnen komen. Super geweldig vinden 
wij het initiatief van buurvrouw Janneke 
om de kennis over de sluis met rondwan-
delingen over te dragen.” Kijk hiervoor op 
de website www.meerstoel.nl.

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
AFGELASTING  
SAMBEEKSE KERMIS
Op 23 juli maakte de gemeente Box-
meer bekend alle kermissen die nog 
op de kalender staan voor dit seizoen 
niet door te laten gaan. Toch heeft 
de kermis-commissie samen met de 
werkgroepen nog bekeken of er een 
dorpsfeest, Sambeeks Big Lounge 
Party, opgezet zou kunnen worden. 

Echter hebben zij op 7 augustus moe-
ten besluiten alle activiteiten com-
pleet af te gelasten. De gemeente heeft 
door toenemende coronabesmet- 
tingen langer de tijd nodig om het plan 
voor het dorpsfeest te beoordelen. 

Het ontbreekt hierdoor aan tijd om 
bij eventuele toezegging alles in goede 
banen te leiden. De kermiscommissie 
hoopt op een mooie editie in 2021 en 
bedankt iedereen die op wat voor ma-
nier dan ook al zijn steentje had bij-
gedragen

HERDRUK VAN
OORLOGSBOEKJE
Er is een (kleine) tweede druk ver-
schenen van het oorlogsboekje dat 
Sambeeks Heem bij gelegenheid van 
75 jaar bevrijding heeft uitgegeven. 
De eerste druk was, ondanks de be-
perkingen van de coronacrisis, snel 
uitverkocht.
Het oorlogsboekje bestaat uit twee 
delen. Het eerste beschrijft de mei-
dagen van 1940 en de daaraan voor-
afgaande mobilisatietijd. Het tweede 
stuk gaat over de oorlogsjaren, met 
delen van nooit eerder gepubliceerde 
kronieken en enkele herinneringen 
van Sambekenaren.
Het rijk geïllustreerde oorlogsboekje 
is op drie manieren te verkrijgen. Zie 
hiervoor: www.sambeeksheem.nl en 
klik op In onze winkel vanaf 1 juni 
Oorlogsboekje. De prijs is tien euro.

De omslagen van het weer verkrijgbare oorlogsboekje van Sambeeks Heem.

LIEVE MENSEN

Wat fijn dat we de afgelopen paar weken 
weer wat koffiemomentjes hebben 
mogen verzorgen. Hierdoor zagen wij, 
na enkele maanden dicht te zijn ge-
weest, jullie weer. In het begin voorzich-
tig over wat staat er ons te wachten en 
hoe gaat dat met de 1,5 meter afstand. 
Na de eerste keer waren de reacties po-
sitief. Steeds meer ouderen, verenigin-
gen en groepen kregen er vertrouwen in 
om deze koffiemomenten op te pakken. 
Fijn dat dit net voor de vakantieperiode 
nog kon.

De binnenactiviteiten zijn lange tijd 
niet toegestaan geweest i.v.m. het co-
ronavirus. Bijvoorbeeld het sporten, de 
contactsporten (kaarten, koersballen, 
biljarten en gym), de zangkoren en het 
uitoefenen van muziek. Hierdoor bleef 
het in de Elsenhof de afgelopen tijd stil. 
Maar we kunnen en mogen niet anders 
dan de richtlijnen van het RIVM en van 
de gemeente Boxmeer volgen. Hierdoor 
is het voor sommigen van jullie lang 
wachten geweest voordat er weer iets 
vanuit ons te horen was. Zoals andere 
jaren hervatten de groepen en vereni-

gingen en stichtingen hun activiteiten 
in de week van 31 augustus. Wij hopen 
jullie dan ook weer allemaal te mogen 
begroeten. Natuurlijk volgens de coro-
na-richtlijnen. Wilt u zich aanmelden 
voor een groep of vereniging, dan kunt 
u voor informatie ook even contact op-
nemen met ons. 

Op 25 september staat het etentje voor 
alleenstaanden en ouderen in samen-
werking met het Oranjefonds, weer ge-
pland. Hopelijk komen jullie dan met 
zijn allen weer lekker eten en gezellig 
bijkletsen. De zaal wordt ook dan in-
gericht volgens de richtlijnen van het 
RIVM. Aanvangstijd 12:30 uur. Opge-
ven kan vanaf 31 augustus 2020 bij de 
Elsenhof. (bellen mag ook)
Wij zouden het leuk vinden als u komt.

Wij wensen jullie een fijne vakantiepe-
riode toe. Doe voorzichtig en hopelijk 
zien we jullie vanaf 31 augustus weer bij 
de Elsenhof.

Bestuur en Beheer de Elsenhof Sambeek
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de hobby van...
katRien lindeRs en Rob gRaat

Foto’s: Ellen Duvekot
Tekst: Nena Bongers

Even voorstellen
“Wij zijn Katrien en Rob, we wonen nu 
4,5 jaar in de Sambeekse Hei, sinds 30 de-
cember 2015.” De eerste keer dat ze kwa-
men kijken voelde het meteen goed en nog 
steeds “knijpen” ze elkaar, dat ze er mogen 
wonen. Ze wilden zoveel mogelijk “leven” 
om hen heen, en dat is aardig gelukt. 
Katrien is vervroegd gepensioneerd en Rob 
werkt nog 3,5 dag in de heemtuin in Arn-
hem (onderdeel van Natuurcentrum Arn-
hem). Het is het ouderwetse platteland op 
die plek, met de natuur als klaslokaal. 

Hoe is het zo begonnen
Beiden zijn gepassioneerd door de natuur, 
met alles erop en eraan, de insecten, bloe-
men, vogels en andere dieren. Ze hadden 
al 2500 m2 grond op diverse plaatsen, 
waar ze al veel groei en bloei hadden. Dit 
alles hebben ze meegenomen, struiken, 
jonge bomen, planten, stenen, oud hout 
etc. Alles gepakt in kratten en zakken, en 
meegenomen naar Sambeek werd alles ge-

coördineerd en zorgvuldig geplant. In de 
beginperiode zijn er foto’s gemaakt hoe het 
allemaal is begonnen. Met een “schoon” 
stuk grond en veel ideeën. Op dit grotere 
terrein en met verschillende grondsoorten 
kun je diverse vegetaties maken.
Zo hebben ze een vliegende start gemaakt, 
want je hebt al vele volwassen planten.

Hoe ging het verder
Toen Katrien en Rob hier zijn komen 
wonen, kwamen ze bij ook verbouwende 
buren en zo kwamen ze aan hun “bouw-
afval”. In de ogen van Katrien en Rob zijn 
het allemaal materialen waar ze potentie 

in zien. De oude houten kerkbalken, die 
het buurhuis “stutten” liggen in de tuin, 
stenen vormen een keermuurtje, én er 
is een stenen muurtje met natuurlijk ge-
groeide diverse varens. Ook is er ander 
afvalmateriaal, zoals dakpannen. Mocht 
er een knotwilg zijn gesnoeid, dan komt 
het snoeihout bij hen terecht. Rob vlecht 
er dan een soort heg van. Ze hadden er-
gens bij een bouwplaats grond zien liggen, 
leemgrond en vroegen of ze een paar kui-
pen mochten hebben. Diegene vond dat 
ze wel alles mochten meenemen, dan was 
hij er vanaf. 

De tuin
Wat ze allemaal gecreëerd hebben is onge-
looflijk. Zo mooi. 
Alles wat in de natuur voorkomt, wat 
vroeger “gewoon” was, kom je hier tegen. 
Zaden kun je overal verzamelen. Als ze in 
het buitenland zijn, nemen ze stekjes mee 
en kweken ze op. Of ze worden gewoon bij 
een kweker gekocht. 
Er zijn verschillende biotopen gemaakt. 
Hellingen met schaduwplanten, een poel, 
graanakkers, een boomgaard, hooiland, 
een moestuin. Rob is landschaps-beheer-
der en thuis is het een verlengde van zijn 
werk, en hun levenswijze en passie. Rond 
de Toren hoefde Katrien weinig vragen te 
stellen, het kwam er allemaal spontaan uit. 
We kwamen oren te kort. Over de planten 
hoeven ze beiden niet veel na te denken, 
alles is opgeslagen in hun hoofd, alsof je 

Sinds ze elkaar kennen wilden ze samen een klein huis met zoveel mogelijk grond. Na 
omzwervingen buiten Brabant zijn ze in Brabant teruggekeerd. Beiden hebben groene vingers 
en passie voor natuur, zo is er een tuin ontstaan waar je je ogen uitkijkt.

