
Rond DE Toren
Sambeek

In dit nummer:
Samen 360 jaar lid van de Boerinnenbond

Clubkampioenen van T.V. Sambeek

Nieuwe dirigent voor Semper Unitas

Lees ook:

Nog ieder dag een 
volle dag

Pennen sparen voor 
een ander...

Fiets gezellig mee

September/oktober 2020, uitgave 8 

Fo
to

: E
lle

n 
D

uv
ek

ot



Nr. 8      ROND DE TOREN      2

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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Kerk in Sambeek
Zoals u in de vorige uitgave hebt kunnen 
lezen wordt er samen met het bestuur 
van Stichting Buurthuis de Elsenhof, het 
kerkbestuur, gemeente en dorpsraad ge-
keken naar de mogelijkheden om de kerk 
om te bouwen tot gemeenschapshuis. 
Graag willen we u herinneren aan de in-
formatieavonden die gehouden worden 
op donderdag 1 en vrijdag 2 oktober. U 
dient zich voor deze avond aan te melden 
via www.dorpshuissambeek.nl.

Werkzaamheden Maasstraat
In verband met de snelle levering van 
de benodigde materialen zijn de werk-
zaamheden aan de Maasstraat eerder 
gestart. Op dit moment is de grondwa-
terstand erg laag dit heeft als voordeel 
dat de werkzaamheden sneller kunnen 
worden afgerond en ook minder over-
last zullen geven. Helaas had dit alles wel 
tot gevolg dat de communicatie op erg 
korte termijn plaats vond. Verder wordt 
er volgend jaar een nieuwe slijtlaag op 
deze weg aangebracht en op enkele plek-
ken freesvakken gemaakt waar het asfalt 
slecht is. Tussen de pont en de bebouwde 
kom van Sambeek zullen er maatregelen 
worden getroffen om de snelheid tussen 
de plateaus te verlagen. 

Sint Janslaan
Onlangs zijn in het eerste deel van de 
Sint Jansstraat de bomen gerooid. Reden 
hiervoor was dat de bomen oppervlakkig 
wortelden. Dit had als gevolg dat bewo-
ners veel overlast ondervonden. Dorps-
raad en gemeente zijn met de bewoners 
in gesprek gegaan, waarop de gemeente 
een nieuw beplantingsvoorstel heeft ge-
maakt. Dit is wederom met ze overlegd 
en wordt nu tot uitvoer gebracht.

Kruisbeeld 
Het kruisbeeld aan de Sint Janslaan werd 
onlangs opgeknapt door Toon Gerrits en 
Jo Manders. Eerder hadden zij ook al het 
Mariabeeld op de kruising Torenstraat/
Stalenberg opgeknapt. Het kruisbeeld 
hangt inmiddels weer op de bekende 

plek en kan er weer jaren tegen. Namens 
de dorpsraad dank je wel.

Nieuw inwoners dag
Op zondag 30 augustus vond voor de 
vierde keer de nieuwe inwoners dag 
plaats. Met 45 aanmeldingen van maar 
liefst 20 adressen was het weer een leuke, 
nieuwe groep inwoners die we hebben 
mogen verwelkomen. Helaas zat het weer 
niet mee en moesten we op het laatste 
moment nog gauw onderdak nemen in 
de kerk. Na een kort verhaal over Sam-
beek door de voorzitter, presenteerden de 
nieuwe inwoners zich en werd de Sam-
beekse vlag uitgereikt. Daarna maakten 
ze kennis met de verschillende verenigin-
gen die aanwezig waren. De middag werd 
afgesloten met een drankje op het terras 
van de Gouden Leeuw.
 
Kruidentuin
In Zuid-Europese landen ziet men het 
wel vaker; een kruidentuintje voor lokaal 
gebruik. Nu hebben we dit, dankzij Ro-
bert Mekking ook in Sambeek. Op het 
Kerkplein staat een grote plantenbak met 
daarin verschillende kruiden. U mag hier 
gerust een takje vanaf halen om uw eten 
mee op smaak te brengen. Geniet van de 
heerlijke smaak van deze verse kruiden 
uit onze dorpskruidentuin. 

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.

nieuws van de doRpsRaad
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achteR de vooRdeuR van  BeRtha hendRiks
nog iedeRe dag een volle dag

Met de bus naar Sambeek
Bertha is geboren in Venray. Toen in Ste-
vensbeek de grond werd ontgonnen is 
haar vader daar een boerderij begonnen. 
“Vanuit Stevensbeek gingen we met de bus 
naar school in Sambeek. Dat deed toen ie-
dereen. De oudsten moesten met de fiets, 
maar ik mocht met de bus en dat ben ik 
ook blijven doen. We waren ook wel eens 
ongehoorzaam,” vertelt ze met een on-
deugende glimlach. “We hadden dan de 
bus aan ons voorbij laten gaan. Voor straf 
moesten we dan lopend naar school.”

Jan leerde ze kennen op de kermis in Sam-
beek. “Toen we trouwden zijn we in een 
houten huisje gaan wonen op de plek waar 

nu Jos woont.” Later verkochten de ouders 
van Jan de boerderij en betrokken die de 
houten woning. Bertha en Jan bouwden 
toen het huis op de plek waar ze nu nog 
woont. 

Achter de geraniums
Als we zouden denken dat iemand van 94 
jaar haar dagen achter de geraniums ver-
slijt, dan hebben we het mis. “Nog iedere 
dag heb ik een volle dag. Als ik ’s mor-
gens wakker word dan bedenk ik al wat 
ik ga doen, in de tuin of iets anders.” Ze 
is bijvoorbeeld 25 jaar lid van de biblio-
theek en ze laat haar favoriete streekro-
mans aan huis bezorgen. Voordat ze aan 
staar geopereerd was moest ze tijdelijk 

boeken lezen met een groter lettertype, 
maar die waren niet leuk. Ze was blij dat 
ze daarna met een nieuwe bril weer haar 
eigen genre kon lezen. Verder puzzelt Ber-
tha graag, vooral woordzoekers. “Die wil 
ik helemaal oplossen, dus niet alleen de 
einduitkomst.” Ze heeft echter nog nooit 
de oplossing ingestuurd om een prijs te 
winnen. Graag gaat ze, naast deze activi-
teiten thuis, koersballen en kaarten bij de 
Elsenhof. Tijdens corona viel dit helaas 
weg, maar gelukkig wordt het nu weer 
langzaamaan opgestart. “Het was echt 
een saaie tijd,” vult Bertha aan. Sinds kort 
heeft ze afscheid moeten nemen van het 
fietsen. Dat doet haar zichtbaar pijn, maar 
realistisch als ze is, ziet ze heel goed dat 
het zo beter is. “Gelukkig zijn andere ou-
deren nog zo vitaal dat ze me met de auto 
ophalen of thuisbrengen als het slecht 
weer is, want de kinderen brengen me met 
liefde en plezier weg, maar ze vergeten me 
wel eens op te halen,” vertelt ze lachend.  

Zelfstandig wonen
Bertha woont nog altijd zelfstandig. “Als 
het ook maar enigszins kan wil ik hier al-
tijd blijven wonen. De kinderen hebben 
me wel ingeschreven voor een woning in 
Boxmeer, maar inmiddels hebben ze dat 
maar afgezegd. Het is ze wel duidelijk: 
ons mam wil toch niet.” Met de kinderen 
rondom haar heen, kookt ze nog elke dag 
haar eigen potje en heeft Bertha slechts 
twee uurtjes hulp in het huis. De hele 
week is ze bezig met haar boodschappen-
briefje en op donderdag levert ze het in bij 
haar schoondochter Vera, die haalt haar 
boodschappen. “Ik ben niet bang en vind 
het gewoon heerlijk hier om een beetje 
te klungelen met dingetjes,” verduidelijkt 
Bertha haar besluit nog eens.

Het geheim
Als we Bertha vragen wat haar geheim is 
achter haar vitale ouderdom, dan roept 
ze als eerste: “Ik heb altijd op het land ge-
werkt, veel geschoffeld tussen de aardbei-
en en de boontjes. Verder rook ik niet en 
drink ik slechts af en toe een borreltje. 25 
jaar lang  heb ik twee keer per week ge-
zwommen en nu blijf ik fit door bij goed 
weer een rondje te wandelen. Helaas kan 
ik niet meer de weg op met de fiets, dus 
dan maar op de home trainer.” Al jaren 

Tekst: Jeanette Verstraaten, foto’s: Ellen Duvekot

Voor dit nummer van Rond de Toren zijn we op bezoek 
gegaan bij de oudste inwoner van Sambeek: Bertha Hendriks. 
Wanneer de voordeur open gaat verwonderen we ons direct 
over de vitale vrouw, die vrolijk open doet. We moeten toch 
echt een keer extra met de ogen knipperen om te geloven dat 
Bertha wel echt 94 jaar is. Als we het haar vragen zegt ze 
lachend: “Ja 94, ik kan het soms zelf niet eens geloven. Ik voel 
me het in ieder geval nog lang niet, maar afgelopen februari 
kreeg ik toch echt voor het eerst bezoek van Prins Carnaval 
omdat ik de oudste inwoner van Sambeek ben.” 
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achteR de vooRdeuR van  BeRtha hendRiks
nog iedeRe dag een volle dag

werd die fanatiek gebruikt, maar nu staat 
hij in de woonkamer. Veel bewegen, veel 
groente en vers fruit is Bertha haar advies. 
Verder staat er een potje anti-rimpelcrème 
op de wastafel. “Ik gebruik al jaren hetzelf-
de merk.”

