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Challenge Day bij SamSam
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In dit nummer:

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

Dorpsraad

BESTE INWONERS VAN SAMBEEK
Inmiddels heeft u alweer de tiende editie
van de vernieuwde Rond de Toren voor
u. Het is de laatste van een jaar dat zondermeer bijzonder genoemd kan worden.
Wie had gedacht dat we door een virus zo
in de greep gehouden zouden worden en
waardoor het leven dat we gewend waren
zo veranderd is. En dat we helaas nog
steeds niet onder controle hebben.
Het is een aderlating voor het verenigingsleven en de leefbaarheid van ons
dorp. Al die activiteiten en evenementen
die niet doorgaan en het complete verenigingsleven dat bijna geheel stil ligt.
Het trekt een enorme wissel op iedereen.
Ik ben bang dat we daar de negatieve gevolgen nog echt van gaan merken en dat
het herstel naar het ‘oude normaal’ nog
even op zich zal laten wachten.

Laten we samen volhouden tot er een
vaccin is en we het virus achter ons kunnen laten.
Het mooie is wel, dat wanneer we weer
met grotere groepen mensen samen
mogen komen, er in een korte tijd ook
weer allerlei activiteiten ontplooid gaan
worden. Daarvoor zijn wij, de inwoners
van Sambeek, actief en flexibel genoeg.
Het actieve verenigingsleven zal dan snel
weer opgepakt gaan worden.
Vele activiteiten gaan momenteel achter
de schermen gewoon door. Bijvoorbeeld
de organisatie van het gildefeest en ook
de werkgroep voor de ombouw van de
kerk naar multifunctionele accommodatie de nieuwe Elsenhof (MFA) zitten
momenteel niet stil.

De vele positieve reacties over Rond de
Toren maken ons blij. Het is een waardering voor de vele vrijwilligers en ondernemers die het mogelijk maken. Ook
het komend jaar zullen we u op dezelfde
wijze blijven informeren over alles dat in
ons mooie dorp plaatsvindt.
De dorpsraad wenst iedere lezer fijne
feestdagen en vooral een gezond 2021.
Blijf een beetje op elkaar letten.
Groet,
Wiljan Laarakkers
Voorzitter Dorpsraad Sambeek

COLOFON
BIJDRAGE ROND DE TOREN
2020 is een bijzonder jaar geweest. Hoewel Rond de Toren qua uiterlijk in 2020
compleet veranderde is de verbindende
factor die het blad vormt voor ons als
dorpsbewoners nog nooit zo groot geweest als in een jaar waar we fysiek afstand moesten houden van elkaar. Veel
complimenten hebben we als redactie
van onze lezers mogen ontvangen.
De vele ondernemers in ons dorp of die
ons dorp een warm hart toedragen hebben Rond de Toren financieel mogelijk
gemaakt. Waarvoor onze grote dank.
Ook voor 2021 zullen zij weer hun
steentje bijdragen.
Ondanks de enorme steun door onze
adverteerders willen we graag de begroting gezond houden, vandaar onze
vraag voor een vrijwillige bijdrage

Dit kunt u op drie manieren doen.
Mogelijkheid 1:
Scan onderstaande QR code in en vul het
bedrag in dat u eenmalig wil bijdragen.
Mogelijkheid 2:
Maak eenmalig een bedrag over naar:
NL15 RABO 0180754920.
T.n.v. Stichting Rond de Toren
Mogelijkheid 3:
Doe een contant bedrag in een enveloppe
en deponeer het in de brievenbus met vermelding van bijdrage Rond de Toren bij:
Anneke van Os, Grotestraat 20 of bij
Jeanette Verstraaten, Pater Bunsstraat 3.
We hopen dat de vele positieve reacties
voor Rond de Toren terug te zien zijn
door uw bijdrage. Als redactie gaan we
uiteraard in 2021 weer mooie uitgaves
verzorgen van ons prachtige dorpsblad.
Blijf ons vooral mailen over onderwerpen die u bezig houden in het dorp.
Alvast dank voor de bijdrage.