Katrien legt uit en Rob geniet ook mee

Keermuurtje
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een boek openmaakt komt het eruit. Bloe-
men bloeien het hele jaar door. Allerlei 
bolgewassen in het voorjaar, inheemse tot 
in de zomer. Om het genot van kleur te 
verlengen hebben ze gecultiveerde plan-
ten. Onder andere herfstasters bloeien 
weer in het najaar, tot het vriest. Er zijn 
ook struiken die enkel in de winter bloei-
en. Er is geen dag dat er niet iets bloeit. 
Ook veel insecten leven er, wilde bijen 
hebben een eigen bijenhotel, gemaakt 
door Rob. Voor dieren is er altijd wat te 
halen, zaden, bessen. 
De tuin is natuurlijk, geen kunstmest of 
bestrijdingsmiddelen. Gecomposteerd 
tuinafval is hun mest, het benodigde water 
wordt opgevangen in een grote ton.

De dieren
Niet alleen insecten, zoals vlinders, wonen 
er, maar ook vogels. Ten tijde van het in-
terview krioelde het van de zwaluwen, op 
zoek naar insecten. Ook dieren die je er 
niet in wilt hebben komen langs, muizen, 
ratten, mollen, slakken. Sinds kort heb-
ben ze een torenvalk-familie, in een eigen 
huis op een paal. Die eten weer muizen. 
De kraaien wilden ze verjagen, maar de 
valkjes waren “sterker”. Je ziet er jonge 
patrijzen rennen, groene en bonte specht 
zijn hier thuis, puttertjes .. noem maar op. 
En ook nog zeker rond 20 verschillende 
vlinders. Je moet er planten voor hebben 
waar de rups van houdt, de zogenaamde 
waardplant. Dit is het ideale menu voor 
de rupsjes,  moedervlinder legt er de eitjes 
op. Je ziet er ook vroege vlinders, zoals de 
citroenvlinder, dagpauwoog of de oranje-
tip. Is het ooit warm in februari dan zie je 
deze vroege vlinders al fladderen. 

Favoriet
Voor Katrien is het de klaproos. Er staan 
verschillende soorten in hun tuin. Met 
heel veel enthousiasme wordt erover 
verteld. Maar hoe kom je eraan? Katrien 
vertelt: “Klaprozen zijn pioniers, het zijn 
akkerplanten. Als je niet in de grond 
“rommelt” dan komen ze ook niet. Het 
is voornamelijk op zwarte grond waar ze 
komen, die braak ligt. De grond mag niet 
bezet zijn door andere planten. Toen er 
glasvezel gelegd was, werd er veel gegra-
ven, nu zie je als alles klaar is klaprozen 
verschijnen op verschillende plekken. 
Vroeger, tijdens de oorlogen, groeiden de 
klaprozen graag waar granaten en bom-
men gevallen waren”.
Tip van Katrien: wil je een klaproos bewa-
ren in een vaas, doe het volgende: voordat 

ze bloeien gaat het kopje rechtop staan. ‘s 
Avonds pluk je de klaproos, zet hem me-
teen in lauw water, binnen, en de volgende 
dag gaan ze open. Dan zijn ze niet besto-
ven en gaan ze een paar dagen mee. 

Ten slotte
Elke dag worden ze verrast door hun eigen 
tuin. Er groeit en bloeit altijd wat nieuws. 
De plek wordt ook steeds bekender in de 
omgeving. Het gaat met van mond tot 
mond reclame en ze willen mensen met 
belangstelling voor natuur op hun land 
ontvangen. Ze delen hun passie graag met 
anderen.  

Oude kerkbalken tussen de bloemen

5 jonge valkjes op een rijtjeBlik in een deel van de tuin
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nieuwsFlits
GEBOORTENIEUWS

Op 9 augustus jl. werd Cas Gerrits 
geboren. Zijn trotse ouders zijn Roel 
Gerrits en Anouk Peters.
Cas woont aan de Klokbeker in Sam-
beek.

IN MEMORIAM
Franca Derks – van Aart

Franca werd geboren op 17 april 1954 
in Oploo. Ze had 3 zussen en een broer. 
Toen ze 6 jaar was verhuisde het gezin 
naar Sint Anthonis. 
Franca ging naar de Mavo en daar-
na volgde ze de zorg-opleiding bij het 
Maasziekenhuis. Ze werkte op Sint Jo-
zefsheil in Bakel en in Huize Loon in 
Overloon.
In 1973 leerde ze Jos kennen. Na hun 
huwelijk zijn ze gaan wonen in de door 
hen verbouwde boerderij naast moeder 
Derks in de Maasstraat hier in Sambeek. 
Zij kregen 2 kinderen. Toen die allebei 
naar school gingen is Franca de MEAO 
gaan volgen en is zij als secretaresse 
gaan werken bij de Paaz in Boxmeer, 
later werd dit GGZ. Haar werk is altijd 
heel belangrijk voor haar geweest, ze 
vond het fijn om iets te betekenen. 
Jos en Franca waren heel erg betrokken 
bij het Sambeekse dorpsleven. 
Franca is lid geweest van de ouderraad 
van de basisschool, de jeugdcommissies 
van tennisclub en volleybalclub. Later is 

ze ook het dorpsblad ‘Onder de toren’ 
gaan rondbrengen, zat in het bestuur 
van de Kronkelbuurt en tot drie weken 
voor haar overlijden heeft ze nog gebri-
gadierd. Ook zat ze in de organisatie van 
het kaarten in De Elsenhof en ging ze 
mee als leiding bij het SamSam-kamp. 
Vanaf 2009 deed zij vrijwilligerswerk bij 
hospice de Cocon. 
Vanaf 2003 kreeg zij fysieke ongemak-
ken, eerst de rug en 5 jaar geleden blaas-
kanker. Daarvan bleken 2 maanden 
terug uitzaaiingen aanwezig. Franca had 
graag haar tweede kleinzoon Loet – in-
middels geboren – nog ontmoet, maar 
op vrijdag 24 juli is ze rustig thuis in-
geslapen. Na de afscheidsviering in de 
Elsenhof op 29 juli is zij in Venray ge-
cremeerd. Moge zij rusten in vrede.

EXPOSITIE KUNST VAN 
HET GELOVEN

Suppoosten gevraagd

Het bestuur van de stichting Kunst van 
het Geloven is alweer geruime tijd bezig 
met de voorbereiding van de editie 2020. 
Kort geleden hebben we na lange aar-
zeling besloten om de manifestatie, zij 
het in een enigszins aangepaste vorm, te 
laten doorgaan in de geplande weekends:

29/30 augustus
5/6 september
12/13 september

De Sambeekse toren doet ook weer 
mee als expositieruimte. Vanwege de 
1,5 meter maatregel dit keer alleen de 
begane grond en de eerste verdieping. 
Daarbij geldt, voor zover we het nu kun-
nen bekijken, voor de eerste verdieping 
een gereguleerd aantal bezoekers per 

keer om te voorkomen dat mensen op 
hetzelfde tijdstip de trap op en af gaan 
en men elkaar in de kleine ruimte moet 
passeren.

Tijdens de vorige editie heeft een aan-
tal inwoners van Sambeek bijgedragen 
aan het welslagen van de tentoonstelling 
door een dagdeel als suppoost voor zijn 
rekening te nemen. Fijn als dat nu weer 
zou kunnen. De dagdelen zijn van 11.00 
tot 14.00 of van 14.00 tot 17.00 uur.