Veranderen van de tijd
Wat Bertha het meeste opvalt tegenwoor-
dig ten opzichte van vroeger is dat wan-
neer de jeugd van school komt, ze dan al 
meteen een auto hebben. “Wij deden alles 
op de fiets, we hadden niet eens een auto. 
We gingen altijd op fietsvakantie. Arnhem 
werd zelfs met de fiets aangegaan. Als je 
dat nu zegt, kijkt de jeugd je raar aan.” Dat 
fietsen mist Bertha nu wel het meest. Niet 
even gauw een boodschap in Boxmeer of 
even naar het kerkhof. “Gelukkig lukken 
veel dingen nog te voet,” vult ze aan. “We 
hebben de auto nooit gemist. Toen ik al 
een eindje in de tachtig was ben ik voor 
het eerst met het vliegtuig op vakantie ge-
gaan. Eerst naar Amerika, daarna Bali en 
toen nog naar Afrika. Je bent nooit te oud 
om iets nieuws te doen,” vertelt ze stra-
lend.

Nog wensen
Als we Bertha vragen wat ze nog graag zou 
willen doen, dan kan ze in eerste instan-
tie niet echt iets bedenken. We conclude-
ren dat dit misschien het geheim is van 

gezond oud worden: dat je heel gelukkig 
bent met hetgeen je nog elke dag kunt 
doen in plaats van bezig zijn met dingen 
die niet meer kunnen. Vera probeert Ber-
tha te helpen met een herinnering. Op de 
bewuste 11 september 2001 hadden ze ei-
genlijk een ballonvaart. Iedereen was ver-
steld dat Bertha dat nog durfde, maar van-
wege de gebeurtenissen in New York is dat 
toen niet doorgegaan. Dat ze dat nu alsnog 
zou willen kan ze echter niet zeggen. 

Dingen van vroeger
Bij de vraag of er dingen zijn waarvan ze 
blij is dat ze die tegenwoordig niet meer 
hoeft te doen, komt ook hier een heel te-
vreden en gelukkig mens naar voren. “Ik 
heb eigenlijk niets tegen mijn zin hoeven 
te doen. We waren thuis met elf, ik had vijf 
broers en vijf zussen, dus de taken werden 
goed verdeeld. Toen ik van school kwam 
moest ik bij een boer gaan werken, maar 
dat was ook altijd wel leuk.” Nee, het is 
duidelijk: Bertha heeft geen negatieve ge-
dachten aan het werk van vroeger.

Mooiste plekje van Sambeek
Een kleine 70 jaar woont ze nu in De Hei 
in Sambeek. Een paar honderd meter ver-
derop woont haar schoonzus Bets. “Zij or-
ganiseert altijd van alles, zelf ben ik niet 
zo’n organisator, maar ik vind het heerlijk 
om me aan te sluiten. Ik maak ook graag 
een wandelingetje hier door het bosje. 
Halverwege heeft Toontje (de man van 
Bets) een bankje gemaakt. Daar rust ik 

dan uit en kijk ik over de landerijen rich-
ting het dorp. Dat is een erg mooi plekje.”

Een miljoen euro
“Die zou ik voor een deel willen besteden 
aan het verbouwen van de kerk en een 
ander deel zou moeten gaan naar de orga-
nisatie van leuke uitstapjes voor ouderen,” 
zegt ze zonder enige twijfel.

Tot besluit
“Ik ben geen persoon, die op de voor-
grond staat, blijf graag mezelf en leef mijn 
eigen leventje. Zolang ik nog vitaal genoeg 
ben om mee te doen met het verenigings-
leven zul je me er blijven zien. Ik verveel 
me geen minuut en wil vooral blijven zien 
wat ik nog wel kan in plaats van wat niet 
meer kan,” sluit Bertha stralend af.

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

In verband met de nog steeds heer-
sende corona-dreiging hebben de 
Boxmeerse kerken moeten besluiten 
om de kerstactiviteit ‘Samen Kerst 
vieren’ op Eerste Kerstdag dit jaar niet 
door te laten gaan.

Sinds 2 jaar kunnen mensen die Kerst 
niet alleen of met zijn tweeën willen 
vieren dit samen met anderen doen. 
Zij brengen dan een gezellige middag 
met een goede maaltijd in een sfeer-
volle omgeving door. Het eerste jaar 
– 2018 – was dat in het Parochiehuis 
te Boxmeer en vorig jaar in de MFA 
Knillis in Vortum-Mullem.

Vanwege de beperkte ruimte – zeker 
in de keuken om de gerechten te 
bereiden – is het absoluut niet ver-
antwoord om daar dit jaar samen te 
komen. Het is erg jammer, zeker voor 
wie daar al ook voor dit jaar op had 
gerekend. Hopelijk kan het in 2021 
weer wel. Wij wensen iedereen toch 
een gezellige Kerst toe.

Stichting Buurthuis de Elsenhof, de 
Onze Lieve Vrouwe parochie én de 
Dorpsraad Sambeek organiseren geza-
menlijk op 1 en 2 oktober twee infor-
matieavonden. Het begint om 20.00 uur 
en vindt plaats in De Elsenhof.

Op deze avonden worden de voorgeno-
men plannen nader toegelicht en is er de 
mogelijkheid tot het geven van input en 
het stellen van vragen. Vertegenwoordi-
gers van het parochiebestuur zijn aan-
wezig om samen in gesprek aan te gaan 
hoe de Onze Lieve Vrouwe parochie 
zichtbaar kan blijven in de kerklocatie 
Sambeek.

Aanmelden voor deze avond is verplicht 
en kan via www.dorpshuissambeek.
nl. De organisatie vraagt eenieder zich 
nadrukkelijk te houden aan de RIVM 
richtlijnen.

VAN GEBEDSHUIS NAAR GEMEENSCHAPSHUIS GEEN GEZAMENLIJKE 
KERSTMAALTIJD IN 
2020

De SWOGB biedt samen met haar do-
centen en dirigenten ouderen van de 
gemeente Boxmeer een breed scala aan 
bewegings- en ontmoetingsactiviteiten, 
zoals dans, bewegen, yoga, zang en aqua-
fit. Vanwege het covid-19 virus zijn deze 
activiteiten in maart jl. stilgelegd. In de 
loop van september kan alles opgestart 
worden, soms eerst met een koffie-uurtje 
om bij te praten en afspraken te maken.

Wij wensen alle deelnemers een mooi 
en actief jaar en veel gezondheid toe. 
Wees gerust: docenten en dirigenten 
pakken de begeleiding van de activitei-
ten op een verantwoorde wijze op. Bent 
u een oudere van de gemeente Boxmeer, 

overweegt u om ook te gaan deelnemen 
aan een activiteit, bezoek dan onze web-
site www.swogb.nl

Nieuwe deelnemers zijn welkom en kun-
nen in september vrijblijvend komen 
kijken, kennismaken en natuurlijk ook 
meedoen. Informatie is te verkrijgen bij 
de diverse docenten en dorpscoördina-
toren of via de website van de SWOGB.

OPSTART BEWEGINGS- EN 
ONTMOETINGSACTIVITEITEN SWOGB

AMARYLLISBOLLENACTIE

Ondanks alle onzekerheden over het 
aankomende carnavalsseizoen houden 
we op zaterdag 3 oktober onze jaarlijkse 
Amaryllisbollenactie. Onze leden zullen 
op deze dag vanaf 10.00uur bij u aan de 
deur komen met bollen in twee verschil-
lende kleuren.

De prijs van één bol is € 3.50
Twee bollen of meer: € 3,00 per bol

Bent u niet thuis en wilt u toch van deze 
actie gebruik maken? Na 3 oktober kunt 
u contact opnemen met
 Dick de Haas, tel: 06-51272633 of via 
info@deknoepers.nl 

CV de Knoepers Sambeek



Nr. 8      ROND DE TOREN      8

de hoBBy van...
Jack lindeRs

Tekst: Nena Bongers
Foto’s: Ellen Duvekot

Even voorstellen
“Ik ben Jack Linders, woonachtig al sinds 
1968 in Sambeek.” 
Hij is opa en oud-opa en geniet nu samen 
met zijn vrouw Will van zijn pensioen.

Het begin
Vroeger gingen ze op vakantie met cara-
van naar Frankrijk. Op de camping ont-
moette Jack een man die pennen spaarde, 
Parker pennen. Deze had hij ook bij zich. 
Jack zou voor deze man pennen sparen, 
aangezien hij in de buitendienst werkte en 
veel pennen kon bemachtigen. Maar bij 
thuiskomst vond hij ze zelf ook mooi en 

hield ze dus zelf. Met de man die hem tot 
deze gedachten bracht kon hij nog steeds 
ruilen. 

