Rond Toren
DE

November 2020, uitgave 9

Sambeek

Lees ook:

Al 25 jaar leeft haar
gedachtegoed voort

Een professionele kijk
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Spoorwegwachters beboet na treinongeluk

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

www.fysiochallenge.nl

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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Nieuws

van de

Knelpunten voor de WUI
Binnenkort kunnen wij aan de gemeente
advies geven over knelpunten of ideeën
in de openbare ruimte. Dit omvat knelpunten of ideeën die te maken hebben
met: verkeersveiligheid en wensen in
betreffende de openbare ruimte of voorzieningen. Denk hierbij aan speeltuintjes,
parkeergelegenheid etc., plekken waar de
openbare ruimte niet functioneel is, maar
ook ideeën voor de toekomst zijn welkom.
Wij ontvangen graag input vanuit het
dorp, zodat wij een lijst met knelpunten,
kunnen indienen bij de gemeente. Heeft
je buurt of heb je zelf een knelpunt, wens
of idee? Mail dan uiterlijk zondag 8 november jouw input naar dorpsraad_sambeek@hotmail.com.
Buurkracht
Vanuit de gemeente is de stichting
Buurkracht opgezet. Onlangs werd een
informatieavond gehouden. Via deze
weg willen we je informeren over dit
initiatief. Stichting Buurkracht is een
onafhankelijke organisatie die buren samenbrengt en helpt om de buurt mooier,
groener, veiliger of duurzamer te maken.
Zie jij kansen voor meer zonnepanelen
of betere isolatie in Sambeek? Dan zijn
zij op zoek naar jou. Ze zoeken betrokken dorpsbewoners, die het leuk vinden
om met elkaar aan de slag te gaan met
een isolatie- of zonnepanelenaanbod.
Je krijgt daarbij alle hulp, zoals materialen om je buren enthousiast te maken
en hulp van een buurtbegeleider bij het
maken van een buurtplan en het aanvra-

Dorpsraad

gen van de offertes. Zo weet je zeker dat
je altijd de beste deal regelt voor jou en
je buren. Verduurzamen wordt zo voor
iedereen een stuk gezelliger, gemakkelijker en voordeliger. Aanmelden en meer
informatie via: koen@buurkracht.nl of
telefoonnummer 06-15224032.
Catharinapark
Onlangs is de oude kloosterpoort in
het Catharinapark op zijn nieuwe plek
geplaatst. Arie Laarakkers B.V. is momenteel met de laatste werkzaamheden
bezig om de wandelpaden gerealiseerd te
krijgen. De contouren zijn nu duidelijk
te zien. Langzaamaan komen we steeds
dichter bij het eindresultaat van het park.
Als het groen en de verder aanplanting
zijn gerealiseerd, in het voorjaar van
2021, is het park gereed. Nog even en we
kunnen er volop van genieten.
Nieuwe leden
De dorpsraad is op zoek naar nieuwe
leden. Wil je graag meedenken over de
toekomst van ons dorp? Sluit je dan aan.
Wil je eerst kennismaken met het werk
van de dorpsraad, dan ben je van harte
welkom op de volgende openbare dorpsraadvergadering op maandag 9 november a.s. om 20.00 uur. Voor meer informatie of aanmelden als dorpsraadlid kun
je mailen naar:
dorpsraad_sambeek@hotmail.com.
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Achter
Al 25

de voordeur van

jaar leeft haar gedachtegoed voort

Afgelopen december was het 25 jaar geleden dat Mientje Denen en haar gezin op kerstavond
werden opgeschrikt door het verschrikkelijke nieuws van het noodlottige ongeval van hun
dochter Hetty in Zambia. Reden voor ‘Rond de Toren’ om langs te gaan bij de stichting, die
naar aanleiding van het verlies van hun dochter, zus en echtgenote werd opgericht.
Hetty Denen School
Het eerste project werd in 1998 opgestart.
Joost had gesolliciteerd op een baan voor
2 jaar in Zambia waar hij in mei 1998
begon. Suzanne ging tijdelijk met hem
mee om projecten te zoeken. De Hetty
Denen School in Shimabala is ooit begonnen in een schuur met een gehavend
strooien dak waarin provisorisch werd
lesgegeven aan 80 kinderen. In overleg
met de Zambiaanse directrice Mrs. Malimba werd gestart met de bouw van een
nieuw schooltje. Toen Mientje samen met
haar man (overleden 2002) en de ouders
van Joost in Zambia kwam kijken waren
ze direct verkocht. Ze vonden het een perfecte bestemming voor de eerste gelden
van de Hetty Denen Stichting en de Hetty
Denen School werd een feit. Vanaf 1998
is de school met onze hulp uitgegroeid
tot een school met ca. 1000 leerlingen, 20
leraren, 8 lokalen, huizen voor leraren en
een bibliotheek.
Tekst: Jeanette Verstraaten,
foto’s: Ellen Duvekot
Naar Zambia
Als afgestudeerd landbouw ingenieur nam
Hetty in het voorjaar van 1994 een baan
aan bij de FAO (Voedsel en landbouw organisatie van de Verenigde Naties) om als
ontwikkelingswerker naar Zambia te gaan.
Ze trouwde met Joost met wie ze samen in
o.a. Costa Rica al een aantal jaren ervaring
opgedaan had als ontwikkelingswerker.
Hetty ging aan de slag om kleine boeren
bij elkaar te brengen en daarmee de productie van voornamelijk mais te verhogen
en de onderhandelingspositie van deze
boeren te verbeteren. Joost die eveneens
afgestudeerd landbouwkundig ingenieur
is ging zich met zijn achtergrond - afstudeerrichting veeteelt - als vrijwilliger richten op het opzetten van o.a. veemarkten.
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Doe maar geld voor de kindjes
Na slechts 9 maanden kwam er op kerstavond een einde aan hun avontuur en
idealen. Op weg naar het vliegveld sloeg
het noodlot toe. Ze raakten in de slip en
de auto sloeg over de kop. Joost overleefde
het maar Hetty niet. Met het verlies van
Hetty leken haar idealen te verdwijnen,
maar niets werd minder waar. Eigenlijk
ontstond de stichting – weliswaar niet officieel – tijdens de uitvaart. Mientje gaf
meteen aan: “Liever geen bloemen, maar
geld voor de kindjes in Zambia.” Dus werden er in de kerk collectebussen geplaatst.
Daar bleef het echter niet bij. Vele mensen, collega’s en bedrijven wilden geld
storten. Om de belangen niet te verstrengelen opperde Joost om er een stichting
van te maken. De notaris stelde kosteloos
de akte op en zo begonnen ze. Joost werd
voorzitter, Mientje secretaris en zus Suzanne werd penningmeester.

Verdere groei
Tijdens de 2 jaar die Joost in Zambia verbleef leerde hij zijn huidige vrouw Octavia
kennen. Nadat het project was afgerond
kwamen zij samen terug naar Nederland.
Door de nauwe contacten daar werden ze
goed op de hoogte gehouden van nieuwe
investeringsdoelen voor de stichting Hetty
Denen voor Zambia. Samen vormden ze
als het ware een brug naar Zambia. Vele
projecten zagen dankzij de gelden van de
stichting het levenslicht.
Nieuwe kliniek
In 2006 gingen Mientje, haar dochter
Hilde en Joost naar Zambia. Inmiddels
had de regering gezien dat de school
door de bevolking op handen werd gedragen. Ook waren er 3 klasgebouwen
bijgebouwd en was er huisvesting voor de
leraren in aanbouw. Via Sonja Doras (lokaal contactpersoon)ontdekten ze dat er
behoefte was aan een gezondheidskliniek.
Een nieuwe uitdaging was gevonden en is