Zin en tijd om mee te doen? Meld je 
voor 1 augustus bij Leo Kranendonk en 
laat weten welk dagdeel jou het best uit-
komt.

leokranendonk@hetkloosterhuis.nl
www.hetkloosterhuis.nl

VERKEERSHINDER
Als u dit stukje leest is waarschijnlijk 
begonnen met de renovatie van het 
dak van het Kloosterhuis. Het leek er 
in eerste instantie op dat het verkeer 
alleen rekening moest houden met een 
steiger die dicht op de straat staat. Ech-
ter door het gebruik van een kraan en 
wat grotere voorwerpen heeft de pro-
vincie ons verplicht de Grotestraat ge-
deeltelijk af te sluiten. Op dit moment 
weten wij niet hoe lang de verkeershin-
der gaat duren. Wij hopen op uw be-
grip voor deze situatie. Hebt u vragen? 
info@hetkloosterhuis.nl



Nr. 7      ROND DE TOREN      12

// 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?

Kom langs en laat u inspireren in onze 350m2 showroom. 

Voor een adviesgesprek of badkamerontwerp, verzoeken 

wij u een afspraak te maken.

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



Nr. 7      ROND DE TOREN      13

In het najaar van 1944 was het te gevaar-
lijk geworden bij de stuw en sluis in Sam-
beek. Het personeel kreeg daarom op 5 
oktober van dat jaar van de Duitsers het 
bevel om te evacueren. Onder hen sluis-
wachter Hendrik Spit, zijn vrouw Aleida  
en hun twee kinderen Annie en Evert.

Op 26 september 1944 werd Sambeek be-
vrijd, stuw en sluis echter bleven in han-
den van de Duitsers. Ook aan de overkant 
van de Maas waren de Duitsers nog de 
baas. Vandaaruit beschoten ze de dorpen 
in het zuiden van het Land van Cuijk, 
waaronder Sambeek. Het personeel van 
stuw en sluis zat dus klem. Daarom kreeg 
het bevel om te evacueren, zoals ook de 
inwoners van het dorp Sambeek dat een 
kleine maand later te horen zouden krij-
gen. De meesten van hen bleven in de 
regio en vonden onderdak bij familie of 
bekenden. Anderen trokken verder Bra-
bant in of zelfs nog verder.

Hendrik Spit en zijn gezin echter gingen 
naar Noord-Limburg. Het was het begin 
van een maanden durende voettocht. De 
eerste verblijfplaats was een boerderij in 
Afferden. Van daar trokken ze naar Bergen. 

Toen brak de strenge winter aan: het vroor 
hard en er lag veel sneeuw. Van de Duit-
sers moest het gezin Spit, samen met nog 
andere evacués, weg uit Bergen. Ze trok-
ken Duitsland in, naar Weeze. En vandaar 
naar Goch en Kleve. In Emmerich staken 
ze ‘s nachts met een roeiboot de Rijn over 
en liepen verder naar ‘s-Heerenberg. 
En daar, weer terug op Nederlands grond-
gebied, begon een lange zwerftocht via 
de Achterhoek naar de kop van Overijs-
sel. Uiteindelijk bereikten ze half februari 
1945 het plaatsje Vollenhove. Daar vonden 
ze bij een zus van Hendrik Spit liefdevol 
onderdak - vier maanden en tien dagen 
nadat ze uit Sambeek waren vertrokken.

Eind mei 1945 ontving sluiswachter Hen-
driks Spit daar een briefkaart uit Sambeek, 
geschreven door collega Theo Simissen. 
Deze was inmiddels teruggekeerd in het 
dorp na een evacuatieperiode in het Gro-
ningse Eenrum. Ook de families Belgers, 
Robben en Verdijk waren weer terug, zij 
het dat ze alle voorlopig elders in Sambeek 
moesten wonen. “De stuw en sluis zijn 
zeer zwaar beschadigd”, schreef hij. “Van 
het eiland tussen sluis en stuw is een heel 
stuk weggeslagen. Van al onze bezittingen 
moet U zich maar geen voorstelling meer 
maken en denken dat al wat U terugvindt 
winst is. En wàt we terugvinden, is niet 
veel. We hadden ons de bevrijding heel 
anders voorgesteld. We hopen U spoedig 
in Sambeek terug te zien.”

En dat gebeurde een maand later, op 26 
juni 1945, ruim acht maanden nadat het 
gezin Spit het dorp had verlaten.

Kleindochter Annemarie Mast heeft de 
evacuatieperiode van haar grootouders 
en hun gezin gereconstrueerd. Deze is te 
lezen op http://home.kpn.nl/annemast/
index.html. De foto’s bij dit artikel zijn 
eveneens van haar afkomstig.

sambeeks heem
RUIM ACHT MAANDEN GEËVACUEERD

Vestigingsvergunning voor Hendrik Spit om terug te mogen keren naar zijn woning in 
Sambeek.

Aleida Spit-Klijn, echtgenote van Hendrik 
Spit en moeder van Annie en Evert.

Sluiswachter Hendrik Spit, met op de  
achtergrond de Sambeekse stuw.
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basisschool

Grotestraat 68
5836 AH Sambeek
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dir.debolster@optimusonderwijs.nl

Saamhorigheid   •   Hoge leeropbrengsten

Ruime aandacht voor ICT   •   Projectmatig onderwijs

Met oog voor het kind!
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Jeugd

Rebus

Mijn vakantie:
Hallo allemaal, 

Mij werd gevraagd of ik een stukje wil schrijven over mijn vakantie, wat ik doe en wat ik nog ga 
doen en hoe ik me heb vermaakt. 

Als eerste heb ik me vermaakt door nieuwe bladmuziek te zoeken en wat muziekboeken van 
zolder te trekken en die te oefenen. Ik speel hobo bij Semper Unitas en wou in de vakantie mijn 
amezuur behouden. Uiteraard heb ik ook stukken van de Harmonie zelf geoefend. 

Daarnaast heb ik in de zomervakantie ongeveer 4 tot 5 dagen gewerkt bij de Gamma in Boxmeer. 
Ik werk hier al een half jaar en ook buiten de vakanties ben ik hier werkzaam. Naast werken heb 
ook wat dagen vrij gehad, die dagen heb ik besteed om tijd door te brengen met mijn familie en af 
en toe nog met vrienden, maar dat was niet zo handig in verband met het Corona virus. 

De op een na laatste week van de zomervakantie ga ik naar Sigmaringen, dat ligt in zuid Duits-
land. We gaan bij kennissen langs en nog wat activiteiten in en rondom Sigmaringen doen. 

In de week dat we alweer naar school gaan ga ik in dat weekend nog op musicalkamp met mu-
sicalschool Étoile. Hier zit ik bij het productieteam. We krijgen gastworkshops in zang, toneel en 
dans. Daarnaast zijn er ook nog wat spelletjes en vrije tijd. 

Ik heb ondanks de tijd waar we nu in leven een prima vakantie gehad en hoop dat we snel weer 
naar het oude normale leven kunnen.

Liefs, 
Sanne Wijers

Polls van insta 
Ga jij op vakantie?
61% ja 
39% nee

Waar ga jij op vakantie?
44% binnenland
56% buitenland 

Met wie breng jij je vakantie door?
33% vrienden
67% familie 

Wat doe jij tijdens de vakantie?
57% chillen
43% actief bezig zijn

Waar ben jij te vinden in de vakantie? 
8% binnen
92% buiten 

Heb jij al gezwommen deze vakantie? 
95% ja 
5% nee

Tekening: Koen Laarakkers
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keRk sambeek
van gebedshuis naaR gemeenschapshuis?

Buurthuis de Elsenhof barst met zijn veer-
tig gebruikers, van harmonie Semper Uni-
tas tot carnavalsvereniging De Knoepers, 
van een gymgroep tot stichting jeugdwerk 
SamSam, uit zijn voegen. De foyer is te 
smal en de zaal te klein, daarnaast zijn 
de natte ruimtes verouderd. Problemen 
die het bestuur van Stichting de Elsenhof 
aankaartte bij wethouder Willy Hendriks 
van gemeente Boxmeer. Waarom ver-
plaatsen we het buurthuis niet naar de 
kerk? Een vraag die in dit gesprek werd 
gesteld en nogal wat stof doet opwaaien. 