Door zijn werk kwam hij bij vele mensen 
aan huis en bij bedrijven waar hij deze 
pennen “tegen” kwam, die hij uiteraard 
ook probeerde te ruilen en toevoegde aan 
zijn collectie. In het begin ging het natuur-
lijk hard, maar naarmate de collectie zich 
uitbreidde, groeide het ook wel, maar niet 
zo snel. In het begin ging het met 15 stuks 
per week. 

Hoe bewaar je ze
Om enigszins een overzicht te behouden 
werden de pennen genummerd en opge-
borgen in een pennendoosje. De doosjes 

heeft Jack ooit op de kop getikt bij iemand 
die ermee stopte, want iedere pen heeft 
zijn doosje, een PARKER doosje, met 
doorzichtige deksel. Ze worden niet zo-
maar in het doosje geplaatst, ze zitten alle 
precies in het midden van het doosje. Met 
een klem  zitten ze vast, met de clip boven 
en de dop precies op de rand van de klem. 
Als je in de lade kijkt, zie je ze alle precies 
hetzelfde liggen, geen rommeltje. De kast 
waarin ze bewaard worden is zeker een 
paar meter hoog, bijna tot het plafond, 
met 72 laden en in ieder lade 26 doosjes. 
Opgeborgen liggen momenteel 1859 pen-
nen. De nieuwe nog niet meegerekend.

Zoals eerder vermeld, zijn de pennen ge-
nummerd en Jack houdt dat keurig bij in 
de computer. Zo staat alles geregistreerd, 
op alfabet (de naam op de pennen). 

De pennen liggen plat dus, en in het don-
ker. Plat omdat als ze bijvoorbeeld staand 
zouden zijn opgeborgen kunnen gaan lek-
ken, en in het donker om verkleuring te 
voorkomen. Alle pennen zijn compleet, 
in principe hebben ze geschreven of doen 
het nog.  Er is geen pen met een “fout” of 

Hij zou voor een ander pennen gaan sparen, maar het 
eindigde in een zoektocht voor zijn eigen collectie, 
specifiek de Parker Roller
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mankement.

Binnenkort komt er een nieuwe kast bij, 
niet meer zo’n hoge, met name ook door 
inbreng van Will, en  kan hij nog even ver-
der sparen. Er zijn er nog genoeg te vinden.

De kast is op maat gemaakt door Tonnie 
Jacobs. En de nieuwe  hoopt hij ergens 
eind van het jaar te krijgen.

Waar zijn ze nog te vinden
In Nederland zijn jaarlijks ongeveer een 
vijftal beurzen, over het land verspreid. Je 
weet van tevoren niet wat er allemaal ligt. 
Dit jaar is Jack in januari nog geweest en 
pas nog in Stramproy. In verband met co-
rona zijn er al een aantal afgelast. Je kunt 
zo gemakkelijk 100 pennen meenemen, 
maar daar gaat hij niet voor. Altijd, meest-
al, is het ruilen; een pen voor een pen. 
Jack neemt zijn eigen ruilpennen mee, 
keurig opgeborgen in een doosje met 12 
pennen, maar dan een doos of 6.

Op de beurzen zijn ze niet vaak netjes 
tentoongesteld. Vaak liggen tafels vol met 
pennen, niet geordend, en je zoekt je rot 
naar pennen op een stapel. Maar daar 
vindt hij toch vaak wat. Het zoeken is 
naar teksten en/of gekleurde pennen, of 
met een plaatje, zoals op de foto te zien. 
Deze hebben vaak geen tekst, maar zijn 
wel mooi.

“Op deze laatste beurs heb ik weer 32 
pennen kunnen vinden.” Met 5 dubbele, 
maar die bewaart hij weer voor de volgen-
de keer. Hij heeft altijd een uitdraai van 
zijn collectie bij zich. Om een overzicht te 
hebben wat hij heeft. Deze staan op alfa-
bet, maar vaak heeft hij dat overzicht niet 
nodig, want hij weet uit zijn hoofd of hij 
een bepaalde pen heeft of niet. 

Deze beurs was uiteraard corona-proof. 
Hier staan standjes met mensen met hun 
pennen, met name ruilpennen. Gekocht 
wordt er weinig, althans niet door Jack, 

meestal wordt er geruild. Als het niet kan, 
dan spendeert Jack nog niet veel, zo’n  
€ 3,50 was zijn laatste aankoop, met nog 
een paar andere pennen van € 1.50. 

Mocht Jack toch een zelfde naam op de 
pen tegenkomen, dan kan het nog varië-
ren, bijvoorbeeld extra tekst op de andere 
kant, of een hoedje op de clip. 

Als hij weer thuis is dan worden de pen-
nen gepoetst en in doosjes geplaatst en in 
zijn ladenkast gestopt. 

Speciaal
Jack heeft niet echt een speciale pen. Hij 
vindt ze allemaal mooi, al kan hij soms 
zeggen dat de een mooier is dan de ander. 
Er is een speciale met de tekst voor hem 
en Will, beiden 50!

Ten slotte
Er zijn weinig mensen die weten van de 
hobby van Jack. Het zal nu wel verande-
ren. Als de nieuwe kast komt gaat Jack 
nog even verder met sparen en opbergen, 
als die weer vol is, komt tijd komt raad. 
Zolang de beurzen op een laag pitje staan, 
komt er niet veel binnen. Mochten er le-
zers zijn die pennen voor Jack hebben, 
deze zijn altijd welkom. Mocht je ook nog 
“gewone” andere pennen hebben, die je 
niet meer nodig hebt of niet mooi vindt 
of gewoon kwijt wilt, gooi niets weg. Er 
bestaat een organisatie die deze oude/af-
gedankte pennen in ontvangst neemt, en 
recycled: TerraCycle. 
De opbrengst is voor een goed doel. 

Dus bewaar ze, Jack is er blij mee, zo ook 
TerraCycle.

OPROEP VOOR 
ALLE HOBBYISTEN
Heeft iemand een hobby die hij/zij 
willen delen met de lezers,
geef je dan op bij ons en we komen je 
graag interviewen.
Mail je naam en hobby naar:  
Ronddetoren@live.nl
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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
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nieuwsflits
GEBOORTENIEUWS
Op 8 september is Tom Janssen 
geboren. Zijn trotse ouders zijn: 
Bart en Daniëlle Janssen – Botden. 
Tom woont aan de Sint Janslaan 13a 
te Sambeek.

CONCERT ROSSIGNOL
SAMBEEK 

Plaats:       Het Kloosterhuis
Datum:      zo. 18 oktober 2020
Aanvang:  16.00 uur
Entree:      € 8,00

Reserveren verplicht op: 
info@hetkloosterhuis.nl

Ensemble van Alice Gort-Switynk 
(klassiek zang, sopraan en blokfluit) 
en Elly van Munster (theorbe en luit), 
met het programma: “Vrouw”. Met 
o.a. “Fra tutte le pene” en “Di due bell’ 
anime” van M. Giuliani, “M’Uccide-
te begli occhi” van L. Rossi en “The 
blessed virgin’s Expostulation” van H. 
Purcell.

Wilt u graag iets voor een ander beteke-
nen en hebt u nog een uurtje over om 
met iemand een blokje om te gaan, een 
kopje koffie te drinken of een spelletje 
te doen?

Geef u dan op als vrijwilliger bij de 
dienst Aanwezigheidshulp!

We hebben een enthousiaste club vrij-
willigers, die veel plezier beleven aan de 
omgang met anderen en een belangrijke 
bijdrage leveren aan zelfstandig wonen-
de mensen, die soms niet meer alleen 

naar buiten kunnen of behoefte hebben 
aan gezelschap.

Wij proberen ook altijd de juiste vrijwil-
liger aan de juiste persoon te koppelen, 
zodat het voor beiden goed werkt.

We werken zodanig dat de coronamaat-
regelen kunnen worden opgevolgd.

Voor meer informatie of aanmelden 
kunt u contact opnemen met Dette 
Koenders, telnr. 06-10430039 of mailen 
naar dettekoenders@sociom.nl

AANWEZIGHEIDSHULP ZOEKT VRIJWILLIGERS

BOEKJE NOG TE KOOP.
Ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid 
is er een herinneringsboekje uitgege-
ven. Door de coronapandemie is dit 
dorpsfeest niet doorgegaan. Tijdens 
dit festijn zou iedereen tegen de kost-
prijs van € 2,- zo’n herinneringsboek-
je van 75 jaar vrijheid Sambeek kun-
nen kopen. 

De boekjes zijn nog verkrijgbaar via 
Elly v. d. Koelen, De Hosteij 9. 
Tel: 06-18075197. 

SAM’S KLEDINGACTIE 
Voor mensen in nood; dit jaar be-
stemd voor ETHIÖPIE.
U kunt gebruikte kleding en schoei-
sel op maandag 5 oktober van 8.00 tot 
19.00 uur brengen bij: Corry van Els, 
Grotestraat 83. Hartelijk dank hiervoor.