Hetty Denen
met succes gerealiseerd, 150 meter bij de
Hetty Denen School vandaan. Ongeveer
7000 patiënten zijn ingeschreven bij de
gezondheidskliniek. In 2010 is er tevens
een kraamkliniek bijgebouwd waar vrouwen terecht kunnen voor de zwangerschapscontroles en om te bevallen. Deze
werd bewonderd door Mientje en haar
dochters Carin, Marga en Suzanne tijdens
een bezoek aan Zambia in 2010.
“De bevolking komt van heinde en ver en
loopt vaak andere klinieken voorbij. Een
mooier compliment kun je eigenlijk niet
krijgen,” vult Mientje trots aan.
Vervolg onderwijs
In Zambia gaan kinderen tot ongeveer 15
jarige leeftijd naar de basisschool. Daarna
stopt het onderwijs. De overheid heeft gevraagd om er vier klaslokalen bij te bouwen. Hierdoor hebben leerlingen de mogelijkheid om een volledige middelbare
opleiding af te ronden en het bijbehorende diploma te behalen. Daarmee kunnen
ze doorstromen naar hoger onderwijs of
een beroepsopleiding. De Hetty Denen
School is dan de enige school in de omgeving waar een volledige middelbare
schoolopleiding kan worden gevolgd en
geëxamineerd.
In Nederland kwam de stichting in aanraking met een project over ‘veiligheid in
de metaalindustrie’. In 2012 bracht men
samen met de stichting een bezoek aan

Mientje in de wachtkamer van de kliniek
Zambia om te kijken waar behoefte aan
was. Oude machines uit Nederland werden naar Zambia getransporteerd en de
kennis werd vanuit Nederland overgedragen. Zo hebben we onze bijdrage kunnen
leveren aan een kleine technische school
in Chikupi. Maar ook leerden de kinderen op deze vervolgschool hoe ze groenten moeten verbouwen en het naaien van
kleding. Zo werden de uniformen voor
de basisschool gemaakt door de kinderen
van Chikupi.
Welk project krijgt geld
Vaak komen de initiatieven vanuit de bevolking zelf. 5 Jaar geleden zijn Joost en

Octavia met hun gezin weer naar Zambia
verhuisd. Hoewel hij al goede contacten
daar had, is zijn betrokkenheid op deze
manier alleen maar groter geworden.
Samen met de achterban van de stichting
hier in Nederland nemen ze beslissingen
over welke projecten financiering krijgen.
Dan worden de materialen gegeven en
niet het geld, zodat alle donaties goed besteed worden.
Toekomst plannen
Uiteraard blijven we de projecten volgen
om te kijken of we daar verder in kunnen
investeren. Een uitbreiding en verbetering
van de Hetty Denen School met lesmaterialen en een bibliotheek. De bouw van
4 nieuwe klaslokalen is een project waar
we momenteel actief gelden voor inzamelen. “Als we voldoende budget hebben, zal
stichting ‘Wilde Ganzen’ het verworven
bedrag vermeerderen,” geeft Mientje aan.
De idealen van Hetty leven voort
Het oprichten van de stichting maakte het
mogelijk om Hetty’s ideaal, het bevorderen van onderwijs en gezondheid voor
met name kinderen, voort te laten leven.
Mientje zelf is het meest trots op de Hetty
Denen School. Het draagt de naam van
haar dochter en daar is het allemaal ooit
begonnen.

Hetty Denen school in 2012

lees verder op pagina 7
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Koorstraat 67
5831 GH Boxmeer
T: 06 521 900 83
www.bewegez.nl

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

OOK VOOR AL UW FEESTJES

• Feestjes en partijen
• Sportevenementen op
groot scherm
• Kinderfeestjes
• Sporthalverhuur in
combinatie met café
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Past. van Berkelstraat 4A | T. 0485 575 630
5836 BJ Sambeek | E. info@warandahal.nl

Vervolg pagina 5

Achter

de voordeur van

Verbonden met Sambeek
Hetty en de stichting zijn voor altijd verbonden met Sambeek. Hier werd ze geboren en ook de stichting. Voor Mientje is
het belangrijk dat de stichting actief blijft
doorgaan. Het bestuur is een aantal jaren
geleden uitgebreid met Huub en Maria
Janssen en Colette Ermers. Zo is er verjonging bijgekomen en hopen we dat de
stichting nog lang blijft voortbestaan.
Spontane acties, zoals kaartenverkoop,
babykleertjes naaien of een sponsorloop
zijn er vaak in het dorp. Bij feestelijke of
droevige gebeurtenissen wordt er ook aan
de kinderen in Zambia gedacht. Natuurlijk wil de stichting ook graag van zichzelf
laten horen.
Elke gift is welkom
Inmiddels is de stichting steeds actiever in
het werven van gelden bij bestaande fondsen. Zo proberen ze via aanvragen om
grotere giften binnen te krijgen. “We zijn
blij met elke gift van klein tot groot”, vult
Mientje direct aan. De jaarlijkse nieuwsbrief wordt bezorgd op veel mailadressen
en postadressen. Zo blijft de stichting
goed onder de aandacht en krijgen ze
steeds meer verschillende donateurs.
25 jaar bestaan
“We hadden prachtige plannen omtrent
ons 25 jarig bestaan. Joost kon helaas niet

Hetty Denen

De schuur waar voorheen onderwijs werd gegeven
naar Nederland komen. Hij zou stoffen
tassen meenemen gemaakt door leerlingen in Chikupi, om hier in de Wereldwinkel te verkopen. We konden naamsbekendheid geven aan de stichting door
de vitrine bij de bibliotheek te vullen met
spulletjes, maar die was lange tijd gesloten. Ook wilden we de samenwerking met
de scholen weer opzoeken. Helaas kon
dit allemaal door corona niet doorgaan.
Daarom gaan we nu als alternatief starten
met een online actie door in zes weken
tijd, wekelijks het verhaal van de stichting
te vertellen via Facebook, Instagram, mail
en post”.

Tot slot
Mientje wil graag het dorp Sambeek en
ook alle andere donateurs bedanken voor
alle belangstelling die er in de afgelopen
25 jaar is geweest en de vele bijdragen die
ze hebben mogen ontvangen. Hetty en
haar idealen blijven op deze manier altijd
voortleven, in Zambia maar zeker ook in
Sambeek.
Meer weten:
Kijk voor meer informatie op de website:
www.hettydenenzambia.com.
Bent u enthousiast geraakt en wilt u de
stichting steunen, dan verwijzen wij u
graag naar de website om gebruik te
maken van de button ‘tikkie’ of PayPal.
Wij danken u hartelijk hiervoor.

IN DE VOLGENDE UITGAVE
VAN ROND DE TOREN GAAN
WE ACHTER
DEZE
VOORDEUR
EEN KIJKJE
Viering 25 jaar Hetty Denen school in 2020
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De

hobby van...

Eric Botden

zeker goed uit de voeten. De tekening van
een donkere vrouw is werkelijk prachtig.
Deze tekening, zoals al die andere, zegt hoe
goed Eric is. Pastel is ook weer een ander
soort schilderen, maar met potloden. Simpel gezegd: je pakt een potlood en je tekent
ermee. Alle vier technieken beheerst Eric
als geen ander.

Ijsbeer getekend met krijt

Wat 10 jaar geleden is begonnen als een tijdsinvulling en het
vinden van rust, is nu een waardevolle hobby geworden met
een professionele kijk op kunst-schilderen.
Tekst: Nena Bongers
Foto’s: Ellen Duvekot
Even voorstellen
“Ik ben Eric Botden, 58 jaar jong. Ik heb 4
broers (een overleden) en een zus. Na verschillende ‘omzwervingen’ qua woonruimte
woon ik nu al 20 jaar in de Mgr. Bekkersstraat met veel plezier. Ik werk bij het IBN,
in de plantsoenendienst. Hier heb ik ook
mijn vakopleiding gedaan als hovenier. Ik
werk er 36 uur in de week, ligt ook aan het
seizoen. Elke avond heb ik iets om mij bezig
te houden en onder de mensen te zijn.”
Het begin
In 2010 is Eric begonnen aan zijn cursus
kunstschilderen bij de Meander. Dat heeft
hij daar, in Boxmeer, 3 jaar gedaan. Toen is
het gestopt. Hij is verder gegaan bij Else van
der Sloot, die eerst in de refter in het kloosterhuis zat, maar zij is enkele jaren geleden
naar Boxmeer verhuisd, waar Eric nu nog
les krijgt, bij Else thuis, elke donderdagavond. Hij heeft er echt feeling voor en wat
hij ook maakt het ziet er perfect uit, vanuit
oogpunt van Rond de Toren. Maar dat zal
voor iedereen gelden die deze schilderijen
ziet. Het schilderen geeft Eric rust en maakt