Een eerste actiepunt om hier serieus mee 
aan de slag te gaan, was het oprichten van 
een werkgroep, waarbij de Dorpsraad, 
zij draagt zorg voor de leefbaarheid van 
Sambeek, en enkele deskundigen werden 
betrokken. Henk van Raaij, Bert Denen, 

Sraar Hendriks, Cor Thijssen en Wiljan 
Laarakkers hebben inmiddels zitting ge-
nomen in deze werkgroep. Een essenti-
ele stap daarna was in gesprek gaan met 
het kerkbestuur. Hoe zag dat de toekomst 
van de kerk? Het meedenkende kerk-
bestuur stelde voor eens naar buurdorp 
Vortum-Mullem te kijken. Daar vind 
je immers een goed voorbeeld van een 
kerkgebouw dat omgebouwd werd tot ge-
meenschapshuis. Met open armen werd 
de werkgroep ontvangen bij Knillus, en 
werd er diverse informatie uitgewisseld. 
Henk: “We hoorden van hen hoe ze te 
werk zijn gegaan, waar ze tegenaan liepen, 
wat de kosten waren. Alles was heel open 
bespreekbaar.”

Met  het kerkbestuur werd vervolgens 
gesproken over de toekomst van de kerk. 

Anno 2020 pakken immers enige donke-
re wolken zich samen boven de Sint-Jan 
de Doperkerk. Is sluiting nabij? Is dit een 
bedreiging voor de gemeenschap van 
Sambeek? Of ligt hier juist de kans het 
gebedshuis om te vormen tot gemeen-
schapshuis? Vervolgstappen werden ge-
nomen. De Sambeekse kerk, die in 1953 
werd geopend, bleek na onderzoek van 
architect Bart van den Hork uit Boxmeer 
kwalitatief goed gebouwd en uitermate 
geschikt voor de functie van dorpshuis 
met zaal. Zowel de afmetingen als het po-
dium (priesterkoor) passen één op één bij 
de ruimtebehoefte. Het gebouw is in een 
redelijk goede bouwkundige staat; wel 
zijn aanpassingen nodig om het gebouw 
geschikt te maken voor alledaags gebruik. 
Veel van de afwerking wordt intact gela-
ten en het gebouw zal met zijn verwering 

Het bestuur van Stichting Buurthuis de Elsenhof loopt tegen diverse huisvestingsproblemen aan, 
wat hen dwingt na te denken over de toekomst. Tijdens een gesprek met de gemeente Boxmeer 
werd het idee geopperd de Elsenhof te verplaatsen naar de Sint-Jan de Doperkerk. Een idee dat 
positief werd ontvangen, maar waarvoor nog flink wat water door de Maas moe(s)t.
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en slijtages op een nostalgische wijze ons 
blijven herinneren aan het verleden. Bart 
heeft al meerdere kerken omgebouwd, hij 
is ervaringsdeskundige op dit gebied.

De werkgroep maakte een opzet van een 
verbouwingsplan. Wiljan: “Het idee is 
ontstaan om een serre te maken aan zijde 
van de Grotestraat. Zo geef je het gebouw 
een open indruk en biedt het een welkom 
voor de inwoners van het dorp.” Henk: 
“De grote boom, welke aan de zijkant van 
de kerk staat zal hierbij behouden blijven. 
De kerkruimte zal in het nieuwe plan zaal 
blijven, en die zou verhuurd kunnen wor-
den. Een tweede verdieping inbouwen is 
niet iets wat we willen toevoegen. Maar 
wij willen inwoners van Sambeek laten 
meedenken, het dorpshuis moet een plek 
worden voor iedereen, van iedereen. Om 
het financieel te kunnen dragen is er hulp 
nodig van vrijwilligers. Hoe meer zelf ge-
daan wordt, hoe beter.” Wiljan: “Je moet 
dan in verschillende hoeken denken, van 
regelaars tot bouwvakkers en mensen die 
de aankleding op zich nemen. Henk: “En 
er zijn bijvoorbeeld ook enthousiastelingen 
nodig die acties op touw zetten om geld te 
werven. En natuurlijk zijn ook hier ideeën 
vanuit het dorp weer van harte welkom.”

Op dit moment is toestemming uit Den 
Bosch van het bisdom een feit. Het kerk-

bestuur heeft hierin een zeer positieve rol 
gespeeld. Het feit dat de kerk een gemeen-
schapshuis zal worden voor het dorp, past 
in de visie van de kerk: de traditie van 
ontmoeten, samen komen en vieren blijft 
bestaan op deze historische plek in het 
dorp. Ook over de verkoopwaarden van 
de kerk is overeenstemming bereikt. Henk 
en Wiljan: “Voor de uiteindelijke realisatie 
is het noodzakelijk naast sponsoren nog 
vele vrijwilligers te vinden die willen en 
kunnen helpen. Het is een project voor 
de gemeenschap, door de gemeenschap. 
Het vertrouwen dat dit gaat lukken is 
groot. Deze unieke kans krijgen we maar 
één keer, dit moeten we toch met z’n allen 
voor elkaar kunnen krijgen?” 

Op donderdag 1 en vrijdag 2 oktober om 
20.00 uur worden in de Elsenhof informa-
tie-avonden over dit onderwerp georgani-
seerd met als doel een gemeenschapshuis 
te realiseren waar het dorp zich in kan 
vinden. Vervolgstappen en verdere rea-
lisatie van het gemeenschapshuis wordt 
besproken. Maar ook de wijze waarop 
de parochie zichtbaar kan blijven in de 
kerklocatie Sambeek komt aan het licht. 

Aanmelden kan via www.dorpshuissam-
beek.nl vanaf 1 september, eventuele in-
formatie is verkrijgbaar bij Henk van Raaij 
via tel. 06-45451424.

Tekst: Wanda Laarakkers
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Hoofdtrainer Peter van Andel: “Als ten-
nistrainer probeer ik mijn passie en ken-
nis over te brengen op mijn lessers. Ik 
werk al geruime tijd bij TV Sambeek; dit 
maakt het mogelijk om een tijd aan iets te 
werken en spelers op te leiden. Tennis is 
een sport waarbij het altijd nut heeft om 
te trainen. Als kind instappen bij tennis 
is het leukste, aangezien jonge kinderen 
vaak snel leren. Wij werken als club met 
het KNLTB Tenniskids-programma waar-
bij een opbouw is gemaakt met verschil-
lende spelmaterialen en veldgrootte. Dit is 
deels afhankelijk van leeftijd en vaardig-
heden en starten kan al vanaf vijf jaar. In 
een lesperiode van zestien weken wordt 
een totaalplanning gemaakt van een aantal 
thema’s dat behandeld wordt en belangrijk 
is voor de spelontwikkeling en het plezier. 
In het begin is techniek zeer belangrijk 
om te leren, bewegingspatronen (voeten-
werk) en het inschatten van de balbaan. 
Bij wedstrijdmomenten zoals clubkampi-
oenschappen en competitie is de instap 
voor de jeugd laagdrempelig. Het belang 
van winnen of verliezen wordt minder 
benadrukt, maar juist het tennisspelletje 
spelen met leeftijdsgenoten. Ook voor ge-
talenteerde spelers is er mogelijkheid tot 
ontwikkeling. De intensiteit en trainings-
frequentie per week wordt dan opgevoerd 
en waar nodig wordt met tennisscholen 

samengewerkt. Bij TV Sambeek is er voor 
ieder wat wils en nieuwe mensen voelen 
zich er snel thuis. De club heeft een goede 
naam dankzij het opleidingsprogramma, 
gezellige toernooien en de inzet van be-
trokken vrijwilligers.”

Ivo: “De lessen zijn altijd leerzaam, Peter 
verzint leuke opdrachten in spelvorm 
om handelingen te leren of onder con-
trole te krijgen. Wat ik erg leuk vind is 
het Smash&smultoernooi en het vriend-
je-frietjestoernooitje. Ook het kamp was 
geweldig! Ik ga geregeld dubbelen met 
mijn moeder tegen een vriend/vriendin 
met zijn/haar moeder. De moeders krij-
gen het zwaar tegen ons. TVS is een mooie 
vereniging met een leuke trainer!” 

Giel: “De lessen zijn leuk, die volg ik met 
vrienden Michiel en Guus. Ik leer veel van 
Peter. Hij verzint leuke (tennis)spellen. Ik 
heb altijd competitie gespeeld, dit is leuk 
en leerzaam. Alles wat de jeugdcommissie 
organiseert vind ik leuk! TVS is een top-
vereniging!” 