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=vmz8i69sR3-NTrJ31WR_mA

Dit is een uitgave van Stichting Rond
de Toren in samenwerking met de
Dorpsraad Sambeek.
Verspreiding: Sambeek
Oplage: 800 exemplaren
Redactieteam
Ineke Bergholtz (573236)
Nena Bongers
Wim Klaassen (571839)
Maud Laarakkers
Jeanette Verstraaten (568070)
ronddetoren@live.nl
Fotografie
Ellen Duvekot
Bezorgcoördinatie
Mieke Klaassen (571839)
Anneke van Os (575000)
Advertenties
Jan Cornelissen
advertenties.ronddetoren@gmail.com
Facturatie
Stichting Rond de Toren
Eindcoördinatie
Jeanette Verstraaten
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Achter

Een

de voordeur van

vlag is een feestje

Op onze toren wappert elke feestdag de Nederlandse driekleur. Voor de redactie van Rond de
Toren de reden om eens een bezoek te brengen aan Robert en Wendy Mekking, de drijvende
krachten achter deze zware klus. We bezoeken ze in hun mooie, moderne woning in de Bergstraat.
het grootste deel uit allemaal krijgertjes,”
aldus Robert.
Per toeval in Sambeek
Eigenlijk zijn Robert en Wendy per toeval
in Sambeek komen wonen. “We hebben
ons hier altijd thuis gevoeld. Ik ging bij het
toneel en tennis, Wendy ging bij de KVB en
ik heb als westerling zelfs met de pronkzitting meegedaan. Ik denk dat ik me overal
zou kunnen vestigen,” zegt Robert. Hij heeft
ook bij het bestuur van de peuterspeelzaal
gezeten. De kinderen zaten bij volleybal
en de harmonie en zo hadden ze daar ook
weer een band mee. “Je moet er zelf op af,
maar dan heb je hier toch zo contact met
anderen,” vult Robert verder aan.

Foto’s: Ellen Duvekot en Robert Mekking
Tekst: Jeanette Verstraaten
Stulpje uit het schriftje
Robert en Wendy wonen al ruim 35 jaar in
Sambeek. Sinds juni 2017 in hun nieuwbouwwoning. Voorheen woonden ze in
de Johanna Hoeve aan de Sint Janslaan. Al
die jaren woonden ze in een oude woning.
In een schriftje hield Robert bij wat hij zou
willen als hij ooit eens een nieuw huis zou
kunnen bouwen. “Op een dag kochten we
deze kavel aan de Bergstraat. Het schriftje
werd samen met de architect besproken
en zo ontstond ons stulpje uit mijn wensenschriftje,” aldus Robert.
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Voorbeeldwoning
Het oude huis werd tijdens een buurtfeestje in de kroeg verkocht aan de buren van
tegenover. De bouwvergunning daarentegen liet een tijdje op zich wachten. De
gemeente Boxmeer wilde niet meewerken
aan zo’n modern huis. Ze vonden het niks,
te open en te modern. “Nu sturen ze mensen die modern willen bouwen naar de
Bergstraat om te komen kijken en wordt
ons huis als voorbeeldwoning gezien voor
moderne bouw,” vult Wendy aan.
Stukje Frankrijk in Nederland
Robert en Wendy voelen zich inmiddels
helemaal op hun plek. “Vóór het huis is
het ons eigen Frankrijk in Nederland”,
zo vertelt Robert. Hij bedoelt daarmee
het uitzicht op de Maasheggen. “De achtertuin is helemaal naar onze eigen wens
met allemaal verschillende grassen. Het
mooie van hier was dat het een kaal stuk
grond was. Samen met Oxalis en de architect gingen we aan de slag en werd de tuin
al tijdens de bouw aangeplant en zo verrees ons stulpje hier. Onze oude tuin was
ook niet verkeerd, maar die bestond voor

Vlaggen op de toren
Door de contacten in het dorp kwam ook
op een dag het vlaggen op de toren bij Robert terecht. Voorheen deed Toon Gerrits
dat, maar dit werd hem te veel. Nu sjouwt
Robert samen met Wendy alle feestdagen
de vlaggen naar boven en aan het einde
van de dag weer naar beneden. Een zware
en tijdrovende klus. “We zijn er zo’n anderhalf uur mee bezig om ze uit te hangen
en ’s avonds nog een uurtje om ze weer
binnen te halen. Je moet er wel echt met
z’n tweeën voor zijn.”