Nr. 9

ROND DE TOREN

8

zijn gedachten stressvrij. Voor een tekening
heeft hij gemiddeld 4 avonden nodig, ligt
aan de moeilijkheidsgraad. Gezien het resultaat, lijkt alles niet eens zo moeilijk. Talent is er zeker.
Voor nieuwe inspiratie duikt Eric in een
kamer bij Else thuis, waar allerlei boeken
en foto’s liggen. Daar zoekt hij wat uit, dat
wordt uitgeprint en bepaald welke techniek
schilderen het mooiste zou zijn, en dan begint het natekenen.
Zijn eerste tekening is vanuit een perspectief gedaan, een woning met tuin en landerijen. Heel mooi! Daarna kwamen meerdere schildertechnieken aan de orde, zoals
o.a. met krijt tekenen. Er hangt in de keuken een prachtige ijsbeer. Als je niet beter
wist zou je zeggen het is een foto, zo strak
en mooi. In de kamer hangt het “Afghaans
meisje”, gemaakt met olieverf. Als je blijft
kijken naar dit schilderij, blijft het meisje
ook naar jou kijken, in elke hoek van de
kamer. Werkelijk prachtig geschilderd. Een
aquarel hangt er ook.
“Aquarelleren is bewerkelijker dan een andere techniek”, zegt Eric, “maar ik vind het
niet minder leuk om te doen.” Hij gaat geen
uitdaging uit de weg. Met acryl kan Eric

De technieken
Krijt en potlood: zwart-wit en spreekt voor
zich.
Aquarel: waterverf. Je begint met de lichtste
kleur en dan verwerk je de kleuren erin. Je
gebruikt een palet met verschillende tinten. Het schilderen gebeurt in delen, omdat
het voordat je verder kunt gaan eerst moet
drogen. Je gebruikt er een heel zachte kwast
voor, eekhoornhaar.
Pastel: kleurpotloden. Je pakt een potlood
en tekent ermee, daarna kleur je verder in
de gewenste kleuren.
Acryl: je trekt, eenvoudig gezegd, horizontale en verticale strepen door elkaar totdat er zich een beeld vormt. Vaak zijn het
harde, moderne kleuren. Hierbij gebruik je
een harde kwast van varkenshaar.
Olieverf, is ook op waterbasis: Je werkt in
een kleur, een avond, dan moet het weer
drogen en de volgende keer pak je een andere kleur. Voor 3D effect gebruik je zwart
en wit. Lichter maken uiteraard met wit
en met donker creëer je meer diepte. Hier
mengt Eric zelf de gewenste kleur. Bij olie-

Baby met pastel techniek gemaakt

“Afgaans meisje” geschilderd met olieverf
verf wordt een zachte kwast gebruikt.
Alles is op waterbasis, dus veilig. Eric gebruikt altijd hetzelfde merk kwasten en verf.
Waarom
Zoals hij al eerder vertelt, heeft Eric iedere
avond een bezigheid. Dit is omdat hij niet
de hele avond kon thuiszitten. Inmiddels
vindt hij het ook fijn om een avond niets te
doen en tv te kijken. Elke avond was er iets:
fitness, harmonie, tai chi, uit eten, en natuurlijk schilderen. Dit doet Eric alleen op
les, thuis schildert hij niet, enkel bewondert
hij de schilderijen. Na zijn ongeluk heeft hij
vele operaties gehad, en revalidatie en therapieën. Om enigszins tot rust te komen,
zocht hij iets dat hem rust kon brengen,
waar de stress door wegzakt. En dat was
schilderen.
Tentoonstelling
Daar doet Eric niet aan mee. Alleen in zijn
huis hangen verschillende schilderijen. In

Pastel getekend zelfportret

Eric legt uit hoe acryl schilderen werkt
de serre verandert het iedere keer, met een
nieuw geschilderde aanwinst. In de kamer
hangt wat hij het mooiste vindt, het “Afghaans meisje”. Dat kunnen wij alleen maar
beamen.
Een keer heeft hij meegedaan aan de kunstroute in de gemeente Boxmeer. Omdat
hij bekend was door zijn schilderen was hij
ervoor gevraagd. Bij Eddie Pennings in de
schuur hingen 17 schilderijen die de mensen tijdens de kunstroute konden komen
bewonderen. Hij heeft toen heel veel leuke
reacties gehad. Dit was enkele jaren geleden.
Zelf verkoopt Eric niets. Soms heeft hij voor
familie wat geschilderd als cadeau. Wat zeer
gewaardeerd werd.
Ten slotte
Velen weten wat Eric allemaal doet, maar
wij, van Rond de Toren, denken dat schilderen zijn grootste talent is. Al deze schilderijen, die je op de foto’s ziet, laten zien
hoe goed hij het beheerst en dit is maar een
fractie van wat hij allemaal heeft liggen. Hij
liet ons diverse werken zien en kan prima

uitleggen hoe het is gemaakt. Eric heeft ook
een zelfportret gemaakt met pastel, zeer
gedetailleerd. Maar dat zijn al zijn werken.
In de serre hangt ook een schilderij, acryl
techniek, van een beroemde Amerikaanse tubaspeler, maar omdat die veel op Eric
leek, noemt Eric het schilderij “Eric op de
tuba”. Hij heeft zelf ook tuba gespeeld bij de
harmonie.
Eric denkt in februari te stoppen met de
schilderlessen, gezien zijn gezondheidsklachten. De schilderijen blijven natuurlijk
altijd bewaard.

OPROEP VOOR
ALLE HOBBYISTEN
Heeft iemand een hobby die hij/zij wil
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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CEASAR

PROFESSIONELE WEBSITE
al vanaf € 349,00 (CMS/RESPONSIVE)

WWW.RUMA-VSM.NL | WWW.VSM-HOSTING.NL

Sambeekseweg 23
5831GK Boxmeer
0485 57 65 51
www.drummerke.nl

GROTESTRAAT 80 5836 AH SAMBEEK | T 0485-478040

KRACHTIGE WEBHOSTING

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

www.ccadministratie.nl
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Nieuwsflits

AANMELDEN VOOR KERKBEZOEK
Sinds er weer vieringen in de kerk kunnen worden gehouden is het de bedoeling dat iedereen zich van tevoren hiervoor aanmeldt. Dat geldt voor onze hele
parochie, dus ook voor de Sambeekse
kerk. Voor veel Sambeekse parochianen is dat echter nog geen gewoonte, zij
komen gewoon naar de kerk in de hoop
dat er voor hen plaats zal zijn. Nu echter het maximale aantal bezoekers weer
is teruggeschroefd naar 30 kan dat een
probleem gaan worden.
Vandaar dat iedereen met klem wordt
verzocht zich - als hij of zij een viering
in Sambeek wil bijwonen - van tevoren

aan te melden. Dat kan door te bellen
naar het parochiehuis tel. 0485-573277
(ma t/m vrij van 9.00 – 12.00 uur). Je
kunt je ook aanmelden via de website www.onzelieveparochie.nl en klikt
op ´tickets´. Daar vind je de bestelsite
https://eventix.shop/j686b9rc. Je klikt
hierop en het wijst zich verder vanzelf.
We hopen dat iedereen zich hieraan wil
houden om vervelende situaties aan de
kerkdeur te voorkomen. Hartelijk dank
voor jullie medewerking.
Namens het parochiebestuur, Roger
Bergholtz

FOTO’S INSTUREN

Geweldig zoveel foto’s als we krijgen
voor Rond de Toren met steeds weer
een ander thema. Sommigen sturen wel héél veel foto’s in, het is dan
moeilijk en veel werk om een keuze te
maken met ook nog het nadeel dat we
misschien net niet voor jou de mooiste foto nemen.
Graag voortaan eerst zelf een selectie
maken en maximaal drie foto’s insturen. Blijf doorgaan met insturen, we
zijn er blij mee.
Redactieteam Rond de Toren

BESTEL NU DE SPECIALE SAMBEEKSE EDITIE:
IN VRIJHEID VIEREN
Door stichting BING is ter gelegenheid
van 75 jaar vrijheid een speciaal boekje
uitgebracht. Dit boekje bestaat uit verhalen en foto’s van Sambekenaren. Zij
vertellen ieder een kijk op vrijheid. Soms
wordt daarvoor teruggeblikt, maar het
boekje omvat ook actuele verhalen over
vrijheid.