Lieke: “Ik vind tennissen erg leuk. Tijdens 
de lessen doen we iedere keer wat anders 
en we hebben zelf ook inspraak. Dat is 
fijn! Activiteiten die worden georgani-
seerd zijn erg leuk, het is altijd goed gere-
geld en er komen veel mensen waardoor 
het erg gezellig is. Het competitietennis is 
ook gezellig met leuke wedstrijden.” 

Fianne en Lieke: “Tennissen bij TV Sam-
beek vinden wij erg leuk. De lessen hebben 
we altijd als leerzaam en gezellig ervaren 
met leuke groepjes, de onderlinge sfeer is 
goed. Activiteiten zijn heel verschillend, 
er is voor iedere leeftijd een activiteit, ook 
met volwassenen erbij zoals ouder/kind 
toernooi. Bij het competitietennis, waarbij 
we goed op niveau zijn ingedeeld zijn we 
fanatiek, dan willen we echt winnen en dat 
laten we onze tegenstander merken!”

Jeugdtennis biJ  
tv sambeek

Agenda
TV Sambeek

55 + tennis
Doorlopend woensdag en donderdag

De jeugd en hun trainer aan het woord...
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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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oogstdag smt geannuleeRd

wel aaRdappelveRkoop!
Helaas, helaas….
Het Educatief Park ligt er mooi bij. De 
gewassen trekken zich niets aan van de 
corona en groeien naar hun eindstadium. 
Zij houden geen rekening met anderhal-
ve meter afstand en de natuur doet zijn 
werk. Daar waar de mens allerlei activitei-
ten moet annuleren blijft het groeiproces 
doorgaan. Helaas moet de SMT besluiten 
dat de oogstdag in september dit jaar geen 
doorgang kan vinden. We vinden dit zeer 
spijtig, omdat de oogstdag het eindpunt 
van het groeiproces van diverse gewassen 
is. De producten hebben 4 à 5 maanden 
kunnen rijpen van een zaadje of knol tot 
een volwaardig voedzaam product. 
De oogst van deze producten had de SMT 
graag aan u willen laten zien. 
Diverse oude tractoren en machines van 
de jaren 50-60 van de vorige eeuw gaan 
de producten oogsten. Ook dit jaar zal er 
geoogst worden maar dan zonder publiek. 

In april zijn op het landbouwperceel bij 
het Gildehuis 8 soorten aardappelen en 2 
soorten bieten gepoot. Een gedeelte is ge-
zaaid met graan: tarwe en rogge. 
De discussie is altijd of mais en bieten ge-
zaaid of gepoot worden? De zaadjes wor-
den voor beide producten op een bepaal-
de afstand van elkaar in de grond gezet. 
Dat lijkt op poten zoals bij aardappelen. 
Toch wordt er gesproken over zaaien. 
Deze vraag laten we over aan de heren en 
dames geleerden. 

Streekmarkt
De oogstdag van andere jaren ging ge-
paard met de organisatie van een streek-
markt. Lokale of streekproducten werden 

aan de man/vrouw/mens gebracht. Ook 
verenigingen presenteerden zich aan het 
publiek dat meestal de 1000 overschreed. 
Bezoekers konden het terrein doorkruisen 
en zien hoe het er vroeger in de landbouw 
aan toe ging. Voor de kinderen waren er 
speeltoestellen, de volwassenen werden 
door de SMT-vrijwilligsters voorzien van 
een natje en droogje. 

Dankviering
Vroeger werd de oogstdag overal in den 
lande geopend met een dankviering. Het 
godsdienstige is er nu wel vanaf. De pas-
toor komt niet meer het land zegenen 
en bidden voor een goede oogst. In 2018 
heeft de ZLTO bij de SMT een ‘seculiere’ 
dankviering georganiseerd.   

De geoogste producten op het Educa-
tief Park worden in bepaalde gevallen als 
zaad voor het nieuwe jaar gebruikt (tarwe, 
rogge of gerst) of worden verkocht als vee-
voer (mais, bieten) De aardappelen wor-
den aan de man/vrouw/mens gebracht 
door een verkoopactie.

Frieslandaardappel.
Een van de 8 gepote soorten aardappelen, 
de Frieslander, wordt in Sambeek ver-
kocht.
Het is een vastkokende aardappel met 
een lekkere smaak. Na het koken krijgt de 
aardappel een lichtgele kleur. De Frieslan-
der is veelzijdig. Je kunt hem gebruiken 
om te koken, bakken en poffen. Wanneer 
je zelf frites wilt maken dan is het een 
uitstekende keuze. Frieslanders zijn vaak 
een beetje ovaal en regelmatig van vorm. 
Hierdoor is deze aardappel ook makke-

lijk te wassen. Een ander voordeel is dat 
hij weinig gevoelig is voor stootblauw, dit 
betekent dat deze aardappelen niet snel 
beschadigt. Dat wil echter niet zeggen 
dat u er niet zorgvuldig mee om hoeft te 
gaan. Het is belangrijk de aardappelen na 
ontvangst op een droge, koele en donkere 
plaats te bewaren. Zo blijven ze het langst 
houdbaar.

Verkoop
De SMT zal middels flyers u op de hoogte 
houden van de aardappelverkoop. Jeug-
dige SMT-leden verzorgen mede de ver-
koop. De aardappelen zijn verpakt in zak-
jes van 5 kilo en kosten € 2  De opbrengst 
is voor de SMT belangrijk om voor vol-
gend jaar weer nieuw zaai- en pootgoed te 
kopen. Dus….. 

AARDAPPELVERKOOP

Raadpleeg binnenkort een bij u 
bezorgde flyer.  
Verkoop 26 september
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ontstaan van het 
gilde in sambeek
In onze akte staat dat we opgericht zijn in 
1421 maar we zijn zeer waarschijnlijk veel 
ouder.

Een behoefte aan saamhorigheid die door 
de kerk ook versterkt werd door een altaar 
te schenken aan het gilde met de opdracht 
dat te onderhouden.

Door entree te heffen en boetes te innen en 
contributie te vragen.

Daardoor kreeg men saamhorigheid: de 
kerk was daarin zeer belangrijk.

En het beschutten van het dorp door het 
gilde, daar komt waarschijnlijk de schut-
terij vanaf. De taken werden steeds meer, 
denk aan rovende bendes weg houden van 
het dorp, helpen bij branden en anderen 
rampen.

Buren helpen met bouwen van huizen, 
schuren, oogsten binnen halen. Mede door 
de ‘teeravonden’ werd de saamhorigheid 
nog meer versterkt. Door de jaren heen 
werden er steeds meer taken toegevoegd, 
denk aan koningsschieten en de uittredens 
naar andere dorpen.

Daar komen we een andere keer op terug.

In het begin was een dorp op elkaar aange-
wezen en kon men geen ruzie gebruiken. 
Doordat een gilde een goede saamhorig-
heid had opgebouwd, iedereen kende el-
kaar en men at en dronk samen door het 
gilde. Dus was er een belangrijke taak weg-
gelegd voor het gilde.
Ondersteund door de kerk zorgde men 
voor rust en geborgenheid.

 Volgende keer meer 
 Gildebroeder Twan

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

Verhaaltjes geschreven door 
Emile van Stokkum †

Een Duitse radiozender zond begin ne-
gentiger jaren een programma uit met 
het thema Morgenandacht. Van die over-
wegingen maakte Emile notities en later 
heeft hij hier verhaaltjes van geschreven 
en in een boekje gezet. Op de eerste pa-
gina staat deze tekening uit ±1955 met als 
onderwerp ‘Verandering’.

HARMONIE

Bezit kan een innerlijke leegte niet opvul-
len.

Je kan je bewust worden van een gemis en 
een nieuwe weg inslaan.  
Dan kom je tot zelfverwezenlijking en je 
leert ook jezelf te aanvaarden.
Welbeschouwd hoef je er alleen maar te 
zijn.

Dan overkomt je een zekere gelatenheid 
en een vertrouwen op een diepere zin.