Robert en Wendy Mekking
Vlaggenterreur van Mekking
Hoewel Robert totaal niet koningsgezind
is vindt hij het een erg leuke klus om te
doen. “Ik vind een vlag een feestje. Bij mij
hangt de wimpel altijd uit en als het een
nationale feestdag is dan hangt de vlag
erbij. Ik heb een lijstje onder mijn bureaulegger liggen met alle feestdagen erop. Als
er een feestdag is zet ik het op de buurt- en
familieapp. Ze volgen dan trouw. Binnen
no time hangt de hele straat de vlag uit.
Zien vlaggen doet vlaggen,” zegt Robert
gekscherend. “Ik word de vlaggenterreur
van Mekking genoemd,” voegt hij nog lachend eraan toe.
Positieve reacties
“We krijgen veel positieve reacties uit het
dorp. Het valt iedereen op. Zo was er ook
het probleem van 4 mei. We hingen namelijk wel op 5 mei de vlag uit, maar konden
niet op 4 mei de vlag halfstok hangen. Dat
had te maken met het feit dat de stok vier
meter lang is en de vlag ook. Halfstok hangen wordt dan lastig. Hierover kregen we
begrijpelijk commentaar. Dus hebben we
een op maat gemaakte vlag besteld. Deze
hebben we 8 december getest. Nu kan hij
4 mei eindelijk halfstok.”
Kruidentuin
Robert zit bomvol met ideeën voor het
dorp. Hij klopt daarmee vaak aan bij de
dorpsraad. Volgens hen zijn ze allemaal
ter bevordering van de leefbaarheid in het
dorp en dus werken ze vaak mee om dingen mogelijk te maken. Zo klopte Robert
in het voorjaar aan voor een kruidentuin
voor het dorp. “Zelf hebben we een grote
kruidentuin,” vertelt Robert. “In Zuid-Europa heb je rondom de kerk kruidentuinen
met bankjes. Daar kun je heerlijk zitten en
kruiden plukken. Zo vond ik het kerkplein
een mooie plek om kruiden voor het dorp
te kweken. Dus nam ik contact op met de
dorpsraad en legde aan hen mijn plan voor.
Zij zorgden voor de bak en ik heb er direct
stekjes uit mijn eigen tuin ingezet.” Volgens
Robert ziet hij er nu nog niet zo mooi uit,
omdat het te laat in het seizoen was. Volgend jaar zorgt hij dat de kruidenbak er
spik en span bijstaat en dan mag iedereen
voor eigen gebruik daar zijn of haar kruiden komen plukken/knippen. Heerlijk als
toevoeging bij de salade of aan de soep.

Buitenmensen
Robert en Wendy zijn echte buitenmensen.
“Wij leven als het enigszins kan buiten. Is
het niet in de tuin dan pakken we wel de
fiets en trekken er op uit. Onze tuin wordt
druk bezocht door allerlei vogels. Die
komen niet zomaar, daar wordt rondom
het huis flink voor gevoerd. Om ooievaars
te spotten gingen we eigenlijk altijd naar
de Vilt in Beugen. Sinds afgelopen zomer
is dat niet meer nodig. We hadden er hier
wel tien. Daar ontstond mijn volgende idee,
namelijk een ooievaarsnest. Inmiddels hebben we samen met de dorpsraad hiervoor
een mooie locatie gevonden in de wei bij
Tjeu Derks aan de Oude Waranda. Ook het
idee voor uilenkasten werd ingewilligd. Die
zijn bij de buren twee huizen verderop in
de paardenstal opgehangen. Binnen twee
weken waren ze bezet,” vertelt Robert met
enige trots. “Het wordt hier steeds rijker
aan vogels. We hebben zelfs buizerds en torenvalken gezien,” vult Wendy nog aan.
Onontdekte natuur
Als we vragen welk plekje ze in Sambeek
het mooist vinden, dan is dat toch echt de
Maasheggen. “Als we daar doorheen fietsen
dan hebben we altijd het idee dat we op
vakantie zijn. Zo zijn we ooit in Zuid-Italië
op vakantie geweest. Via de Unesco website
vonden we daar vijf natuurgebieden. Het
was fantastisch, er was niemand te bekennen en werkelijk prachtige natuur. Alleen
hebben we hier aanzienlijk betere fietspaden. Volgens mij heb ik wel 30 lekke banden