Wilt u deze speciale Sambeekse uitgave
ook graag ontvangen? Doe dan 2 euro in
een enveloppe en schrijf uw naam en volledige adres op de enveloppe. Stop deze
bij Elly van der Koelen, De Hosteij 9 Sambeek in de bus. U ontvangt het boekje dan
z.s.m. in uw brievenbus. Woont u niet in
Sambeek voeg dan 2 euro extra bij voor
de verzending. Wees er snel bij want op
is op.

Emiles Vertellingen
Verhaaltjes geschreven door
Emile van Stokkum †
Een Duitse radiozender zond begin negentiger jaren een programma uit met
het thema Morgenandacht. Van die overwegingen maakte Emile notities en later
heeft hij hier verhaaltjes van geschreven
en in een boekje gezet. Op de eerste pagina staat deze tekening uit + 1955 met als
onderwerp ‘Verandering’.

Als stopwoord wordt het ook vaak gebruikt.
Wanneer we ouder zijn geworden, gaan
we beseffen dat er niets vast staat en dat
alles heel betrekkelijk is.
Dat we dankbaar moeten zijn, als het ons
goed gaat.
Er zijn zoveel redenen om dankbaar te
zijn voor al die lichtpuntjes in ‘t leven,
wanneer je er goed op let.

GARANTIE
Welke zekerheid hebben wij in het leven?
Dat het goed gaat en goed blijft gaan met
ons?
Er zijn mensen die ‘t woord gegarandeerd
dikwijls in de mond nemen.
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// www.sanidrome.nl/pennings

Inspirerende
showroom

Ontzorgen
van A t/m Z

Plannen 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.
Spoorstraat 8a, Boxmeer | (0485) 52 37 83
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Vakkundige
installatie

Sambeeks Heem

SPOORWEGWACHTERS BEBOET NA TREINONGELUK

door René Klaassen
Natuurlijk hing er een klok in het dienstvertrek van het stationnetje van Sambeek aan
de Halt. En natuurlijk wist wachteres Alida
Huizing dat op 29 juli 1891 rond 9.30 uur
een trein uit de richting Venlo de spoorwegovergang daar zou passeren. En uiteraard kende ze het voorschrift dat drie minuten eerder de spoorbomen moesten worden
neergelaten. Maar ze was net te laat geweest.
En juist op het moment dat ze de spoorwegovergang wilde afsluiten, stond daar
Johannes Bongarts met paard en kar midden op de spoorlijn. Ze had nog willen
waarschuwen, maar het was al te laat. Kar
en paard werden door de locomotief gegrepen. “Het paard werd gedood en de kar
verpletterd”, berichtte een krant over het
ongeluk. “De geleider, Johannes Bongarts,
die op de kar zat en niets van de aanstormende trein bemerkte, werd bij de schok
weggeslingerd, waardoor hij enkele wonden opliep.”
De trein liep tien minuten vertraging op en
tegen de toen 33-jarige spoorwegwachteres
Alida Huizing werd proces-verbaal opgemaakt.
Precies twee maanden later kwam de zaak
voor bij de arrondissementsrechtbank in
‘s-Hertogenbosch. De spoorwegwachteres
werd door de officier van justitie nalatigheid bij het uitoefenen van haar beroep

De spoorwegovergang bij de Halt, dertig jaar na het ongeluk.
verweten en hij eiste een geldboete van 50
gulden (nu: ruim 600 euro).
De drie rechters wilden de zaak van alle
kanten goed bekijken. “Hoe zit dat eigenlijk met de klok in het dienstvertrek?”, wilden ze weten. “Die loopt vaak niet goed”,
antwoordde Alida Huizing. “In de praktijk
komt het erop neer dat ik de spoorbomen
sluit als ik de trein zie aankomen. Ik word
niet met een belletje of een ander signaal
gewaarschuwd dat er een trein nadert. Ik
moet het doen met voortdurend op de klok
kijken.”
Uiteraard konden de rechters niet voorbijgaan aan het feit dat de spoorbomen op het
moment dat de trein passeerde nog open
waren. Een getuige had dat trouwens onder
ede verklaard.

Het Boxmeers Weekblad van 10 februari 1934 plaatste een foto van het gouden echtpaar
De Leeuw-Huizing.

Maar toch waren de rechters mild in hun
oordeel. “Van de spoorwegwachteres wordt
een bijna bovenmenselijke oplettendheid
gevraagd. Het is haar niet kwalijk te nemen
als ze die niet heeft. Maar natuurlijk is ze
wel schuldig aan het niet tijdig sluiten van
de spoorbomen. Wij veroordelen haar tot
drie gulden (nu: circa 36 euro) boete.”
Alida Bernardina Huizing, zoals haar volledige naam luidde, was in 1884 gehuwd
met Jacobus de Leeuw, die ploegbaas bij de
spoorwegen was. Zij was geboren in de gemeente Deurne & Liessel, hij in Helmond.
Het is niet helemaal duidelijk wanneer ze
in Sambeek zijn komen wonen.
Het echtpaar stond goed bekend in het
dorp. Op de dag dat ze 50 jaar getrouwd
waren werden ze ‘s morgens door harmonie Semper Unitas en de ruitervereniging
naar de protestantse kerk gebracht. ‘s Middags was de harmonie weer van de partij
en bracht samen met de fanfare van Vortum-Mullem het gouden paar een klinkende serenade.
Alida Huizing overleed in 1937, haar man
drie jaar later.

Dankbetuiging na het 50-jarig huwelijksfeest, Boxmeers Weekblad van 24
februari 1934.
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basisschool
Met oog voor het kind!

Saamhorigheid • Hoge leeropbrengsten
Ruime aandacht voor ICT • Projectmatig onderwijs
Grotestraat 68
5836 AH Sambeek
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0485-573330
dir.debolster@optimusonderwijs.nl

Jeugd
Veel Halloween activiteiten zijn helaas niet doorgegaan door de Corona maatregelen. Dat is erg jammer maar
daarom hebben wij in plaats daarvan een leuk project bedacht. Maak een zo eng mogelijke tekening, knutselproject of iets anders leuks. Als je hem af hebt kan je je kunstwerkje sturen naar het insta account:
rond_de_toren_jeugd. Dan zetten wij de kunstwerkjes allemaal in ons verhaal op insta.

Hoe bang ben jij?
1. Vraag
Je vriendinnen willen een horrorfilm
kijken. Wat doe je?
	Je probeert je vriendinnen over te halen een
nog engere film te kiezen, deze is niet eng
genoeg
	Je verstopt je achter kussens op de bank
	Je krijgt hele erge nachtmerries na het
kijken van de film

4. Vraag
Het onweert keihard. Hoe reageer jij?
	Je merkt het al bijna niet meer.
	Af en toe schrik je nog van een heel harde
knal, maar verder ga je gewoon door met
waar je mee bezig was.
	Bij elke donderslag spring je ongeveer een
meter omhoog van schrik.

Welke heb je het vaakst?
Spookje :
Je schrikt bijna nooit en durft de engste dingen
te doen, zonder zelf maar een beetje bang te zijn
Pompoen :
Jij bent voor de meeste dingen niet bang, maar
toch is het soms nog wel een beetje eng.
Snoepje :
Jij vindt het allemaal iets spannender en doet
liever andere leuke dingen.

DOOLHOF

2. Vraag
Je zit aan tafel huiswerk te maken als er
ineens een gezinslid achter je staat. Wat
gebeurt er?
	Je schrikt zo erg dat je je nog een uur niet
kunt concentreren.
	Niets, je werkt rustig door.
	Je schrikt even, maar gaat daarna gewoon
weer door.

3. Vraag
In een pretpark spot je een superhoge
achtbaan. Ga je erin?
	Je probeert eerst een paar minder enge
achtbanen
	Wat is dat nou voor vraag? Jij staat al in
de rij.
	Echt niet! Straks zitten die schroefjes niet
stevig vast.