Met ingang van donderdag 1 oktober 
is er van 9.30 tot 11.30 uur weer een 
inloopmorgen in de heemkamer van 
Sambeeks Heem. Als gevolg van de co-
ronacrisis konden de inloopmorgens de 
afgelopen maanden niet doorgaan.

Iedereen die graag wat meer wil weten 
over Sambeek, zijn familie en waar die 
heeft gewoond, gebouwen óf spullen 
(foto's, plakboeken, kleine voorwerpen) 
heeft die de moeite waard zijn om be-
waard te worden door Sambeeks Heem 
is van harte welkom op deze inloop-
morgen. De koffie staat klaar. Uiteraard 
wordt in de heemkamer in het vroegere 
Catharinaklooster aan de Torenstraat 
de afstand van 1,5 meter tot elkaar strikt 
in acht genomen.

Ook op 5 november en 3 december zijn 
er inloopmorgens.

WEER INLOOPMORGENS BIJ SAMBEEKS HEEM 
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// sanidrome.nl/pennings

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

genie e laa 
 inspirere

Ko langs,

MA.
DI. T/M DO. 
VR.
ZA.

GESLOTEN 
10.00 - 18.00 UUR
10.00 - 20.00 UUR
10.00 - 17.00 UUR

www.2besign.nl
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Route 66    Grotestraat 77  5836 AC Sambeek    0485 520 353
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Uiteraard waren er ook sprekers. “Ik heb 
alle bewondering voor deze afdeling, die 
een van de oudste van Oost-Brabant is”, 
aldus een vertegenwoordigster van de 
overkoepelende provinciale bond. “De 
Sambeekse afdeling is een frisse groep, die 
volop meedoet aan de nieuwe koers die 
een paar jaar geleden is uitgezet. Name-
lijk het bieden van vorming en een breder 
perspectief voor de leden.”

De Boerinnenbond in Sambeek werd 
opgericht op 27 april 1938 in het paro-
chiehuis (nu: De Gouden Leeuw). Het 
initiatief hiertoe kwam vooral van mejuf-
frouw Hoenselaar, die verbonden was aan 
boerenorganisatie NCB. Op die bewuste 
avond sprak zij geïnteresseerde boerinnen 
uit Sambeek toe over doel en nut van een 
eigen vereniging voor agrarische vrou-
wen. Haar gloedvol betoog viel kennelijk 
in goede aarde. “Meteen al meldden zich 
30 leden aan”, zo schreef een plaatselijke 
krant. “Dat moeten er echter veel meer 
worden. Sambeek kan gemakkelijk met 
100 leden voor de dag komen. Hopelijk 
wordt dit getal spoedig bereikt.”

Het eerste bestuur bestond uit de dames 
Kusters-Broekmans, Willems-van Has-
sem, Stevens-Melsen, Hendriks-Peters 
en Hafmans. Spoedig na de oprichting 
werden er cursussen georganiseerd over 
onderwerpen die voor boerinnen van be-
lang waren, zoals kook-, melk-, slacht- en 
naaicursussen. Ook vonden er bedevaar-
ten plaats en kwam er zelfs een gymnas-
tiekclub van de grond. Maar het allerbe-
langrijkste was toch wel dat vrouwen met 
een agrarische achtergrond elkaar konden 
treffen, meningen uitwisselen en zo nodig 
bijstaan. 

In de jaren 50 van de vorige eeuw veran-
derde het platteland en dus ook Sambeek 
sterk. De industrialisatie nam toe, terwijl 
de agrarische sector langzaam kromp. 
Steeds meer mensen (ook vrouwen) von-
den een baan buiten de boerderij, met als 
gevolg dat ook hun belangstelling ver-
schoof. Dat was een van de redenen voor 
de naamsverandering van Boerinnen-
bond in Katholieke Vrouwenorganisatie, 
de KVO. 
De viering van het 40-jarig bestaansfeest 
in Sambeek bestreek twee dagen. Op zon-
dag 23 april 1978 was er een uitgebreide 
receptie in café De Linde. Een dag later was 
er eerst een eucharistieviering, gevolgd 
door een feestvergadering die werd geleid 
door voorzitster Nellie Willems-van Has-
sem. Secretaresse Bep Wigman-Driessen 
deed verslag van 40 jaar Boerinnenbond/
KVO-Sambeek. Ook tal van genodigden 
voerden het woord. Aansluitend was er 
een koffietafel. 

Daarmee was de dag nog niet ten einde. 
Want ‘s avonds vond er in De Gouden 
Leeuw een feestavond plaats, geheel ver-
zorgd door de eigen leden, met voor-
drachten, sketches en volksdansen. Ook 
hun partners waren daarbij aanwezig. 

De negen jubilarissen - samen goed voor 
360 jaar lidmaatschap - zullen onge-
twijfeld genoten hebben. Het betrof de 
dames Derks-Zeegers, Haerkens, Kate-
man-van Lankveld, Kuijpers-Stiphout, 
Laarakkers-Egelmeers, van Os-van Bree, 
Sieben-Linders, Stevens-Hafmans en 
Willems-van Hassem, die een jaar later 
afscheid als voorzitster zou nemen. Zij 
kregen allen een aardewerken aandenken 
aan hun jubileum.

samBeeks heem
SAMEN 360 JAAR LID VAN DE BOERINNENBOND

De leden van Boerinnenbond/KVO-Sambeek, die in 1978 hun 40-jarig bestaan vierden.

Oproep in een regionale krant in 1938 om 
naar de oprichtingsvergadering van de 
Sambeekse Boerinnenbond te komen.

Op zondag 23 en maandag 24 april 1978 vierde de Sambeekse Boerinnenbond, later KVO 
genoemd, het veertigjarig bestaan. Een bijzonderheid daarbij was toch wel de huldiging van 
maar liefst negen jubilarissen, welke al die tijd lid van deze vereniging waren geweest. 

Mevrouw Nellie Willems-van Hassum, die 
een jaar na de jubileumviering afscheid 
nam als voorzitster.
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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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Jeugd
sudokuPolls van insta 

Heb jij zin in dit schooljaar?
63% ja 
37% nee 

Heb je al meer dan 5 toetsen gehad?
12% ja 
88% nee

Ben je er ooit uitgestuurd?
57% ja 
43% nee 

Wat neem je mee in de pauze?
26% iets zoets 
74% iets gezonds

Hoe ga jij om met je spullen?
54% netjes en verzorgd 
46% alles door elkaar

Op welke school zitten jullie?
Metameer, Elzendaal, de Bolster, Jenaplan, 

Wat is het leukste schoolreisje dat je 
ooit hebt gehad? 
* Naar Nemo toe en daarna vrij lopen door 
Amsterdam
* naar het strand
* naar Ameland 
* de Efteling 
* uitwisseling 

Tekening: Koen Laarakkers



Foto: Gerrie Laarakkers

Foto: Vera Verpoort Foto: Els Kremers

Foto: Elly Bakker Foto:Harrie en Fien Aben



Bedankt voor jullie inzendingen met het 
thema: Oogst in Sambeek 

Voor de volgende Rond de Toren is het 
thema: 

HERFST 
IN SAMBEEK
Stuur je foto voor 20 oktober 
in via ronddetoren@live.nlFoto:Wilma Thijssen Foto: Truus Hermans

Foto:Marco Verstraaten

Foto:Ellen Duvekot

Foto:Ellen Duvekot
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High fives waren zeldzaam tijdens de 
clubkampioenschappen editie 2020 van 
Tennisvereniging Sambeek, de oorzaak 
hiervan kunnen we in de schoenen van 
corona schuiven. Aan mooie, sportieve en 
spannende wedstrijden was echter geen ge-
brek. 92 senioren schreven zich in om van 
woensdag 26 augustus tot en met zaterdag 
5 september 2020 een balletje te slaan tij-
dens de jaarlijks terugkerende clubkam-
pioenschappen. Dit aantal is iets gestegen 
ten opzichte van het aantal deelnemers van 
vorig jaar. De meeste spelers waagden zich 
aan het dubbelspel, maar enkele heren in de 
categorie zeven en dames in de acht speel-
den enkelpartijen. Een leuke bijzonderheid 
was het feit dat er veel ouders deelnamen 
samen met hun zoon of dochter. 

De deelnemers en supporters konden re-
kenen op het veilig kunnen spelen van, 
en kijken naar, de wedstrijden op het ten-
nispark. Naast de registratie bij binnen-
komst waren er op de banen extra stoelen 
geplaatst zodat anderhalve meter afstand 
kon worden nageleefd. Eén persoon werd 
verantwoordelijk gesteld voor het draaien 
van het scorebord, en overwinnings- of 
verliezersdrankjes werden zoveel mogelijk 
buiten genuttigd. 

De organisatie was (wederom) in de ver-
trouwde handen van Daan Jacobs, Antwan 
Ebben, Gert-Jan Hutten, Willie van Well, 
Roy Verblakt, Willy van Vonderen en Michel 
Hendriks. Antwan en Willie twijfelen over 
het exacte aantal jaren dat ze deel uitmaken 
van de organisatie clubkampioenschappen, 
maar het zal zo rond de 25 jaar zijn. 