Als je die mist, is ‘t leven schijnbaar zin-
loos. Dan ben je afhankelijk van je omge-
ving. Als daarvan geen impulsen komen 
die jou bij het leven betrekken en er geen 
mensen zijn waar je contact mee hebt?
Wanneer je je huis niet meer uitkomt en 
rond blijft draaien in een kringetje dat 
steeds kleiner wordt?
Dan leef je alléén in je eigen wereld.  

Juist door samenklank met het grote ge-
heel, kan er harmonie ontstaan.

Wij hebben die broodnodig. Iedereen.

Onder voorbehoud 
(vanwege de Corona maatregelen)

Wij (vrienden van Sambeek) organise-
ren op 12 en 13 september een 
‘Bourgondisch Weekend in D’n Boom-
gaard’ van de familie Derks aan de Oude 
Waranda te Sambeek.

Op 12 september is er gelegenheid om 
te genieten van een hapje en een drank-
je. Vanaf 15.00 uur tot 01.00 uur staan 
Pub Esser en eetcafé het Drummerke 
klaar met onder andere speciaal bier-
tjes en hapjes. Vanaf ongeveer 19.30 uur 
kunt u luisteren naar de klanken van de 
band ‘De toffe peren’.

Op 13 september van 11.00-19.00 uur 
zal er voor de kinderen een stormbaan 
aanwezig zijn waar ze zich kunnen uit-
leven. 

Ook Pub Esser en eetcafé het Drum-
merke zorgen op deze dag voor een 
‘natje en een droogje’. 

Het gehele weekend worden de RIVM-
maatregelen in acht genomen. Ondanks 
de maatregelen hopen wij u graag te zien 
op 12 en 13 september.

Foto: Wim Klaassen

emiles veRtellingen

BOURGONDISCH WEEKEND
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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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Agenda

Lege flessen actie
vrijdag 28 augustus

Zet uw statiegeld flessen buiten neer, 
dan storen wij u niet dit keer!

Voor alle kinderen
Verzamelen om 18:30 uur 

bij de Elsenhof. 
20:00 uur zijn we klaar!

Neem je bolderkar, skelter enz. mee!!

Wat is SamSam?
SamSam is een stichting. In 2020 bestaat 
SamSam 50 jaar! Het jubileumfeest is een 
jaartje uitgesteld naar 9 juli 2021!
SamSam heeft een eigen plekje in de El-
senhof, aan de Torenstraat 52. 
De activiteiten zijn in deze mooie ruimte, 
tenzij anders aangegeven op het program-
ma of via de media.
Wij organiseren diverse activiteiten voor 
alle kinderen die in Sambeek wonen en/
of in Sambeek op de basisschool zitten. In 
het programma staan alle activiteiten met 
de belangrijkste informatie vermeld.
Wil jij de vrijdagavond-activiteiten bezoe-
ken? Kom dan op de aangegeven begintijd 
naar SamSam. Bij binnenkomst betaal je 
de entree. Het is dus niet nodig om vooraf 
op te geven of te betalen. 

Naast de vrijdagavond-activiteiten orga-
niseert SamSam meer voor de Sambeekse 
jeugd. Bijvoorbeeld voor de grotere jeugd 
hebben we speciale activiteiten zoals de 
12-uur-marathon en de Scary Night. In de 
zomervakantie gaan we op kamp met alle 
kinderen vanaf 5 jaar tot de 3e klas van de 
middelbare school. Voor deze activiteiten is 
het wel belangrijk dat je je vooraf aanmeldt.

Ook organiseert SamSam de Sinter-
klaasintocht, het krumelbal en konings-
dag voor kinderen van alle leeftijden. 
Deze activiteiten zijn gratis te bezoeken. 
De kinderen blijven tijdens deze activitei-
ten onder begeleiding van eigen ouders en 
of verzorgers.

Behalve activiteiten organiseert SamSam 
ook acties om de kas te spekken. SamSam 
heeft dat geld hard nodig, zodat wij leuke 
activiteiten kunnen organiseren. Daar-
om houden we een paar keer per jaar een 
actie. We beginnen vrijdag 28 augustus 
met de statiegeldflessenactie. Met de kin-
deren halen we zoveel mogelijk flessen 
op, bij u aan de deur. Zet de flessen gerust 
buiten zodat wij u niet hoeven te storen. 
Alvast super bedankt!!! 
We doen ook mee met de gezamenlijke 
collecte in Sambeek. We collecteren dan 
voor Jantje Beton.

Van de ‘Sambeekse’ opbrengst van de col-
lecte voor Jantje Beton mag SamSam 50% 
houden. Ook is SamSam deelnemer van 
de Rabo-clubkas campagne. Bent u lid 
van de Rabobank, geef dan uw stem aan 
SamSam.
De opbrengst van alle acties wordt volle-
dig gebruikt voor de activiteiten die wij 
voor de kinderen organiseren.

Entreeprijs en betalen via de clubcard of 
QR code
In het programma staat achter elke activi-
teit vermeld wat de entreeprijs is. 
Bij SamSam kun je een clubcard kopen. 
Deze kost € 10,00 en is tijdens elke activi-
teit te koop. Met het aanschaffen van onze 
clubcard besparen jullie SamSam een he-
leboel gerommel met kleingeld. Als dank 
voor het kopen van onze clubcard krijg je 7 
keer entree.  De clubcard is niet persoons-
gebonden. Je kunt dus samen met je broer-
tje(s) en/of zusje(s) met een kaart doen. 
SamSam gaat met haar tijd mee. Vanaf dit 
seizoen is het mogelijk om de entree of 
clubcard te betalen via een QR code. Deze 
code scan je met de app van jouw bank via 
de telefoon. Zo betaal je eenvoudig de en-
tree of clubcard en hoef je geen kleingeld 
mee te nemen. Het betalen via de QR code 
is voor SamSam de veiligste en fijnste me-
thode.
Natuurlijk bestaat er nog steeds de moge-
lijkheid om gewoon contant te betalen per 
activiteit.

De leiding
We hebben een groep leiding waarvan 
enkele mensen de bestuursfuncties uit-
voeren.
De hele groep zien jullie bij de activitei-
ten. Maar de activiteiten bereiden we voor 
in kleinere groepjes, waarvan de samen-
stelling steeds wisselt. De leiding bestaat 
onder andere uit studenten, jong volwas-
senen, ouders en een gepensioneerde. Al-
lemaal enthousiaste mensen die graag tijd 
vrij maken voor de kinderen!
Het komt wel eens voor dat we nog men-
sen te kort komen. Ook dit jaar hopen wij 
weer een beroep te kunnen doen op de 
zogenaamde hulpleiding. Zij behoren niet 

tot de vaste leiding, maar zijn oproepbaar 
voor de begeleiding bij de activiteiten. 
Hiervoor alvast hartelijk dank. 
Daarnaast zijn we nog op zoek naar enkele 
enthousiaste (hulp)leiders die tijd hebben 
voor de activiteiten.
Wilt u ook leider of hulpleiding worden, 
informeer dan bij een van de bestuursle-
den naar de mogelijkheden. 

Groetjes en tot ziens bij SamSam,

samsam
Eind augustus gaan de SamSam-activiteiten weer van start. 
Voor wie nog niet bekend is met SamSam geven wij graag  
wat informatie zo aan het begin van het seizoen!
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nieuw bestuuR vooR 
senioRen veReniging
sambeek
De benoeming van 3 nieuwe bestuursle-
den in maart j.l. kon wegens de plotselinge 
lockdown  en het cancelen van de jaarver-
gadering niet doorgaan. Inmiddels heb-
ben alle leden via schriftelijke en digitale 
wijze hun instemming kunnen geven op 
de voordracht. De zittende bestuursleden 
zijn blij dat bijna alle leden positief gerea-
geerd hebben .

Vanaf medio juli j.l. zijn de 3 nieuwe be-
stuursleden, Gerrit Biersteker (voorzit-
ter); Ruud van Bree (penningmeester) en 
Wil v. d. Broek (bestuurslid), “officieel“ in 
functie.

We zoeken nog een geïnteresseerde vrij-
williger (hoeft niet per se een lid te zijn) 
die de taak wil overnemen van het recent 
afgetreden bestuurslid Jan Derikx. 