Tekening: Koen Laarakkers
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Foto: Inge v/d Hoven

Foto: Lucien Verhaag

Foto: Gerrie Laarakkers

Foto: Maria Hoeve

Foto: Mirjam Cornelissen
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Foto: Nena Bongers

Foto: Wanda Laarakkers

Foto: Truus Hermans

Foto: Maria Jacobs

Bedankt voor jullie inzendingen met het
thema: Herfst in Sambeek
Voor de volgende Rond de Toren is het
thema:

WINTERSE GEZELLIGHEID
IN SAMBEEK
Foto: Emiel Hendriks

Foto: Monique Römkens

Stuur je foto voor 10 december
in via ronddetoren@live.nl
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Tenniscompetitie
TV Sambeek

De tenniscompetitie 2020 is tijdelijk van
start gegaan. De voorjaarscompetitie was
vanwege de uitbraak van het coronavirus
naar het najaar verplaatst. Door de regels
van het RIVM is het een bijzondere competitie geworden. Het was fijn dat we weer
de baan op mochten, maar inmiddels is
deze toch weer stopgezet.
Om de spreiding van spelers in avondcompetities te vereenvoudigen, werden
alle wedstrijden van de KNLTB Competitie 2020 op tijd gespeeld. Dit betekende
dat er per wedstrijd, inclusief vijf minuten inspeeltijd, één uur getennist werd
en de games werden doorgeteld. Na een
uur stopte de partij en werd de rally niet
afgespeeld. De verkregen stand in games
op dat moment was de eindstand van de
wedstrijd.

bij

Op de vrijdagavond werd er in tijdsblokken getennist, waardoor de kantine met
zo min mogelijk teams tegelijkertijd werd
bezet. Deze werd later gesloten. Teams 1
& 2 tennisten van 19.00-20.00 uur en van
21.00-22.00 uur en teams 3 & 4 van 20.0021.00 uur en van 22.00-23.00 uur.
Ook dit jaar was er wederom veel animo
van onze leden om aan de KNLTB competitie mee te doen. Op de donderdagavond speelden vier damesteams competitiewedstrijden. Op de vrijdagavond
vijf herenteams, twee damesteams en een
gemengd team. Op zaterdag was dit een
damesteam, een herenteam en een gemengd team. Op zondag waren ook onze
jeugdige spelers actief. Toen speelden er
een rood team (3-8 jaar), een oranje team
(7-9 jaar) en groen team. (8-10 jaar) en

Agenda
55 + tennis
Doorlopend woensdag en donderdag

verder nog twee teams met junioren en
een herenteam.
Deze manier van competitie spelen was
anders dan we gewend zijn en dat was
soms even wennen. Dat blijkt ook uit de
reactie van verschillende spelers: “Heerlijk dat dit nog wel kan!” “Ik hoop dat we
de competitie mogen afmaken.” “Wel gek,
anders dan anders.” “Je hebt veel minder
contact met de tegenpartij.” “In het fietsenhok nog snel even de standen invoeren op 1,5 meter afstand.” “Ik denk dat we
na de competitie kilo’s zijn kwijtgeraakt:
geen pauze tussendoor, geen gebak, geen
cola, geen wijntjes én geen hapjes.” “De tegenstander bedankte ons heel vriendelijk
voor de gastvrijheid, dat was natuurlijk
sarcastisch bedoeld.”

LAARAKKERS
MAASHEGGENTOERNOOI
Het Laarakkers Maasheggentoernooi
dat van zaterdag 31 oktober t/m zondag 8 november plaats zou vinden op
ons tennispark gaat vanwege de aangescherpte coronamaatregelen na de
eerder afgelaste editie in juni ook nu
niet door.
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Grondwerk - Straatwerk
Wegenbouw & Riolering

De Elsenhof
zaalverhuur
verenigingen, particulieren en bedrijven
kofﬁetafels en uitvaarten
Buurthuis de Elsenhof Sambeek
0485-575419 / 0623754220

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

COMPOSTHANDEL ALDERS, SAMBEEK
Uw adres voor:
• Transport
• Fourage

• (Sier-)tuin Compost
• Grint

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

Met pijn in het hart heeft het bestuur van carnavalsvereniging De Knoepers moeten besluiten alle
carnavalsactiviteiten op te schorten tot 1 januari 2021. Dit betekent dat er voor carnavalsseizoen
2020-2021 geen boerenbruidspaar en Knoepersprins zulllen worden uitgeroepen.
Maar… gelukkig hebben wij een soepterrine vol fantastische ex-prinsen. Deze club, de S.O.E.P.
bestaat inmiddels 33 jaar!
Het is februari in het jaar 1987 wanneer
er, middels een getypte brief, een geboorteaangifte wordt gedaan bij toenmalig burgemeester van Sambeek, Herman Jans. De
brief begint als volgt: “Hierbij delen wij u
mede, dat op vrijdag 13 februari 1987 in
café Koks de geboorte heeft plaatsgevonden van de vereniging S.O.E.P. Sambeekse
Oud- en Ex Prinsen.” De brief is afkomstig van voorzitter Frans Wijers, secretaris
Henk Peters, penningmeester Wim Verstraaten en bestuursleden Jan van Bethray,
Cees Kroef, Martien Manders en Bert Philipse, allen ex-Knoepersprinsen.
Inmiddels is deze pasgeborene uitgegroeid
tot een volwassen Knoeper van 33 jaar oud.
Oud burgemeester, en ex-prins, Jans heeft
nog lang een rol gespeeld in het S.O.E.P. gebeuren. In de tijd dat het bestuur nog rouleerde met de laatste drie Knoepersprinsen,
bezochten zij hem jaarlijks op het gemeentehuis voor een vergadering over hun feestavond. Na het 55-jarig verenigingsjubileum
werd dit anders. Sindsdien heeft S.O.E.P.
met Antwan Ebben, Luc Zeegers, Maarten
Derikx en Nick Hendriks, allen ex-prinsen,

een vast bestuur. Daarnaast voegt de prins
van het laatste carnavalsjaar zich hierbij.
Iedere prins komt na zijn aftreden in de
S.O.E.P. terecht. Dit gaat gepaard met een
vast ritueel. Maarten Derikx, prins Maarten 2 uit 2011: “Op het jaarlijkse prinsenbal zorgen we dat we met zo veel mogelijk
oud prinsen aanwezig zijn. Je kunt ons dan

herkennen aan een blauwe blouse, prinsenketting en S.O.E.P.- medaille. Het is de
bedoeling dat we die bij elke officiële carnavalsactiviteit om hebben. Zo niet, dan mag
je een bedrag van elf euro aan de spaarkas
doneren.” De aftredende prins kiest of hij
een soepbal of soepstengel wordt, en vervolgens neemt hij een duik vanaf het podium in de armen van zijn voorgangers.
Een andere belangrijke S.O.E.P. activiteit
is het jaarlijks oergezellige uitstapje. Dit
gaat gepaard met een rondleiding bij een
bedrijf, een ongedwongen spel met daarbij een barbecue en feestavond. Ook het
zingen op het liedjesbal of een act bij de
pronkzitting is de S.O.E.P. niet vreemd.
Ieder kan zich vast nog wel hun hilarische
André Rieu act herinneren.
“We hebben een mooie club ex-prinsen
in Sambeek,” aldus Maarten, “jong en oud
doet mee. Een motto bij S.O.E.P. is: niets
moet, alles mag! We accepteren ieder zoals
hij is. Het is een eer om prins te mogen zijn
in het moiste durpke van Nederland en
vervolgens in de S.O.E.P. te belanden.”