gehad. Maar het was wel erg mooi omdat
het zo kleinschalig en onontdekt was, zoals
dat ook nog best is bij de Maasheggen.”
Een mooie brink
Natuurlijk willen we ook van deze bruisende ideeënbron graag weten wat hij zou doen
met één miljoen voor het dorp. “Oei,” zegt
Robert, “dit wordt me niet in dank afgenomen, ben ik bang. Ik zou het bedrag graag
willen investeren om van het dorpsplein
een mooie brink te maken. Meer groen en
bijvoorbeeld een leuke slingerbank erop
zetten. Het zijn nu zoveel stenen.”
Tot slot
Graag willen Robert en Wendy aan Sambeek kwijt: “Blijf openstaan voor elkaars
ideeën en doe de dingen samen met elkaar,
dan blijven we hier een mooi dorp houden. Maar bovenal, blijf vooral allemaal
gezond.”

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

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

Nieuwsflits
GEBOORTENIEUWS
Op 15 oktober werd Tijn geboren.
Zijn trotse ouders zijn
Bert en Hellen Reijnen- van der Meer.
Tijn woont den Urling 3.

IN MEMORIAM
Adriaan Stevens

23-8-1932 - 19-11-2020
Adriaan werd geboren op 23 augustus
1932 in Sambeek. Hij is opgegroeid op
de boerderij aan de Grotestraat tussen
het kleinvee en de fruitbomen. Na de lagere school ging hij naar de landbouwschool om later het boerenbedrijf van
zijn vader voort te zetten.
Adriaan leerde Annie Driessen uit Cuijk
kennen; zij trouwden op 26 april 1961
en kregen samen 4 kinderen: 2 zonen
en 2 dochters. Later kwamen er nog 8
kleinkinderen bij.
Adriaan vond het werken met fruit,
vee en op het land prachtig maar ging
toch een taxateursopleiding volgen. Jarenlang heeft hij vele taxaties van onroerend goed in het Land van Cuijk en
verre omstreken mogen uitvoeren.
De Lindeboom, naast zijn boerderij, was
zijn trots. Volgens Adriaan was de boom
wel meer dan 1000 jaar oud, echter wist
hij niet of deze vóór of na de middag geplant was!
Als kind zong hij bij de Zangertjes van
Sint Jan en is hij zijn hele leven groot fan
van Harmonie Semper Unitas geweest.
Hij liet zelfs een muziekstuk over de Lindeboom componeren (Ygdrasill).

Op 18 november werd Luna geboren.
Haar trotse ouders zijn
Frank en Nadia Aben-Velemans.
Luna woont den Urling 23.

Bestuurlijk heeft Adriaan vele functies vervuld zoals voorzitter bij de voetbalclub, de
oprichting van en voorzitter bij de tennisvereniging, de Boerenbond, pachtkamer
etc. en meer dan 28 jaar raadslid van de
gemeente Boxmeer. Daar werden vele politieke discussies gevoerd waarin de standpunten soms enorm verschilden, maar de
gesprekken nooit saai waren en er veel
werd gelachen. Hij is dan ook benoemd als
lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Op 8 oktober werd Lowen geboren
Zijn trotse ouders zijn
Geert en Ellis Bosch-Jacobs.
Lowen woont Bergstraat 15

GEBOORTEBERICHTEN
DOORSTUREN
We fietsen of wandelen regelmatig
door Sambeek en zien mooie borden
staan als er een baby is geboren. We
proberen er steeds aandacht aan te besteden, maar dat lukt niet altijd.
Wij vragen aan iedereen, ouders, familie, buren, dorpsgenoten etc. geef
zo’n geboorte aan ons door.