In die jaren veranderde er behoorlijk wat. 
Tegenwoordig gaat alles digitaal en geau-
tomatiseerd. Bij de start van Antwan en 
Willie in de organisatie gebeurde echter 
nog veel op papier en werd de poulesam-
enstelling geloot met briefjes in een hoed. 
De wedstrijden plannen was een waar 
monnikenwerk. Eén of twee organisa-
toren trokken zich terug in de bestuurs-
kamer, legden vier inschrijfformulieren 
naast elkaar en puzzelden naar een wed-
strijdplanning toe. Tegenwoordig is met 
een druk op de knop het grootste deel van 
het wedstrijdschema al voor elkaar en gaat 
het aansluitend nog om finetunen. 

De diverse wedstrijden werden onder wis-
selende weersomstandigheden gespeeld; 
zowel een regenjas als zonnebril waren 
nodige attributen deze toernooiweek. De 
organisatoren kunnen terugkijken op een 
geslaagd toernooi. Er zijn mooie wedstrij-
den gespeeld, het toernooi verliep sportief 
en gezellig. 

cluBkampioenschappen 
senioRen BiJ tv samBeek

Agenda
TV Sambeek

55 + tennis
Doorlopend woensdag en donderdag

NIEUWE CV INSTALLATIE
Onlangs heeft TV Sambeek een nieu-
we cv installatie laten plaatsen. De 
oude had zijn beste tijd gehad. In het 
kader van duurzaamheid is er nu een 
installatie die weer een flinke bespa-
ring moet opleveren. 

De winnaars: 

HE 7: Nick Marcus

DE8: Mariska Hendriks

HD3: Bart Jacobs/Dennis van Well

HD5: Stan van Eldijk/Martijn Peters

HD7: Hidde Hendriks/Hugo Minten

HD8: Henk Hermans/Davy Werts

DD5: Pleun Hendriks/Brit Nabbe

DD7: Lieke Laarakkers/Rian Laarakkers

GD4: Daan Jacobs/Fleur Nabbe

GD6: Stan van Eldijk/Anoek Barten

GD7: Ben van Well/Jolanda Hoffmans

GD8: Henk Hermans/Very Verberkt
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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 2020

Helaas week deze 8e SMT-oogstdag op rij, 
af van andere jaren vanwege de corona. 
De oogstdag was niet toegankelijk voor 
publiek. De SMT vindt dit erg jammer 
want de oogstdag is het sluitstuk van een 
groeiseizoen waarop de leden van de SMT 
laten zien hoe de gewassen vroeger wer-
den geoogst. Tevens is dat de trots van de 
SMT om een van de doelstellingen te rea-
liseren nl. het educatief karakter van het 
groei- en oogstseizoen bij belangstellen-
den onder de aandacht te brengen.  
Terwijl op een afstandje in Sambeek de 
kerkklokken beieren om mensen op te 
roepen naar de hoogmis te komen, komt 
op dat tijdstip een twintigtal SMT-leden 
naar het Beloofde Land, het Educatieve 
Park, om dat te gaan bewerken. Getooid 
in warme stemmige SMT-kledij, die zorgt 
voor de onderlinge band, herkenning en 
identiteit, wordt eerst in een grote kring 
een uurtje koffie geleuterd en daarna wor-
den de oude tractoren en machinerieën 
gestart om op een jaren 50-60-manier te 
gaan oogsten.

Een aantal oogstactiviteiten wordt op een 
ander moment ingepland om de drukte 
op het park binnen de hygiënerichtlijnen 
te houden.

Op de oogstdag zijn 8 soorten aardap-
pelen geoogst, een rij bieten door enkele 
jeugdleden handmatig getrokken en de 
tarwe en rogge geoogst.

De aardappeloogst
Het aardappelras de Frieslander is op een 
groot deel van het land gepoot en vormt 
het grootste deel van de aardappeloogst. 
Deze aardappel is inmiddels ‘aan de man’ 
gebracht. De Deutz-tractor trok de Ha-
gedorn Wisent aardappelrooier door het 
droge land en het was gelukkig niet zo 
stoffig als andere jaren maar vooral was 
de opbrengst goed te noemen. Ongeveer 
8 ton aardappelen werd van het land ge-
haald.

De graanoogst
De tarwe en rogge werden op 2 manieren 
geoogst om het verschil duidelijk te maken 
in de toenmalige technieken. Na de oor-
log werd met een Fahr combine gemaaid 
en het graan gebonden in kleine pakket-
jes, de schoven. De schoven werden met 
een wagen van het land gehaald en naar 
de dorskast gebracht. In de dorskast werd 
gedorst. Dat wil zeggen dat de graankor-
rels van het stro en kaf werden gescheiden 
door mechanisch geweld. De graankorrels 
vallen door een zeef en worden opgevan-

gen in zakken. Het restant, het stro, werd 
in een pers geladen en geperst tot balen. 
Dit proces kende dus diverse opeenvol-
gende handelingen met verschillende 
machines: maaien en in pakketjes bin-
den (schoven) van de gehele stengel met 
halm. Daarna het oprapen en vervoer van 
de schoven naar de dorskast en daar de 
scheiding van de graankorrels en stro. De 
dorskast wordt met een riem aangedreven 
vanuit een tractor.

Eind jaren 60 werden de combines moder-
ner en konden zelf meerdere handelingen 
verrichten. De dorskast werd overbodig. 
Tijdens de oogstdag was een Massey Fer-
guson combine uit 1972 actief. Het maai-
en en dorsen gebeurt in de machine. De 
graankorrels worden in de machine uit de 
aren geklopt en komen in een verzamelbak. 
Het stro komt aan de achterkant uit de ma-
chine en ligt op het land. Een pers kan het 
overgebleven stro tot balen persen.

En natuurlijk zijn de oude machines niet 
altijd optimaal. Er moet wel eens gesleu-
teld worden. Op het laatst moest de com-
bine met een moderne tractor van het veld 
afgevoerd worden. Maar het is altijd zeker: 
de technisch aangelegde SMT-ers krijgen 
de machines altijd weer aan de praat!

Zoals al eerder aangegeven: niet het ge-
hele perceel is geoogst kunnen worden 
vanwege de corona hygiënemaatregelen. 
Hopelijk wordt het volgend jaar weer een 
ouderwetse oogstdag met publiek!
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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
de wei weeR in

Agenda

WEDSTRIJDEN SAMBEEK 1
4-10-2020

Sambeek - Kronenberg

11-10-2020
RKDSO - Sambeek 

18-10-2020
Sambeek - Sporting S.T.

25-10-2020
S.V. Lottum - Sambeek 

01-11-2020
Sambeek - SVS

WEDSTRIJDEN DAMES SAMBEEK

4-10-2020
Bieslo - Sambeek

11-10-2020
Sambeek –Sparta ‘18 

25-10-2020
SJVV - Sambeek 

01-11-2020
Sambeek – ST SNA/MBC ‘13

OUD PAPIER
Zaterdag 10 oktober 8.30 - 11.30 uur 

(Pastoor de Vochtplein)

Tekst: Emile Roemer

Misschien was dat wel de meest gehoorde 
opmerking op de eerste woensdagavond 
dat het trainen van de voetbalveteranen 
weer door mocht gaan. “We mogen de wei 
weer in.” 

Corona heeft veel ellende veroorzaakt, 
van klein leed tot groot leed, iedereen 
heeft er mee te maken gehad en heeft er 
nóg mee te maken. Mensen die ziek zijn 
geworden, ondernemers die hun bedrijf 
moesten sluiten en verenigingen die hun 
vaste bijeenkomsten moesten stoppen.

Het is voor velen ook een moment geweest 
om voor veel problemen creatieve oplos-
singen te bedenken. Onderhoud werd ge-
pleegd, thuis werken werd heel normaal, 
maar ook klaarstaan voor een ander met 
koken, boodschappen doen of muziek 
maken. Zo kwam ook het moment dat er 
weer getraind mocht worden met de jeugd 
op het voetbalveld en wat later ook door 
de veteranen. 

Als koeien die in het voorjaar voor het 
eerst de wei in mochten renden de vete-
ranen het veld op. Met gepaste voorzich-
tigheid, want een blessure heb je zo opge-
lopen. En dat velen erop zaten te wachten 
werd snel duidelijk. Waar we voor de 

coronatijd op woensdagavond blij waren 
met 8 à 10 man die kwamen opdagen, 
voetballen we nu op woensdagavond met 
16 à 18 man. Vijf kwartier op een half veld 
proberen te doen, wat vroeger nog lukte. 
Gelukkig zonder slidings en andere rare 
fratsen. Maar wel met een bijzondere, 
gezellige derde helft, tegenwoordig (op 
gepaste afstand) weer in de kantine. Het 
kan wel.
 
Maar er is ook nagedacht over een nieu-
we opzet. In plaats van zaterdagmiddag 
gaan de veteranen nu voetballen op vrij-
dagavond, om de paar weken. En dan niet 
het al oude spelletje op groot veld met 11 
tegen 11, maar in toernooivorm, op half 
veld, met 7 tegen 7. 