Nr. 9

ROND DE TOREN

21

Compleet nieuw concept

OXALIS
TUINONTWERPEN

Naast onze vertrouwde én nieuwe behandelingen kunt
u nu ook iedere dag terecht in onze Beauty Store,
Brow-bar en Scan Your Skin. Kijk op de website voor het
complete aanbod en openingstijden: www.skincorner.nl
Treatment Experience

Behandelingen volgens afspraak

Beauty Store

Binnenlopen zonder afspraak

Brow-bar

Binnenlopen zonder afspraak

Scan Your Skin

Binnenlopen zonder afspraak

Skin Corner | Raadhuisplein 2 | 5831 JX Boxmeer
0485 - 32 47 09 | 06 - 120 56 668 | info@skincorner.nl
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TUINONTWERP

. BEPLANTINGSPLAN . ADVIES

WWW.OXALIS-TUINONTWERPEN.NL

VV Sambeek
Oud

Agenda

papier

OUD PAPIER
Zaterdag 14 november
8.30 - 11.30 uur
(Pastoor de Vochtplein)

Juup Wigman en Milan Hendriks
Al sinds jaar en dag verzamelt VV Sambeek oud papier om de clubkas te spekken. De manier waarop is in de loop der
jaren wel veranderd.
In de jaren ’80 werd het oud papier aan
huis opgehaald. Op zaterdagmorgen ging
een aantal vaste senioren aangevuld met
jongens uit de A op pad met een vrachtwagen van Wijers. Wanneer de vrachtwagen vol was werd deze in Boxmeer bij de
Friki gewogen op de weegbrug. (Hierbij
werd regelmatig geprobeerd wat jongens
op de vrachtwagen te laten zitten voor wat
extra gewicht.) Na het wegen door naar
Janssen om de vrachtwagen te lossen. En
weer terug naar Sambeek voor de volgende ronde. In de hei hoefde je gelukkig niet
de hele tijd naast de vrachtwagen te lopen,
maar mocht je er bovenop blijven zitten/
liggen. (Kon je ondertussen een beetje
tussen het oud papier neuzen, waar soms
hele interessante boekjes bij zaten ) Met
een beetje geluk was je rond 13.00 uur
klaar. En dan als afsluiting friet met een
snack bij de Gouden Leeuw.

☺

In de jaren ’90 werd het ophalen vervangen door de welbekende containers op het
Vochtplein. De eerste jaren werd dit net
als alle jaren daarvoor volledig door vrijwilligers van de club geregeld. (Denk aan
Jup Janssen, Wil Dekkers samen met spelers van de verschillende elftallen)
Halverwege de jaren ’00 blijkt het niet
meer haalbaar om voldoende vrijwilligers
te vinden en worden er jeugdleden gevonden die het tegen een kleine vergoeding
willen doen. En hoewel de opbrengst van
het oud papier in de loop der jaren fors
is gedaald blijven we als vereniging nog
steeds blij met het extraatje voor onze
club.
Als u ook een steentje bij wil dragen aan
de vereniging breng dan uw oud papier
op de tweede zaterdag van de maand naar
het Vochtplein. Tussen 8.30 en 11.30 uur
nemen Juup Wigman en Milan Hendriks
het graag van u aan. Mocht u verhinderd
zijn op zaterdag dan kunt u het papier ook
al op vrijdagavond kwijt, al wordt u dan
niet geholpen bij het lossen.
Tot ziens op het Vochtplein!!

Nr. 9

ROND DE TOREN

23

Nr. 9

ROND DE TOREN

24

SamSam

Bericht van Sinterklaas

Agenda
Chocoladeletter pimpen
Vrijdag 27 november 18.30 - 19.30 uur
Groep 1 t/m 5 | € 1,50
Sint surprise party
Vrijdag 27 november 19.45 - 21.30 uur
Groep 6 t/m 8 | € 3,00

Het volledige programma staat op
www.samsam-sambeek.nl
Volg ons op facebook en Instagram
voor actuele informatie over de
activiteiten.
LET OP: Op zondag 15 november
komt er via de online media een
belangrijk bericht van Sinterklaas!

Hallo lieve kinderen van Sambeek,
Het is een jaar waarin veel gebeurt, maar kop op, niet getreurd.
Ook dit jaar komt sint samen met zijn pieten, van het mooie Sambeek genieten.
Dit jaar hoeven jullie niet naar de sluis, de pieten zorgen voor een leuke verrassing bij jou thuis.
In Sambeek wonen heel veel kinderen, wij willen de corona maatregelen niet hinderen.
Daarom is de intocht dit jaar een beetje anders dan normaal, maar hoe? Dat verklappen wij nog niet helemaal.
Een kleine tip van hoofdpiet, kijk op 15 november op de website van SamSam, dan mis je het nieuws niet!
Via de sociale media zullen de pieten het bericht van de sint delen, en in de brievenbus een verrassing bezorgen, zodat de Sambeekse
kinderen (en ouders) zich niet hoeven te vervelen.
Wij hebben al weer te veel verklapt, Sst mondjes dicht, voordat Sinterklaas ons betrapt.
Heel veel groetjes van alle pieten en het paardje Ozosnel
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Senioren Vereniging
Sambeek
Struin-

en

Kruidentocht

CORONA
Helaas heeft het virus ons weer ingehaald en zijn er weer nieuwe maatregelen afgekondigd door het kabinet.
Dit houdt o.a. in dat het koffie-uurtje
in de Elsenhof voorlopig komt te vervallen. Heel jammer, want er was al zo
weinig mogelijk in de voorbije tijd. Iedere donderdagmorgen kwam er een
vast groepje senioren gezellig met elkaar buurten onder het genot van een
kopje koffie. Maar gezondheid gaat
boven alles.
Met name veel ouderen zullen de
nieuwe beperkingen weer extra zwaar
vallen. Hopelijk kunnen we ook nu
weer (net zoals in de periode maart/
juni) vertrouwen op een grote onderlinge solidariteit in ons dorp, waar de
Sambeekse inwoners elkaar helpen en
oog hebben voor elkaar, en ….. misschien speciaal voor alleenstaande
ouderen………

KBO Brabant (koepel van alle Brabantse
KBO’s) heeft bevordering van gezondheid
van haar leden en “actief - en zoveel mogelijk in beweging blijven” hoog in het vaandel staan.

Verslag Struin- en Kruidenpad
Op 24 september hebben we met 7 mensen
een deel van het struin- en kruidenpad gelopen op aanvraag van het blad ONS van
de seniorenvereniging.

En wij trekken het uit de grond in onze
tuin, gooien het weg, vinden het onkruid.
Al met al een leerzame wandeling van 1,5
uur. Een echte aanrader voor wie iets van
kruiden wil weten of ermee wil gaan doen.

In dit kader werd het bestuur van de afdeling Sambeek gebeld n.a.v. een publicatie
over de “struin- en kruidentochten” die in
Sambeek door de Meerstoel (Janneke Bergholtz) worden georganiseerd.

Bij aankomst bij de Meerstoel stonden
buiten enkele tafeltjes coronaproof gedekt
en kregen we een kop thee met maasheggenkruiden en een zelfgebakken wafel met
wilde kruiden aangeboden. Tevens hing er
een tas aan de stoel met een fles water, een
zakje om kruiden in te stoppen tijdens de
wandeling en een recept erin.

Fien Aben

Deze wandeltochten, die ca 2 uur duren
worden begeleid door een ervaren gids die
tussentijds veel vertelt over de aanwezige
kruiden, bloemen, planten en bessen in het
Maasheggengebied direct grenzend aan de
Maas.
In aanwezigheid van ca 7 leden van de Senioren Vereniging werd op 24 september j.l.
deze wandeltocht gelopen. Het is de bedoeling dat een verslag hiervan, aangevuld met
foto’s, gepubliceerd zal worden in het ledenblad ONS dat 1 keer per maand verschijnt
bij alle leden in de provincie Noord Brabant.
Zo wordt Sambeek weer een keer “op de
kaart gezet” !!
Hiernaast alvast een kort voorproefje n.l.
een verslag van de wandeltocht, gemaakt
door onze ‘plaatselijke journaliste’ (!!) Fien
Aben.
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Namens het blad ONS waren er een verslaggeefster en een fotograaf aanwezig en
gids Resi stond ons op te wachten.
Na wat uitleg en enkele vragen van Resi
vertrokken we richting Vortum en struinden we door de begroeiing en een greppel zoekend naar kruiden via een weiland
en langs het pad, en werden we gewezen
wat er zoal groeit wat allemaal eetbaar en
bruikbaar is voor allerlei doeleinden. Zoals
Hondsdraf te gebruiken tegen brandnetels,
als thee en tegen hoest en longontsteking.
Het herderstasje waarvan de bloemen en
blaadjes eetbaar zijn. De paardenbloem
gunstig voor de lever, thee en rauw in salade, de wortel drogen, roosteren en als
poeder voor koffie. De meidoorn die de
bloeddruk stabiliseert enz. enz.