Adriaan zat vol humor en vertelde graag
grappige anekdotes. Hij hield zeker niet
van dikdoenerij.
Ondanks dat zijn gezondheid hem langzaam in de steek begon te laten, genoot
hij nog met volle teugen van het leven.
Hij was trots op zijn kinderen en kleinkinderen. Ze woonden allemaal in de
buurt en kwamen regelmatig op bezoek.
Na een kort ziekbed is hij onverwachts
op 19 november 2020 overleden. Eén
van zijn laatste woorden toen hij hoorde
dat het einde naderde waren:
“Hier hedde miene horloge, ik wit wel
vort hoe laat ut is”.
Na de afscheidsviering in de Sambeekse
kerk op 23 november 2020 is Adriaan
op het R.K. kerkhof, in zijn geliefde dorp
Sambeek, begraven.
Moge hij rusten in vrede.

De Lindeboom
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Foto: Erik Stevens

Foto: Robert Mekking

Foto: Robbie van Sambeek

Foto: Ellen Duvekot

Foto: Nellie Verrijdt

Foto: Gerrie Laarakkers

Foto: Truus Hermans

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

ZONSOPGANG IN SAMBEEK
Stuur je foto in via ronddetoren@live.nl

Foto: Nienke Langen
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Nieuwsflits

ACTIVITEITEN SWOGB WORDEN WEER OPGESTART
Naar aanleiding van de persconferentie
d.d. 17 november heeft het bestuur besloten alle activiteiten weer op te starten. Helaas is zingen in groepsverband
nog niet toegestaan.
Dit betekent dat u weer kunt gaan sporten en dansen. Ook zijn er weer mogelijkheden voor de soosactiviteiten en
het luisteren naar muziek. Bij alle activiteiten zijn voorwaarden gesteld om
de kans op verspreiding van het virus te
verkleinen.

De docenten en de coördinatoren van
deze seniorenactiviteiten zijn op de
hoogte van de voorwaarden.
Deelname is tot 1 januari 2021 gratis.
Dus neem je kans om elkaar te ontmoeten en/of onder leiding van een docent
te bewegen.

BEWEGEN BLIJFT BELANGRIJK
In deze tijd kan of wil niet iedereen gebruik maken van het regulier bewegingsaanbod bij de SWOGB. Er worden door
de overheid maatregelen getroffen, soms
treft het bestuur maatregelen én er zijn
ook senioren die de drukte liever niet
opzoeken. Zij kiezen liever voor alternatieve activiteiten.
Belangrijk is dat u kiest wat bij u past én
dat u in beweging blijft.
Alternatieve bewegingsactiviteiten in en
rondom het huis
•	“Nederland in Beweging” voor als u
redelijk mobiel bent: iedere dag op TV
NPO 1 om 10.15.

•	
“Beweeg mee” op TV bij Omroep
Land van Cuijk: iedere dag om 10.30
en 15.30 uur.
Het aanbod is gericht op mensen die wat
rustiger willen bewegen. En het kan ook
op de stoel.
•	
“De Ommetje app” van de hersenstichting. Elke dag een wandeling
maken is goed voor je mentale en
fysieke gezondheid. Je kunt er individueel gebruik van maken, maar ook
in groepsverband. Nieuwsgierig naar
hoe het werkt? Googel maar eens naar
www.hersenstichting.nl/ommetje.

SAMEN BOUWEN AAN GEMEENTE LAND VAN CUIJK
Het is zover! De kans voor alle inwoners van de toekomstige gemeente Land
van Cuijk om mee te praten. Wat vind
jij belangrijk in jouw dorp? En hoe wil
je met de gemeente samenwerken om
jouw ideeën te realiseren? Doe mee en
laat het ons weten!

meentelijke organisatie. De afgelopen
tijd hebben veel inwoners verteld waarom zij het belangrijk vinden mee te praten. En dat is mooi, want we zijn straks
met z’n allen inwoners van de gemeente
Land van Cuijk, dus ieders mening telt!

Zodra het weer mogelijk is, zetten we
het gesprek voort tijdens bijeenkomsten. De input die je nu via deze enquête
levert, is hier een belangrijk onderdeel
van. Ook worden de resultaten gebruikt
voor het inrichten van de nieuwe ge-

Als je meedoet aan deze enquête maak
je natuurlijk ook kans op mooie gemeente Land van Cuijk-prijzen. Eind
december worden de prijswinnaars bekend gemaakt. Voor nu: bedankt dat je
meepraat via deze enquête, we zetten
het gesprek graag snel voort!