Geen gezeur over te weinig man, en de 
sfeer is opperbest. Een briljant idee, zo 
briljant zelfs dat inmiddels meer dan 20 
veteranen zich hebben opgegeven mee te 
doen. Dat betekent dat we al meteen kun-
nen starten met twee teams! Nu maar wel 
hopen dat de warming-up niet vergeten 
wordt, anders zit er zo een heel team thuis 
met een blessure te app’n met Arjen Rob-
ben…. Jij ook al?

Veteranen voorjaar 2019
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Bedrijfsadvies voor ondernemend Sambeek

HTB accountants & adviseurs is een betrokken en betrouwbare adviseur voor ondernemers. 
Vanuit de vestiging Sint Anthonis begeleiden wij in Sambeek en omstreken vooral kleine, 
middelgrote en agrarische ondernemers.

Neem voor meer informatie contact op met Hans van den Hoogenhoff
T 06 471 408 78 | hansvandenhoogenhoff@htbaccountants.nl

Peter Zuidstraat 4 Sint Anthonis | Derpsestraat 1 Deurne | Europaplein 1 Best
T 0485 384 249 | info@htbaccountants.nl | www.htbaccountants.nl
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Agenda
Crea avond

Vrijdag 2 oktober 18.30 - 20.00 uur
Groep 1 t/m 8 | € 1,50

Filmavond
Vrijdag 16 oktober 18.30 - 20.00 uur

Groep 1 t/m 8 | € 1,50

Halloween avond
Zaterdag 31 oktober 18.30 -19.30 uur

o jaar t/m groep 8 | € 1,50

Scary Night
Vrijdag 2 oktober vanaf 20.00 uur

Groep 7 t/m 16 jaar | € 4,50

Het volledige programma staat op 
www.samsam-sambeek.nl

Volg ons op facebook en Instagram 
voor actuele informatie over de 

activiteiten.

Zondag ging het kamp van start. Maar 
liefst 50 kinderen vertrokken uit Sambeek 
naar de blokhut in Mill. Onderweg pauze 
met een ijs bij de Heksenboom. De jongste 
groep heeft daar het kabouterpad bewan-
deld. De oudste groep fietste sportief naar 
Mill. Begin van de middag kwamen alle 
kinderen aan bij de blokhut. Iedereen heeft 
zijn (lucht)bedje en alle andere belangrij-
ke spullen in de tent gelegd. Wat belang-
rijke spullen zijn? Snoep/chips, zaklamp, 
knuffels en een leesboekje! Na het eten 
van lekkere versgebakken pannenkoeken 
was het tijd voor een reflectortocht. Ieder-
een mocht met zijn zaklamp schijnen en 
onderweg de opdrachten uitvoeren. Best 
spannend zo in het donker in het bos.

De eerste nacht was er traditioneel een 
met weinig slaap… De jeugd had wel een 
originele activiteit bedacht om wakker te 
blijven. Een potje slagbal om 4.00 uur. 

Maandag kwamen maar liefst 19 kinderen 
van “het dagje mee” op kamp. Deze dag 
is de oudste groep gaan slagballen, je be-
grijpt dat dit na de training van de nacht 
ervoor een eitje was. De jongste groep 
heeft samen met de kinderen die op be-
zoek waren een spetterende dag gehad met 
1500!! waterballonnen. Het springkussen 
van Crazy Air was ook dit jaar een groot 

succes. Na de BBQ zijn de kinderen moe 
maar voldaan weer naar huis gebracht. In 
de avond stond de dropping op het pro-
gramma. Hoewel de groepen hemelsbreed 
niet ver van het kampterrein werden ge-
dropt was het toch een hele tocht terug 
naar het tentenkamp.

Dinsdag is de jongste groep naar De 
Hinde geweest. De activiteiten op deze 
prachtige locatie zijn deze dag speciaal 
voor SamSam opgebouwd. De kinderen 
hebben met heel veel plezier de opdrach-
ten fanatiek uitgevoerd.  De oudste groep 
is naar Grave gefietst. Daar stonden de 
kano`s al klaar. Zoals je verwacht van een 
kanotocht met 26 kinderen en fanatieke 
leiding werd er flink gespetterd en bleef 
bijna niemand droog. Hans wel, maar dat 
kan ook niet anders, hij heeft al 45 jaar er-
varing bij de leiding. Een prachtig jubile-
um waarvoor Hans tijdens de filmavond 
is het zonnetje is gezet. De nieuwe leiding 
werd deze avond ontgroend. Janneke, Ilse, 
Jesse en Jordy werden mooi groen ge-
maakt en hebben funny bunny gespeeld.

Woensdag was alweer de laatste kamp-
dag. De jongste groep is naar Erika ge-
weest, daar waren de bowlingbanen voor 
SamSam gereserveerd. Heel veel zware 
ballen rolden naar de kegels. Er zijn zelfs 

kinderen die een strike gooiden! De oud-
ste jeugd had nog niet genoeg water gezien 
dus fietste naar Cuijk waar het zwembad 
was afgehuurd. Fris en fruitig waren ze net 
op tijd terug voor de frietkar. Een heerlijke 
afsluiter van een super gezellig kamp!

Dankzij de vele hulp die SamSam ook dit 
jaar heeft gehad tijdens het opbouwen, de 
activiteiten en het opruimen liep alles ge-
smeerd. Speciale dank voor: Het vervoer 
van Langen Grondverzet / handelsonder-
neming en Hoffmans. De sponsoring  van 
de Jumbo. De  bussen van Kinderrijkhuis. 
En niet te vergeten de inzet van alle lei-
ding en hulp-leiding tijdens deze dagen. 
Onbetaalbaar hoe iedereen zich belange-
loos inzet om de kinderen een onvergete-
lijk kamp te bezorgen. Via deze weg nog-
maals dank aan de helpende handen!

kampveRslag 
samsam

OPGEVEN SCARY NIGHT
Durf jij naar de scary night??
Geef je dan op voor 15 oktober via 
samsam.sambeek@gmail.com
Vermeld in de mail je naam en het 
telefoonnummer van je ouder(s).
Voor vragen mail naar SamSam of 
bel Nienke 06-40185456.

Traditioneel in de laatste week van de vakantie vond het Sam-
Samkamp plaats. De leiding heeft ervoor gezorgd dat binnen de 
geldende maatregelen een onvergetelijk kamp is georganiseerd.
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senioRen veReniging
samBeek
fiets gezellig mee!

Elke dinsdagmiddag kun je aansluiten 
voor een gezellige fietstocht.
Vertrek om 13.30 uur vanaf het Pastoor de 
Vochtplein. 

Eenmaal per maand is er een fietstocht, 
gekoppeld aan een excursie/bezienswaar-
digheid op fietsafstand. Er is altijd tijd 
voor koffie of thee (met iets lekkers) en 
soms met een lunch. Deelnemers betalen 
zelf de kosten. Tochten worden uitgezet en 
geregeld door Jan van Dijk, Henk de Haan 
en Henk Peters. Let op vertrektijd omdat 
deze kan afwijken. Vermelding altijd in 
“Even Bijpraten“ en/of in “Rond de Toren”.
 
De andere dinsdagen gaan we fietsen 
onder leiding van Jan van Haare.
Jan heeft altijd een route uitgestippeld tus-
sen de 30 en 40 km. Vertrek om 13.30 uur. 
Jan weet het zo uit te stippelen dat we op 
het eind zeggen: “We hebben toch weer 
een straatje of paadje gehad waar we nog 
nooit zijn geweest.”

Op de foto staan we bij de nieuwe fiets-
brug in Cuijk - nog niet geopend, eind 
september pas. 

We hebben ook tijd genomen voor koffie 
met iets lekkers. 

Zoals je ziet op de foto waren we toen met 
z’n  vieren maar de tocht gaat altijd door, 
ook al zijn er maar 2 personen. Alleen bij 
heel slecht weer en bij extreme hitte niet.

Heb je zin in een gezellige fietsmiddag, 
kom dan op dinsdag om 13.30 uur naar 
het plein.

Seniorenvereniging Sambeek

Seniorenvereniging Sambeek

GOEDKOPE RIJBEWIJS-
KEURING SENIOREN IN 
BOXMEER
Senioren die voor verlenging van hun 
rijbewijs moeten worden gekeurd, 
kunnen hiervoor minimaal 2x per 
maand (ook op zaterdag) terecht in 
het Klooster Elsendael, Dokter Pee-
lenstraat 6-8. Voor informatie en een 
afspraak belt u naar het landelijke af-
sprakenbureau: 085 - 48 83 616. Zelf 
een datum reserveren kan via de web-
site: www.goedkopekeuringen.nl.

Tarieven (incl. BTW): 
75+ B/E € 40,00 
75+ groot € 50,00 
C/D/E (ook voor code 95) € 70,00 

Let op: Het is niet mogelijk recht-
streeks bij de locatie een afspraak te 
maken.

De verwerking en beoordeling door 
het CBR kan meerdere maanden in 
beslag nemen. Geadviseerd wordt 
om ruim van tevoren een afspraak te 
maken voor de keuring. 