Seniorenverenigi
Seniorenvereniging Sambeek

Technische
Commissie Avance

De technische commissie bestaat uit 5
leden: Annemarie van Os, Femke Ronnes,
Rian Laarakkers, Colette Ermers en Bas
Römkens. Al deze leden hebben bij Avance gespeeld en ook hun eigen kinderen
zijn weer lid van Avance, dus er is de nodige ervaring in huis, die op verschillende
technische aspecten ingezet kan worden.

te regelen in de vorm van een soort clinic
voor trainers en coaches.

We gebruiken als TC een jaarplanning
die begint in februari. We starten dan met
teamgesprekken. Hierin houden we een
evaluatie van het afgelopen seizoen en iedereen geeft persoonlijke wensen voor het
nieuwe seizoen. In maart organiseren we
een inloopochtend met trainers en coaches, betreffende info spelers en wensen
coaches en trainers voor het nieuwe seizoen. Aan de hand van de verzamelde info
gaan we de nieuwe concept teamindeling
maken die we in april gereed hebben.

Na de vakantie hebben we alle coaches benaderd, dit zijn ook veelal trainers en/of
ouders. We openen het seizoen altijd met
een trainer/coach bijeenkomst, waarin we
elkaar beter kunnen leren kennen en waar
de nodige informatie uitgewisseld wordt.

Wanneer de teamindelingen in grote lijnen duidelijk zijn gaan we trainers benaderen. Voor ons vaandelteam hebben we
dit jaar een nieuwe trainer gevonden in
Ger van Heugten. Ook zijn we blij met
de komst van een 2e herenteam. Na veel
overleggen hebben we een samenwerking
kunnen vinden met ons bestaande herenteam en het combinatieteam van Sambeek
en Havoc. Dit jaar hebben we ook 2 nieuwe dames recreanten teams. Dit zijn allen
oud Avance spelers die meteen al op een
hoger recreanten niveau in de competitie
mee doen. Na een oproep voor een trainer voor deze teams in de jaarvergadering
heeft Hans Hendriks, die al actief is in het
mix recreanten team van Harrie Roosen,
zich aangeboden als trainer, wat onze trainersstaf compleet maakt. Ieder jaar proberen we nog 1 of meerder bijeenkomsten

Er zijn nu 2 Herenteams, 5 Damesteams,
2 Jeugd B teams, 2 Jeugd C teams, Mini
groepen in de leeftijd van 6 t/m 11 jaar,
Mix Recreanten, Heren Recreanten en 2
Dames recreanten teams.

voor de geleverde diensten.
Wij hopen dat we ondanks de coronatijd
kunnen blijven volleyballen en dat er in
de toekomst op zaterdag weer een drukbezochte Warandahal is tijdens de competitiewedstrijden. Het is altijd fijn om
supporters te hebben en een goede sfeer
binnen de club. Na of tijdens de wedstrijden kan er onder het genot van een drankje en een hapje dan nog nagepraat worden
in onze gezellige sportkantine.
TC Avance

Vorig jaar hadden we 2 stagiaires bij onze
club. Dit jaar hebben we 4 stagiaires actief
binnen Avance, 2 van ROC Boxmeer en
2 van ROC Nijmegen, deze worden door
onze eigen trainers begeleid. Ze lopen
veelal stage bij onze jeugdteams en mini’s.
Ze assisteren bij diverse trainingen en helpen met het organiseren en uitvoeren van
activiteiten.
Als TC staan we altijd open voor nieuwe
ideeën en aanvullingen. Mocht je interesse
hebben om aan te willen sluiten bij onze
TC, dan is dit altijd mogelijk. We zouden
graag de invalshoek van bv ouders, spelers en/of speelsters of iemand die organisatorisch vermogen heeft in onze TC
willen zien. Wij denken dat er een goede
basis staat die we alleen maar uit kunnen
bouwen om een gezonde en actieve vereniging te zijn en te blijven.
Bij deze zijn we ook zeer vereerd dat we
dit jaar als TC de Henk Vogelsangs Trofee
tijdens de Algemene Ledenvergadering in
ontvangst mochten nemen als erkenning
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Nieuwsflits
WATER OPPOMPEN
De afgelopen seizoenen heeft Waterschap water vanuit de Maas de Sambeekse Uitwatering ingepompt. Waarom doen ze dat?
De reden daarvoor is: omdat tijdens
langdurige droogte de Oeffeltse Raam
droog komt te staan en er beschermde
diersoorten in leven als de kokerjuffer
en de rivierdonderpad, deze te beschermen.
Kokerjuffers vormen het larvestadium
van schietmotten en leven in het water
of in vochtige omstandigheden. Ze
maken een kokertje waarin ze schuilen
tegen vijanden.
Schietmotten zijn het beste te verge-

lijken met nachtvlinders, met dat verschil dat schietmotten vleugels hebben
die bezet zijn met haren, terwijl ze bij
nachtvlinders bezet zijn met schubben.
De rivierdonderpad is een gewervelde
vissoort die behoort tot de orde van
Schorpioenvisachtigen. Het is een bodemvis die zich kenmerkt door een
brede afgeplatte kop, grote bek en zeer
grote borstvinnen. Ze lijken op uitheemse grondelsoorten. Het broertje
van de rivierdonderpad is de beekdonderpad. Een zeer zeldzame vis wiens
voorkomen in Nederland beperkt blijft
tot de Geul, de Berkel en de Aastrang.
Eric Botden, commissie Openbaar
Groen van de dorpsraad.

Foto: Jeanette Verstraaten

Foto: Elly van der Koelen

Foto:Jan Cornelissen
Het eerste deel van de werkzaamheden aan de Maasstraat is klaar. Ook het zitje is netjes
op orde gebracht. Nu nog even wachten tot het gras weer aangegroeid is, voordat we hier
weer op het bankje van het zonnetje kunnen genieten.

De tweede aansluiting vanuit de woonwijk
naar het Catharinapark is een feit.
Deze is voor voetgangers, iets verderop is
de doorgang voor fietsers.

Zonwering
Kozijnen
Rolluiken
Overkappingen

Grotestraat 18
5836 AE Sambeek
(0485) 573 989
www.uyen.nl
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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.

Semper Unitas

Opleiden is een hele kunst
Semper Unitas heeft het altijd als een van haar maatschappelijke taken gezien om muziekonderwijs dicht bij huis in
de eigen dorpsgemeenschap te organiseren. Een dankbare taak.
Al vanaf hun 7e levensjaar vinden kinderen hun weg naar de
Elsenhof om daar gezellig muziek te gaan maken, maar een
instrument leren bespelen kan natuurlijk op elke leeftijd.

Geslaagd bij
Semper Unitas:
Bjorn Hess - D-diploma
Sanne van der Straaten - C-diploma
Siem Wigman - A-diploma

Hoe leuk is het als de kinderen zelf hun
eerste liedjes laten horen aan ouders, opa’s
en oma’s, buren en familie? Kinderen leren
zich presenteren tijdens voorspeelmiddagen, maar ook in sinterklaas- en kersttijd.
“Playing together so much better”
Aldus de titel van een muziekboek. En ook
hier geloven de leden van Semper Unitas
in. Al bijna 120 jaar wordt er in Sambeek
in verenigingsverband muziek gemaakt.

De afgelopen jaren gaf Semper Unitas
muziekles op de basisschool, maar vanaf
dit schooljaar gaan we weer proberen hoe
het is om in de Elsenhof de kinderen van
groep 4 en 5 kennis te laten maken met de
grondbeginselen van de muziek.

Samen spelen klinkt niet alleen leuker,
maar verstevigt ook de onderlinge band
zodat de eerste muzieklessen het begin
kunnen zijn van een hobby voor het leven.
Een hobby die ook in deze tijd door uw
kind altijd uitgevoerd kan worden. Dus
wilt u uw zoon of dochter muzikale bagage meegeven, geef hem of haar dan op
voor BVM bij Semper Unitas. De kinderen zullen in kleine groepjes worden ingedeeld en de eersten hebben zich al gemeld!

Ook is er een mogelijkheid om een gratis
proefles te nemen op klarinet, trompet of
slagwerk. De eigen docenten van de harmonie hebben jarenlange ervaring in het
begeleiden van kinderen en jongvolwassenen, bij hen zijn ze in goede handen.