Het betreft de volgende taken: 
1. Het bijhouden van de eigen website 
(www.sv-sambeek.nl); 
2: het uitbrengen van de maandelijkse 
nieuwsbrief “Even Bijpraten”. Kopij wordt 
grotendeels aangeleverd. Deze persoon 
(oud of jong) moet wel enigermate digi-
taal onderlegd zijn. Hij/Zij wordt goed 
ingewerkt door Jan en uiteraard onder-

steund door het bestuur. Evt. belangstel-
lenden kunnen contact opnemen met Jan 
Derikx (tel: 573033).

Het is fijn te kunnen constateren dat het 
bestuur nu weer compleet is en dat we 
met z’n allen de schouders eronder zullen 
zetten om de belangen van de Sambeekse 
senioren te behartigen!!

Fittestdag voor senioren:
Omdat de omstandigheden rond de ont-
wikkeling van het coronavirus nog steeds 
onduidelijk en risicovol zijn, is besloten 
om de geplande fittestdag voor 70 plussers 
dit jaar niet meer te laten plaatsvinden, 
maar uit te stellen naar het volgend jaar.
Wanneer er meer duidelijk is, zal dit tijdig 
bekend worden gemaakt via RdT.

Kermis
Een afvaardiging van het bestuur heeft 
samen met enkele leden van de kermis-
commissie gebrainstormd hoe dit jaar 
– na het (noodzakelijk) cancelen van het 
matinee op kermismaandag – tijdens de 
kermisdagen ook aandacht gegeven kan 

worden aan een activiteit voor senioren. 
Er kwamen diverse spontane ideeën tot 
stand, die nog nader uitgewerkt moes-
ten worden. Helaas is het hierbij moeten 
blijven aangezien de gemeente recent alle 
kermisactiviteiten in de gehele gemeente 
heeft verboden, vanwege de forse stijging 
van het aantal besmettingen. Het is niet 
anders…….”safety first”…….

Seniorenvereniging Sambeek

Seniorenvereniging Sambeek

LANDELIJKE 
“OPSCHOONDAG”
Tijdens de Landelijke “Opschoondag” 
slaan buren, verenigingen en plaatse-
lijke inwoners de handen ineen om in 
de eigen omgeving zwerfafval op te rui-
men. Een schone buurt en omgeving 
is erg belangrijk: mensen wonen dan 
prettiger, kinderen kunnen fijner spe-
len en het gevoel van veiligheid wordt 
vergroot. Het initiatief voor de ”Op-
schoondag” ligt bij de Dorpsraad, maar 
met name leden van de Senioren Ver-
eniging zetten zich hierbij vrijwillig in.

In maart j.l. moest deze dag gecan-
celd worden. Inmiddels is een nieuwe 
datum vastgesteld,  19 september a.s. 
De RIVM-maatregelen worden uiter-
aard gerespecteerd, maar dat hoeft 
hierbij geen belemmering te zijn. Het 
opruimen van zwerfafval op stoepen, 
veldjes, slootkanten en in de bebouw-
de kom kan heel goed plaatsvinden 
op 1,5 meter afstand. Veiligheid staat 
voorop. Iedere vrijwilliger krijgt die 
dag een veiligheidshesje, werkhand-
schoenen, afvalzakken en afvalknij-
pers. Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden bij:
Cor Thijssen, Grotestraat 34, 
tel: 06–22692758.

WIJZIGING 
TELEFOONNUMMER

Het telefoonnummer van de Hulp-
dienst Boxmeer is gewijzigd. Voor 
vervoer, een boodschap of een klusje, 
kunt u uiterlijk een dag tevoren op 
werkdagen tussen 9.00 en 11.30 uur 
bellen naar: 0485 – 792010.
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Enkele jaren geleden bijna opgeheven maar 
door toedoen van een vaste trainer en veel 
mond tot mond reclame zijn we doorge-
groeid tot een team van 22 fanatieke vol-
leyballers. Zowel mannen als vrouwen. 

De jongste volleyballer is inmiddels 45 
jaar en de oudste binnen ons team 77 
jaar. 1x per week trainen we 1,5 uur in de 
prachtige Warandahal. De trainingsop-
komst is uitstekend en dat wil toch wat 
zeggen in deze tijd, waarin iedereen het 
razend druk heeft. 

We spelen zelf niet in competitieverband 
maar hebben wel 2x per jaar een uitwisse-
ling met een volleybalteam uit Duitsland 
V.C. Weeze. Met ‘unsere Freunde’ is dat 
altijd een gezellige avond. Met als afslui-
ting een etentje verzorgd door het thuis 
spelende team. (van friet met snacks, sch-
nitzels, chinees, tapas en zelfs een heus 
koud- warmbuffet). Uiteraard onder het 
genot van een drankje und viel Spass. 
Deze traditie is er al vele jaren. De win-
naar van de wedstrijd krijgt de wisselbo-

kaal en zorgt bij de volgende wedstrijd dat 
deze bokaal gevuld is met bijvoorbeeld 
borrelnootjes, M&M’s, pinda’s, bonbons. 
Altijd spannend wat er nu weer in zit. 

Na de doordeweekse training is natuurlijk 
de derde helft van belang. Het personeel 
van sportcafé de Warandahal zorgt er we-
kelijks voor dat ons volleybalbeeldje klaar 
staat op onze stamtisch. Aan deze stam-
tisch worden dan de ins en outs besproken 
over de training en wat er in de afgelopen 
week zoal is gebeurd. 

Ook doen wij mee aan de activiteiten om 
de clubkas te spekken. Zo staan we elke 
maand bij het oudpapier in Vortum en bij 
de carnavalstent op metworstmaandag, 
ook rijden wij als chauffeurs bij de paasei-
erenactie. 

Jammer dat we dit seizoen noodgedwon-
gen moesten stoppen. Net in de week dat 
de uitwisseling met het Duitse team stond 
gepland. Maar dat houden we nog tegoed. 

In september gaat voor ons het nieuwe 
seizoen weer van start. (als alles door mag 
gaan) 

Liefhebbers die ook graag een avondje re-
creatief willen volleyballen zijn altijd van 
harte welkom. Ook al heb je nog nooit ge-
volleybald. Bij ons kan iedereen terecht. Je 
kan je aanmelden via de site van Avance of 
kom gewoon binnenlopen in de Waranda-
hal. De eerste 4 trainingen zijn gratis. 

Tot ziens in ons sportcafé de Warandahal.

RecReanten mix avance
“het gRootste team van avance
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nieuwsFlits

MS COLLECTEWEEK
(16-21 NOV. 2020)

collectanten gezocht in 

Sambeek (Boxmeer)

Van 16 t/m 21 november 2020 vindt 
de landelijke huis-aan-huiscollecte van 
het Nationaal MS Fonds plaats. We zijn 
hard op zoek naar collectanten in Sam-
beek (Boxmeer). Help jij ons in de strijd 
tegen multiple sclerose (MS)?
MS is de meest invaliderende ziekte 
onder jonge mensen. Het is een ziekte 
van het centrale zenuwstelsel. Door-
dat er iets mis is in het afweersysteem, 
wordt de laag om de zenuwen aange-
vallen en beschadigd. Hierdoor komen 
signalen van en naar de hersenen niet 
(goed) door, waardoor verlammings- en 
uitvalsverschijnselen optreden. In Ne-
derland hebben 17.000 mensen MS en 

elk jaar komen hier zo’n 1.000 mensen 
bij. De eerste symptomen treden meest-
al op tussen het 20e en 40e levensjaar. 

Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. On-
derzoekers weten niet hoe MS ontstaat 
en hoe de ziekte te genezen is. Onder-
zoek is daarom hard nodig. Nationaal 
MS Fonds investeert de opbrengst uit de 
MS collecte in innovatieve onderzoeken 
naar MS.

Word collectant
Help jij mee? Het coronavirus heeft 
grote impact, ook op het Nationaal MS 
Fonds. Door de maatregelen hebben we 
onze fondsenwervende evenementen 
moeten uitstellen of afgelasten. Hier-
door lopen wij inkomsten mis. MS staat 
helaas niet stil. Onderzoek naar MS en 
onze strijd tegen MS moet doorgaan. 
Word collectant en haal geld op voor 
onderzoek naar MS. Collecteren is niet 
moeilijk en kost maar twee uur van je 
tijd. En het is nog leuk ook.