JAARVERGADERING
Op 17 maart jl. zou onze jaarvergade-
ring plaatsvinden. Deze is helaas door 
het Covid-virus geannuleerd.

De jaarvergadering is nu gepland op 10 
november om 14.00 uur in de Elsen-
hof. Noteer dit alvast in uw agenda.
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Wij als jeugdcommissie hebben op 5 Sep-
tember een ‘moddervolleybal toernooi’ 
georganiseerd voor alle jeugdleden van 6 
tot en met 18 jaar. Dit toernooi stond in 
het teken van het openen van het nieuwe 
volleybal seizoen. Elk jaar organiseren wij 
in het begin van het seizoen een spel voor 
de jeugd. Dit is bedoeld om elkaar weer te 
ontmoeten.

Het moddervolleybal hebben we hier in 
de buurt nog nergens gezien, maar wel via 
social media hebben we het vaak voorbij 
zien komen. We waren het met z’n 3e al 
snel over eens dit moest het dit jaar gaan 

worden. Ons motto werd dan ook snel ‘ 
Dit moeten wij ook kunnen’ 

Ongeveer veertig jonge jeugdspelers 
hebben zich door de modder heen laten 
glijden richting de bal. In de oude kleren 
en schoenen hebben ze zich door de om-
geploegde en besproeide akker van een 
plaatselijke boer gedreven. 

Na een lange competitiedag heeft de jeugd 
de dag afgesloten met een heerlijke plons 
in het zelf gemaakte zwembad. Een mooie 
afsluiter van een fantastisch toernooi.

Corona en volleybal
Ondanks dat het met supporters natuur-
lijk veel gezelliger is in de Warandahal, 
moeten we u er toch op wijzen dat we 
maximaal 8 toeschouwers per team toela-
ten in de sporthal. Dit om aan de richtlij-
nen van het RIVM met betrekking tot het 
coronavirus te kunnen voldoen.
Op de website www.vcavance.nl staat het 
volledige protocol. Wij rekenen op uw be-
grip.
Laten we er met z’n allen een mooi en vei-
lig volleybal seizoen van maken.

moddeRvolleyBal

BiJ avance

Agenda
thuiswedstrijden

Dames 1 en
 Heren 1

17-10-2020
18:30 uur

Avance DS1 - Nuvoc DS1
Avance HS1 - Nuvo’68 HS2

24-10-2020
18:30 uur

Avance DS1 - Hovoc DS1
Avance HS1 - Shock ’82 Cuijk HS2
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nieuwsflits

GEEN SAMEN STERK 
VOOR GOEDE DOELEN
Geen Samen Sterk voor goede doelen
De voorbereidingsgroep die in Sambeek 
de gezamenlijke collecte voor onder-
staande goede doelen organiseert, heeft 
besloten om  dit jaar geen gezamenlijke 
huis aan huis geldinzameling te houden.
De belangrijkste reden hiervoor is de 
kans op een corona besmetting, zowel 
bij de Sambeekse inwoners als ook bij de 
collectanten. Het gevaar wordt  gezien in 
de contact-momenten tijdens de rond-
gang, als ook bij het tellen van het geld.
De werkgroep heeft ook diverse ande-

re mogelijkheden bekeken, maar ook 
deze stuiten op allerlei bezwaren. Van-
daar bovenstaande conclusie en besluit. 
Om u toch in de gelegenheid te stellen 
uw donatie  aan goede doelen te geven, 
vermelden we nevenstaand de bankreke-
ningnummers van  de diverse fondsen. 
U kunt daarop uw bijdrage rechtstreeks 
overmaken. Ook kunt u naar de web-
site van de fondsen gaan en op de daar 
aangegeven wijze een donatie doen. We 
hopen dat u ruimhartig zult geven in dit 
bijzondere jaar en danken u voor uw be-
grip en medewerking. Volgend jaar gaan 
we weer op de gebruikelijke manier col-
lecteren in het vertrouwen dat dan het 
corona besmettingsgevaar geweken is.

Namens de voorbereidingsgroep, Jan 
Hooiveld

Voor onderstaande fondsen zou in Sam-
beek gecollecteerd worden:
Longfonds
NL 24 ABNA 0828593043
Hartstichting
NL 88 ABNA 0573 200 300
Fonds Handicap.nl
NL 56 ABNA 0444 8888 88
Nierstichting
NL 70 INGB 0000 0880 00
KWF Kankerfonds
NL23 RABO 0333 7779 99
Brandwondenstg.
NL 93 RABO 0388 013222
Jantje Beton
NL 25 ABNA 0605 959 595
Reumafonds
NL 64 ABNA 0433 533 633
Kinderhulp
NL 80 INGB 0000 404040
Bernhard Cultuurfonds
NL 32 INGB 0000 333318 

open dag 
st. anthoniusgilde

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 23 augustus jongstleden hebben wij 
onze Open Dag gehouden op Schietter-
rein Onder d’n Schutsbôm te Sambeek. 
Door het nog steeds aanwezige Coro-
na-virus was het dit jaar een aangepas-
te Open Dag. Geen rondgang van het 
Gildehuis naar het schietterrein. Geen 
dorpskoning schieten. Wij hebben Bernie 
Janssen gevraagd om dit jaar nog waar-
nemend koning te zijn. En dat vond hij 
goed. Er kon wel geschoten worden op 
klosjes, buksschieten en kruisboogschie-
ten, waar veel gebruik van is gemaakt. 
Onder de aanwezigen heerste een gemoe-
delijke en prettige sfeer. Het weer was zeer 
aangenaam zodat wij gelukkig alles buiten 
konden houden. 

Zo rond de klok van 5 uur kon de bbq aan 
geslingerd worden en kon wie zich aan-

gemeld had hiervan genieten. Dit waren 
een 40 tal Gildebroeders en Gildezusters, 
maar ook nieuwe Sambekenaren die het 
Gildewezen wilden ontdekken en leren 
kennen. Dat is natuurlijk een van de 
speerpunten van de Open Dag. 

Volgend jaar zal er naar alle waarschijn-
lijkheid weer een Open Dag en BBQ zijn. 
Deze zal plaats vinden op 22 augustus 
2021. Zet maar vast in je agenda als je 
meer van het Gildewezen wilt weten. Je 
bent altijd welkom.
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sempeR unitas
een nieuwe diRigent

Agenda 

Sinterklaas inhalen
15 november

Uitwisselingsconcert met Monte 
Corona uit Kronenberg

21 november

Kerstconcert
25 december

De agenda is onder voorbehoud  
t.a.v. corona

Beste inwoners van Sambeek,

Graag wil ik me aan jullie voorstellen 
als nieuwe dirigent van Harmonieorkest 
Semper Unitas. 

Semper Unitas was voor mij geen onbe-
kende. Vanzelfsprekend is Semper Uni-
tas in de wereld van de blaasmuziek een 
vooraanstaand orkest dat al jaren op een 
zeer hoog niveau acteert. Bovendien ben 
ik tijdens mijn studie aan het conserva-
torium enkele jaren lid geweest van deze 
vereniging om speelervaring op te doen 
op dit niveau en mijn dirigentopleiding op 
een hoger plan te brengen. Ik vind het dan 
ook bijzonder eervol dat ik 15 jaar later 
zelf dirigent ben geworden bij het orkest 

waar ik een aantal jaren zelf met heel veel 
plezier gespeeld heb.

Ik ben woonachtig in Broekhuizen waar 
ik samen met mijn vriendin Annemiek en 
ons zoontje Ries woon. Zoals ik al aangaf 
heb ik een aantal studies op het conser-
vatorium afgerond. Op het conservato-
rium van Maastricht heb ik trompet en 
de bachelor directie gestudeerd, op het 
conservatorium van Arnhem heb ik mijn 
bachelor hoorn behaald en tenslotte heb 
ik mijn masterdiploma directie behaald 
op het Koninklijk Conservatorium in Den 
Haag. 

Op dit moment ben ik in de gelukkige 
positie dat ik als dirigent verbonden ben 

aan vier prachtige verenigingen. Ik ben 
dirigent van harmonieorkest St. Gregorius 
in Haaren, Fanfare Concordia in Meterik, 
Brassband Rijnmond in Rotterdam en nu 
dus ook bij Semper Unitas in Sambeek.

Naast deze orkesten houd ik me ook bezig 
met het opleiden en begeleiden van di-
rigenten. Ik doe dat zowel privé als ook 
via de dirigentenopleiding van de Bond 
van Orkestdirigenten waar ik ook als 
bestuurslid aan verbonden ben. Verder 
word ik regelmatig gevraagd om lezingen, 
workshops, coaching sessies e.d. te verzor-
gen op conservatoria en bij diverse instan-
ties en initiatieven in heel het land. Een 
mooie afwisselende invulling van mijn 
werkzaamheden dus.

Ik kijk met enorm veel plezier en enthou-
siasme uit naar de samenwerking met SU 
en hoop u binnenkort te mogen begroeten 
op een van onze concerten.

Chris Derikx

Ik ben Monique,
Zoekt u een kapper bij u aan huis?
Bel dan voor een afspraak met: 06-30542429

Mijn werkdagen zijn op:
dinsdag, donderdag en vrijdag.