Colette Ermers start na de herfstvakantie met de cursus BasisVorming Muziek
(BVM). Tijdens wekelijkse lessen komen
allerlei facetten van het muziekonderwijs
aan bod. De kinderen leren noten lezen,
maar ook muziek schrijven. Ze gaan niet
alleen bewegen op muziek, maar ervaren
ook wat het beluisteren van muziek en
ritme met ze doet.
Tijdens de instrumentenparades (waarbij
ervaren musici over instrumenten komen
vertellen) maken zij kennis met een groot
aantal muziekinstrumenten. Er zal muziek gemaakt worden op slaginstrumenten, maar vooral op blokfluit.
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Van

gebedshuis naar gemeenschapshuis

Tekst Wanda Laarakkers
Op 1 en 2 oktober organiseerden stichting
Buurthuis De Elsenhof, Onze Lieve Vrouwe parochie én Dorpsraad Sambeek gezamenlijk twee informatieavonden. Op deze
avonden werden de voorgenomen plannen
rondom de verbouwing van de kerk naar
gemeenschapshuis toegelicht aan Sambekenaren.
Buurthuis De Elsenhof barst met zijn veertig gebruikers uit zijn voegen. Waarom
verplaatsen we het buurthuis niet naar de
kerk? Was een vraag die in een gesprek met
wethouder Willy Hendriks, gemeente Boxmeer en bestuur De Elsenhof werd gesteld.
Na diverse gesprekken met het kerkbestuur
en de dorpsraad, die beiden positief reageerden, werd een werkgroep opgericht.
Ondanks de coronaperikelen wil de opgerichte werkgroep het ijzer smeden nu het
heet is. Het is wenselijk dat knopen zijn
doorgehakt vóór de gemeentelijke herindeling een feit is. Parochie en bisdom hebben
hun medewerking verleend, ze zijn bereid
te verkopen. Om de vraag beantwoord te
krijgen of de Sambeekse inwoners achter de
voorgenomen plannen staan werden twee
informatieavonden georganiseerd. Dit is
namelijk, naast een positieve begroting betreffende exploitatie, een voorwaarde van
de gemeente om groen licht te geven. Het
dorp moet het willen!
De gemeente stelt, indien aan de genoemde voorwaarden wordt voldaan, €850.000
ter beschikking. Kosten van aankoop kerk
zijn €250.000. Verbouwingskosten worden
geschat op €950.000. Conclusie: er is een
verschil van €350.000. Ideeën om dit bedrag bijeen te krijgen zouden kunnen zijn:
het dorp in actie laten komen, werken met
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obligaties en werkzaamheden door vrijwilligers uit te laten voeren. De werkgroep
verwacht circa €150.000 aan subsidies te
ontvangen. Een uitdaging, maar zeker geen
onmogelijke volgens de werkgroep.
Diverse betrokkenen zijn positief. De kerk
blijft een maatschappelijke bestemming
houden voor Sambeek. De verplaatsing
van het gemeenschapshuis naar de kerk
draagt bij aan de leefbaarheid van het dorp.
Met een multifunctioneel pand, en volgens
de architect is Sint Jan de Doper daar uitermate geschikt voor, zal Sambeek weer jaren
vooruit kunnen.
De toehoorders stellen vooral praktische
vragen aan de werkgroep. Enkele voorbeelden:
*	Verandert er iets aan de horecavergunning? Nee er komt geen andere horecavergunning dan de huidige van De
Elsenhof.
*	Komt er goede ventilatie, ook gezien corona? Ja, we doen wat nodig is.

*	Waarom komt er geen tweede verdieping? We willen de grote zaal behouden.
In Vortum-Mullem hebben ze een tweede verdieping gemaakt, maar daar is de
akoestiek niet gemakkelijk. Wellicht
komt er alleen in het achterste gedeelte
een tweede verdieping.
*	Blijft de beukenboom die voor de kerk
staat behouden? Ja, daar gaan we voor
zorgen.
*	
Kan De Elsenhof in gebruik blijven
tot de verbouwing klaar is? Ja dat kan,
de gemeente zal er later iets mee gaan
doen, denk bijvoorbeeld aan patiowoningen.
*	Is het verstandig jeugd bij dit project te
betrekken? Ja, zeker! Meld je aan!
*	Wordt het een rolstoelvriendelijke accommodatie? Ja, dit is verplicht.
*	Blijft de beheerder behouden? Ja!
Wanneer de sprekers het publiek vragen
wie het plan ziet zitten, steken zij allen een
hand omhoog. Sambeek stemt positief!

Zakelijk

Skin Corner op
toplocatie Boxmeer

Vrienden van
Rond de Toren
Autorijschool Maad
Boekbinderij Boede
Botterhuis Sportprijzen
Danielle Haar Zaak
Imkerij De Vrije Heerlijkheid
Vertaalbureau Linguartis

ORGANISATIES ZORG
EN WELZIJN SAMBEEK
Ons Thuus
info@onsthuus.nl
Wwz-coördinator
Dini Kuppen
Na een intensieve verbouwing van een half
jaar werd op zaterdag 3 oktober salon ‘Skin
Corner by Sharon’ geopend aan het Raadhuisplein. Een schoonheidssalon waar
klanten naast diverse schoonheidsbehandelingen nu ook terecht kunnen in de Beauty store, Brow-bar en Scan Your skin.
Een half jaar geleden kreeg Sharon Jacobs
(36), onze Sambeekse onderneemster die
we kennen van ‘Sharons schoonheidssalon’, de sleutel van haar nieuwe pand aan
Raadhuisplein 2 in Boxmeer. Toen nog een
betonnen bak. Met slechts een architectentekening en een hoofd vol ideeën ging ze
ambitieus aan de slag met het verwezenlijken van haar droomproject. Vader en
schoonvader waren hierbij twee onmisbare
factoren. Hard werken wordt beloond. Op
zaterdag 3 oktober werd haar stijlvolle en
sfeervolle nieuwe salon geopend, met een
compleet nieuw concept.
Naast de vertrouwde én nieuwe behandelingen die Sharon en haar team van deskundige schoonheidsspecialistes bieden
kunnen klanten nu ook terecht in de Beauty
store. In deze winkel vol beautyproducten
van merken als Pixi, Janzen en Nimue, staat
een specialist klaar met deskundige adviezen. Daarnaast kan er zonder afspraak binnengelopen worden in Brow-bar voor het

stylen van wenkbrauwen en wimpers. En
kunnen klanten hun huid laten scannen,
waardoor een juiste aanpak van huidverbetering kan worden geadviseerd.
“Deze nieuwe salon is opgebouwd vanaf
niets en is precies geworden zoals we hoopten,” vertelt Sharon, “met de vier unieke
luxe behandelkamers met ieder een eigen
thema kunnen we de klanten meer bieden
dan een behandeling. Het is een beleving.
In deze salon kunnen we rust, een veilige
omgeving, ruimte en tijd bieden aan onze
klanten.”
Vanwege de coronamaatregelen vond de
opening in select gezelschap plaats. In bijzijn van burgemeester Van Soest hadden
Sharons kinderen de eer het lint door te
knippen en daarbij de start te geven tot
een nieuwe toekomst voor ‘Skin Corner by
Sharon’, een stukje Sambeeks trots in Boxmeer.

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

December nummer
Deadline kopij

Dinsdag 1 december
Aanleveren via: ronddetoren@live.nl
Verspreiding
Dinsdag 15 december
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Twijfels over uw
WOZ-waarde?
Previcus maakt GRATIS bezwaar voor u!
WOZ-WAARDE
Als de gemeente uw WOZ-waarde verlaagt, betaalt u minder belasting!
De WOZ-waarde is van grote invloed op de hoogte van de onroerendezaakbelasting, waterschapsbelasting, inkomstenbelasting, vermogensbelasting, schenk- en erfbelasting en de vennootschapsbelasting. Kom in
actie en maak bezwaar!

GRATIS
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.

CONTACT
Previcus BV
Handelstraat 18, 5831 AV Boxmeer
T. 0485 57 44 44
E. info@previcus.nl

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

www.previcus.nl

9,2
Op basis van 1.626 reviews