Foto: Emiel Hendriks

Kijk op onderstaande link voor het invullen van de enquête.
https://research2evolve.datacoll.nl/yydgdkzvjn?l=nl
Foto:
Monique Römkens

WARME CHOCOMEL
TO GO

2020 was een bijzonder jaar, omdat
we allemaal fysiek op afstand moesten
blijven. Zelfs nu we Kerst niet kunnen
vieren zoals we dat gewend zijn. Daarom heten we u als dorpsraad op eerste Kerstdag van harte welkom voor
een “Warme chocomel To Go”. Tussen
13.00 en 15.00 uur schenken we op het
kerkplein een warme chocomel in met
iets lekkers erbij. U bent harte welkom
om een bekertje af te komen halen.
Tevens plaatsen we die dag een bus
waarin u al dan niet anoniem ideeën
kunt deponeren voor het dorp. Dit
kan een idee voor de verbouwing van
de kerk zijn. Een plan om een saai
hoekje in Sambeek, als dat er al is, aan
te pakken. Of ideeën voor als corona
straks voorbij is en we bijvoorbeeld
een soort van bevrijdingsfeest zouden
kunnen organiseren. Kortom heeft u
iets leuks voor de leefbaarheid van
ons dorp te melden, stop het dan in
deze bus.
Kom dus gerust even gezellig langs
wandelen om een warme chocomel af
te halen. Tevens is de kerk die middag
ook geopend en kunt u de kerststal
bezoeken. Uiteraard staat uw veiligheid voorop en hanteren we ook bij
deze activiteit de regels van het RIVM.
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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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KVB SAMBEEK
Zoals bij zovele verenigingen en organisaties zijn er ook bij de KVB verschillende
activiteiten in het voorjaar door de Coronamaatregelen niet door gegaan.
Gelukkig werden de regels in augustus
verruimd zodat we op 16 september toch
onze jaarvergadering konden houden.
Om het meteen goed te doen begonnen

we met een broodmaaltijd met soep en
een pasteitje. Natuurlijk Coronaproef. Wat

VIERINGEN ROND
KERSTMIS IN SAMBEEK
In verband met corona is er helaas
géén kinderkerstviering dit jaar.
Op 24 december is om 20.00 uur een
H. Mis met plaats voor 30 bezoekers.
Telefonisch via het Parochiehuis
(573277) aanmelden is verplicht.
Met oudjaar is om 18.00 uur een
woord- en communieviering.
Zondag 24 januari is om 9.00 uur een
woord- en communieviering.
Ook hiervoor aanmelden!
Voor verdere informatie zie het parochieblad Over Wegen.

BESTE INWONERS VAN SAMBEEK
We zijn op zoek naar een huis waar
nog het nodige aan te klussen/moderniseren valt, in of rondom Sambeek.
Onze voorkeur gaat uit naar een vrijstaande woning, maar ook een ruime
twee-onder-een kap woning, behoort
tot de mogelijkheden. We zoeken
een huis in de prijsklasse €300.000 €350.000.
Neem contact op met dit nummer
voor vragen: Tel. 0620810746

was het fijn om elkaar weer te zien en te
spreken.
Na de maaltijd volgde de vergadering zonder de presentatie van de activiteiten voor
het komende seizoen. We gaan de leden
voor elke activiteit benaderen en informeren.
Helaas moest het bij deze activiteit blijven.
De geplande informatieavond en de knutselactiviteit gingen niet door en er was
geen hoop op een kerstviering.
Toch meenden we als bestuur dat we iets
moesten doen voor onze leden.
De Pieten werden aan het werk gezet om
mooie pakketten te maken.
Voor Sinterklaas werden deze pakketten
bij de leden bezorgd. Wat waren ze verrast
en blij. Toch weer een lichtpuntje in deze
moeilijke tijd en een steun in de rug.
Maar er gaat niets boven de normale activiteiten. We hopen dan ook dat we in

het nieuwe jaar weer bij elkaar kunnen
komen.
Wij wensen onze leden en de lezers van
Rond de Toren fijne feestdagen toe.
Let goed op jezelf en op elkaar.
Bestuur KVB Sambeek