Advertentie



Oktober
do  1 okt 09.30 uur Sambeeks Heem, inloop morgen tot 11.30 uur
do  1 okt. 10.00 uur  Senioren Vereniging Sambeek, koffie uurtje, 

tot 11.15 uur, de Elsenhof
vr  2 okt. 18.30 uur SamSam, crea avond, de Elsenhof
za  3 nov. 10.00 uur CV de Knoepers, amaryllisbollenactie
za  3 okt. 19.00 uur OLV parochie, eucharistieviering
di  6 okt. 13.30  uur  Senioren Vereniging Sambeek, fietstocht, Past. 

de Vochtplein 
do  8 okt. 10.00 uur  Senioren Vereniging Sambeek koffie uurtje, 

tot 11.15 uur, de Elsenhof
za 10 okt. 09.00 uur  VV Sambeek, inzameling oud papier, de 

Vochtplein
za 10 okt. 10.30 uur Vormselviering in de Basiliek
ma 12 okt. 20.00 uur Dorpsraad, vergadering, de Elsenhof
di 13 okt. 13.30  uur  Senioren Vereniging Sambeek, fietstocht, Past. 

de Vochtplein
do 15 okt. 10.00 uur  Senioren Vereniging Sambeek, 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
di 20 okt. 13.30  uur  Senioren Vereniging Sambeek, fietstocht, Past. 

de Vochtplein
do 22 okt. 10.00 uur  Senioren Vereniging Sambeek, koffie uurtje, 

tot 11.15 uur, de Elsenhof
di 27 okt. 13.30  uur  Senioren Vereniging Sambeek, fietstocht, Past. 

de Vochtplein
do 29 okt. 10.00 uur  Senioren Vereniging Sambeek, 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

November
di  3 nov. 13.30  uur  Senioren Vereniging Sambeek, fietstocht, Past. 

de Vochtplein
di  3 nov. 19.30 uur  Sambeeks Heem, historische avond, de Elsen-

hof
do  5 nov. 09.30 uur Sambeeks Heem, inloop morgen tot 11.30 uur
do  5 nov. 10.00 uur  Senioren Vereniging Sambeek, koffie uurtje, 

tot 11.15 uur, de Elsenhof
za  7 nov. 19.00 uur OLV parochie, eucharistieviering
ma  9 nov. 20.00 uur Dorpsraad, vergadering, de Elsenhof

di 10 nov. 13.30  uur  Senioren Vereniging Sambeek, fietstocht, Past. 
de Vochtplein 

do 12 nov. 10.00 uur  Senioren Vereniging Sambeek, koffie uurtje, 
tot 11.15 uur, de Elsenhof

za 14 nov. 09.00 uur  VV Sambeek, inzameling oud papier, de 
Vochtplein

zo 15 nov. 13.30 uur SamSam, intocht Sinterklaas
zo 15 nov.   TV Sambeek, winter outdoor competitie, t/m 

januari 2021
di 17 nov. 13.30  uur  Senioren Vereniging Sambeek, fietstocht, Past. 

de Vochtplein
do 19 nov. 10.00 uur  Senioren Vereniging Sambeek,  koffie uurtje, 

tot 11.15 uur, de Elsenhof
zo 22 nov. 09.00 uur OLV parochie, eucharistieviering
di 24 nov. 13.30  uur  Senioren Vereniging Sambeek, fietstocht, Past. 

de Vochtplein
do 26 nov. 10.00 uur  Senioren Vereniging Sambeek, koffie uurtje, 

tot 11.15 uur, de Elsenhof
vr 27 nov. 18.30 uur  SamSam, chocolade letter pimpen, de Elsen-

hof
vr 27nov. 19.45 uur   SamSam, Sint surprise party, de Elsenhof
za 28 nov. 21.00 uur  CV de Knoepers, 62e Prinsen- en verlovings-

bal
zo 29 nov. 16.00 uur Kloosterhuis, concert Claudia y Manito

December
do  3 dec. 09.30 uur Sambeeks Heem, inloop morgen tot 11.30 uur
do  3 dec. 10.00 uur  Senioren Vereniging Sambeek, koffie uurtje, 

tot 11.15 uur, de Elsenhof
za  5 dec. 19.00 uur OLV parochie, eucharistieviering
do 10 dec. 10.00 uur  Senioren Vereniging Sambeek, koffie uurtje, 

tot 11.15 uur, de Elsenhof
vr 11 dec. 19.00 uur  CV de Knoepers, Jeugd-Prinsen- en Verlo-

vingsbal
za 12 dec. 09.00 uur  VV Sambeek, inzameling oud papier, de 

Vochtplein
zo 13 dec. 14.00 uur  CV de Knoepers, contactmiddag, de Gouden 

Leeuw
ma 14 dec. 20.00 uur Dorpsraad, vergadering, de Elsenhof
do 17 dec. 10.00 uur  Senioren Vereniging Sambeek, koffie uurtje, 

tot 11.15 uur, de Elsenhof
za 19 dec. 12.00 uur  CV de Knoepers, start kaartverkoop leden, 

online 
za 19 dec. 21.00 uur CV de Knoepers, Blèr-aovend, de Elsenhof
zo 20 dec. 09.00 uur OLV parochie, eucharistieviering
ma 21 dec. 09.00 uur SamSam, 12 uurs marathon, de Elsenhof 
ma 21 dec. 10.00 uur SamSam, mini marathon, de Elsenhof

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

November nummer
Deadline kopij

Dinsdag 20 oktober
Aanleveren via: ronddetoren@live.nl

Verspreiding
Dinsdag 3 november

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

zakeliJk

In 1945 startte Johan Laarakkers een loon-
bedrijf, met zijn vrouw Coba als rech-
terhand. Vanaf de Grotestraat groeide 
Laarakkers uit tot een veelzijdig agrarisch 
loonbedrijf met daarbij ploegen, eggen, 
zaaien, dorsen en maaien van granen als 
hoofdwerkzaamheden. In een papieren 
kasboek werden de werkzaamheden en be-
talingen nauwkeurig bijgehouden. In 1966 
verhuisde het bedrijf naar de Stalenberg. 
Na het overlijden van Johan Laarakkers 
nemen zonen Arie, Willy en Jan het be-
drijf in 1969 over. Zij timmerden hard aan 
de weg. Om efficiënter maïs te kunnen 
hakselen werd in 1984 een zesrijige hakse-
laar aangeschaft, waarmee zij uniek waren 
in de regio. Na ongeveer vijftig jaar actief 
te zijn geweest als loonwerker, gooit Laar-
akkers in 1995 het roer om. Loonwerk is 
verleden tijd, de focus ligt vanaf toen op 
uitvoering van sloop, asbest en recycling. 
Hiermee gaan zij ook de grens over; in 
1997 wordt een nieuw bedrijf opgericht, 
dat zich toelegt op de sloop- en recycling 
in Duitsland. De vraag naar verwijdering 
van asbest groeit op dat moment gestaag. 
Laarakkers speelt hierop in door een apart 
bedrijf op te richten in 1999. 

In 2001 besluiten Willy en Jan met pensi-
oen te gaan. De volgende generatie staat 

al ongeduldig te trappelen, Willy’s zonen 
Wiljan en Marcel nemen het stokje van 
hen over. Vooral in Duitsland zetten zij 
zich steeds meer op de kaart en nieuwe 
kansen worden gegrepen. In 2008 krij-
gen zij hun allereerste projectontwikke-
lingsopdracht. Zowel de sloop, sanering, 
bouw en verkoop wordt door Laarakkers 
in eigen beheer verricht. 

Het vooruitstrevende ondernemerschap 
van de broers valt op. In 2011 winnen zij 
de Rabobank Ondernemersprijs Land van 
Cuijk en Noord-Limburg. Een kroon op 
hun werk. In relatief korte tijd groeit het 
personeelsbestand van Laarakkers, waar-
door een nieuw kantoorpand noodzake-
lijk is. Naast het bedrijf op de Stalenberg 
wordt daarom een tijdelijk pand gebouwd 
en ook in het Duitse Düsseldorf openen 
zij een nieuw kantoor. Omdat de vergun-
ning van het tijdelijke kantoor op zijn 
einde loopt, opende Laarakkers onlangs 
haar nieuwe hoofdkantoor in Boxmeer. 
Het oude politiebureau is omgebouwd tot 
een modern kantoor. De werkplaats, ma-
chinestalling en recyclingwerkzaamheden 
blijven als vanouds op de Stalenberg. 

In 75 jaar tijd is Laarakkers met hon-
derd medewerkers uitgegroeid tot een 
gerenommeerde en toonaangevende to-
taalontzorger op het gebied van sloop, 
asbestverwijdering, bouwstofrecycling en 
grondstukrevitalisering.  

“We gaan door met de schandvlekken op-
ruimen en ruimte creëren voor nieuwe 
leefbaarheid. Met vertrouwen kijken we 
naar de toekomst.”

75 JaaR familieBedRiJf  
laaRakkeRs uit samBeek

activiteitenkalendeR



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