Meer informatie of aanmelden: 
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren 

SAMEN STERK VOOR 
GOEDE DOELEN.
In april zou in Sambeek de jaarlijk-
se collecte ‘Samen Sterk voor Goede 
Doelen’ hebben plaatsgevonden. Het 
coronavirus was de oorzaak dat dit 
toen helaas niet door kon gaan. 

Maar van uitstel willen we geen afstel 
maken.
Met de andere dorpen in de Ge-
meente Boxmeer zijn wij nu aan het 
verkennen of de collecte alsnog eind 
september op een aangepaste manier 
kan worden gehouden. De goede doe-
len kunnen immers uw bijdrage zeker 
nu niet missen. 

Inmiddels is besloten dat in de week 
van 21 tot 27 september de collecte op 
een of andere manier, in alle dorpen, 
zo ook in Sambeek, wordt gehouden. 
U krijgt daarover in de week daar-
voor, persoonlijk (huis aan huis) een 
schriftelijk bericht. Daarin worden de 
goede doelen aangegeven en de werk-
wijze.

Omdat de volgende uitgave van Rond 
de Toren pas einde september is, in-
formeren we u nu al over dit onder-
werp en de datum. 

In de derde week van september hoort 
u meer van ons.

Wij hopen dat ‘Corona’ straks uw vrij-
gevigheid niet heeft besmet.

Namens de voorbereidingsgroep,

Jan HooiveldFoto: Ellen Duvekot
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sempeR unitas
een nieuw veRenigingsJaaR begint

Agenda 

Sinterklaas inhalen
15 november

Uitwisselingsconcert met Monte 
Corona uit Kronenberg

21 november

Kerstconcert
25 december

Grotere groepen
Vanaf 29 augustus gaan alle repetities 
weer van start. Het harmonieorkest zal 
verdeeld worden in twee groepen. In de 
ene groep spelen alle houtblazers en in de 
andere groep alle koperblazers. De slag-
werkers nemen aan allebei de groepen 
deel. Het plan is om ook af en toe met het 
gehele orkest samen te spelen, in een grote 
sporthal bijvoorbeeld. Uiteraard zullen 
ook de slagwerkgroep en het opleidings-
orkest weer starten.

Nieuwe leden
Daarnaast zijn we blij dat we verschillende 
nieuwe leden hebben verwelkomd in het 
harmonieorkest. We zijn een trompettist, 
hoboïst, contrabassist en baritonspeler 
rijker! Bent of kent u iemand die graag 
lid wil worden en een instrument kan be-
spelen óf wil leren bespelen? Neem dan 
contact op door een e-mail te sturen naar 
info@semperunitas.nl. Semper Unitas zal 
ook vertegenwoordigd zijn op de nieu-
we-inwonersdag.

Gemeente Land van Cuijk
Namens verschillende muziekverenigin-
gen uit de gemeente Boxmeer zal onze 
voorzitter Henk van Raaij deelnemen aan 
een werkgroep die zich gaat buigen over 
de subsidieregelingen voor de nieuw te 
vormen gemeente waar wij binnenkort al-
lemaal inwoner van zullen zijn. 

Voor de zomervakantie heeft het harmonieorkest drie maal gerepeteerd in kleine groepen 
en zijn ook het opleidingsorkest en de slagwerkgroep weer begonnen. Interim-dirigent 
Chris Derikx nam de laatste repetities van het harmonieorkest nog voor zijn rekening en 
heeft daarna afscheid genomen. In deze editie van Rond de toren leest u hoe het na de 
zomervakantie (waarschijnlijk) verder gaat.
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Foto: Truus Hermans

Foto:Christ Tielemans

Foto: Frank HafmansFoto: Maria Jacobs

Foto: Marion Beek

Bedankt voor jullie inzendingen met het 
thema: Bloemenpracht in Sambeek 

Voor de volgende Rond de Toren is het 
thema: 

OOGST 
IN SAMBEEK
Stuur je foto voor 15 september 
in via ronddetoren@live.nl

Foto:Gerrie Laarakkers

Foto: Nellie Verrijdt

Foto: Jet Cornelissen

activiteitenkalendeR
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Vrienden van
Rond de Toren

Autorijschool Maad

Boekbinderij Boede

Botterhuis Sportprijzen

Danielle Haar Zaak

Imkerij De Vrije Heerlijkheid

Vertaalbureau Linguartis

September nummer
Deadline kopij

Dinsdag 15 september
Aanleveren via: ronddetoren@live.nl

Verspreiding
Dinsdag 29 september

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

activiteitenkalendeR

Augustus
wo 26 aug.  TV Sambeek, FysioHolland,
   clubkampioenschappen t/m 6 september 
vr 28 aug. 18.30 uur SamSam, flessenactie
zo 30 aug. 10.30 uur OLV parochie, gezamenlijke Startviering in Basiliek, Boxmeer

September
do  3 sept. 10.00 uur Sambeekse Sen. Ver, koffie uurtje, tot 11.15 uur, de Elsenhof 
za  5 sept. 19.00 uur OLV parochie, eucharistieviering
zo  6 sept.  TV Sambeek, Kia tenniskids,  elke zondag t/m 18 okt.
do 10 sept. 10.00 uur Sambeekse Sen. Ver, koffie uurtje, tot 11.15 uur, de Elsenhof
vr 11 sept.  TV Sambeek, senioren competitie t/m 25 okt.
za 12 sept. 09.00 uur VV Sambeek, inzameling oud papier, de Vochtplein
za 12 sept. 15.00 uur Bourgondisch weekend, Oude Waranda
zo 13 sept. 11.00 uur Bourgondisch weekend, Oude Waranda
ma 14 sept. 20.00 uur Dorpsraad, vergadering, de Elsenhof
do 17 sept. 10.00 uur Sambeekse Sen. Ver, koffie uurtje, tot 11.15 uur, de Elsenhof
za 19 sept.  Sambeekse Sen. Ver. Landelijke opschoondag
ma 21 sept.  Collecte Samen Sterk, t/m 27 sept.
do  24 sept. 10.00 uur Sambeekse Sen. Ver, koffie uurtje, tot 11.15 uur, de Elsenhof
vr 25 sept. 12.30 uur Oranjefonds, eten alleenstaanden en ouderen, de Elsenhof   
za 26 sept.  SMT, aardappelverkoop

Oktober
do  1 okt 09.30 uur Sambeeks Heem, inloop morgen tot 11.30 uur
do  1 okt. 10.00 uur Sambeekse Sen. Ver, koffie uurtje, tot 11.15 uur, de Elsenhof
do  1 okt. 20.00 uur Dorpsraad, de Elsenhof: info-avond ‘kerk-gemeenschapshuis’
vr  2 okt.     20.00 uur Dorpsraad, de Elsenhof: info-avond ‘kerk-gemeenschapshuis’
vr  2 okt.     18.30 uur SamSam, crea avond, de Elsenhof
za  3 okt. 19.00 uur OLV parochie, eucharistieviering 
do  8 okt. 10.00 uur Sambeekse Sen. Ver, koffie uurtje, tot 11.15 uur, de Elsenhof
za 10 okt. 09.00 uur VV Sambeek, inzameling oud papier, de Vochtplein
ma 12 okt. 20.00 uur Dorpsraad, vergadering, de Elsenhof
do 15 okt. 10.00 uur Sambeekse Sen. Ver, koffie uurtje, tot 11.15 uur, de Elsenhof
vr 16 okt. 18.30 uur SamSam, filmavond, de Elsenhof
zo 18 okt. 09.00 uur OLV parochie, eucharistieviering
do 22 okt. 10.00 uur Sambeekse Sen. Ver, koffie uurtje, tot 11.15 uur, de Elsenhof
do 29 okt. 10.00 uur Sambeekse Sen. Ver, koffie uurtje, tot 11.15 uur, de Elsenhof
za 31 okt. 18.30 uur SamSam, halloween avond, de Elsenhof
za 31 okt. 19.00 uur OLV parochie, eucharistieviering, Allerzielen in het licht
za    31 okt.   20.00 uur    SamSam, Scary  Night, de Elsenhof
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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