Nieuwsflits
OOIT AAN VRIJWILLIGERSWERK BIJ
DE DAGBESTEDING GEDACHT?
De dagbesteding van Sociom op locaties
Haps, Cuijk en Boxmeer zoekt meerdere
vrijwilligers.
De dagbesteding geeft mensen, die een
steuntje in de rug nodig hebben, een
zinvolle dag en gezelligheid. Ook ontlast
de dagbesteding de mantelzorgers van
ouderen.De dagbesteding wordt gedaan
door beroepskrachten in samenwerking
met vrijwilligers.
Sociom zoekt voor de dagbesteding:

Wilt u eens proefdraaien als vrijwilliger?
Wilt u meer informatie?
U kunt contact opnemen met de locatie:

CHAUFFEURS

Parasol Boxmeer: tel. 06-82916943
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag.
Parasol Cuijk: tel. 06-30640492
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag.
Mariagaarde Haps: tel. 06-30640445
maandag, woensdag, vrijdag

Enthousiaste vrijwilligers die de deelnemers thuis ophalen en/of naar huis
brengen.
De chauffeurs stellen in overleg met de
beroepskracht een rittenrooster op. Zo
weten chauffeurs van tevoren waar ze
aan toe zijn. En is er ook ruimte voor vakanties en andere bezigheden.

(De dagbestedingen zijn voor de deelnemers geopend van 10.00 uur tot
16.00 uur.
De rijtijden zijn van ongeveer 9.30 uur
tot 10.15 uur en van 15.45 uur tot 16.30
uur.)
Meer informatie over Sociom is te vinden op www.sociom.nl
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Route 66 Grotestraat 77 5836 AC Sambeek 0485 520 353
// www.sanidrome.nl/pennings

FIJNE FEESTDAGEN
EN EEN GEZOND 2021

WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN
EN EEN GEZOND 2021!
Spoorstraat 8a, Boxmeer | (0485) 52 37 83
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Sambeeks Heem
UIT HUIS GEZET
door René Klaassen
‘Afspraak is afspraak’, moet Anna Catharina Freelings gedacht hebben. ‘En een jaar
is een jaar - en dus geen dag langer’. Sinds
Pasen 1830 verhuurde ze aan Hendrikus
Boumans en diens vrouw Johanna van
Emmerik een gedeelte van haar huis aan de
Grotestraat. Op die plek zou later een groot
pand worden gebouwd, dat in Sambeek de
bijnaam ‘het Witte Huis’ zou krijgen.
De afspraak was dat de huurders er een
jaar zouden gaan wonen. Maar inmiddels
was Pasen voorbij en waren ze nog steeds
niet vertrokken. Anna Catharina Freelings
was bang dat er sprake zou kunnen zijn
van een soort stilzwijgende verlenging
van de huurovereenkomst met nóg een
jaar als ze niets deed. En daarom spande
ze in Boxmeer een rechtszaak aan bij de
vrederechter, de voorganger van de kantonrechter.
Deze liet er geen gras over groeien. Tijdens een bijzondere zitting op zaterdag(!)
16 april 1831, nog geen twee weken na
Pasen van dat jaar, diende de zaak al.

Aantekening uit 1784 van het
huwelijk van Martinus Rutten en
Anna Catrina Vreelings.

Het zogeheten Witte Huis aan de Grotestraat stond op de plek waar 200 jaar geleden
Anna Catharina Freelings woonde. Het is kort na de Tweede Wereldoorlog afgebroken.
Anna Catharina Freelings was de weduwe
van de in 1808 overleden wever Martinus
Rutten. Door een gedeelte van haar huis te
verhuren verkreeg ze extra inkomsten. De
huurprijs voor dat ene jaar bedroeg 19 gulden (nu: bijna 175 euro). Daarvan was een
klein gedeelte nog niet betaald. Van de eis
bij de vrederechter om dit kleine bedrag
alsnog te voldoen, wilde de in Amsterdam
geboren Anna Catharina Freelings wel af
zien, zo gaf ze tijdens de rechtszitting aan.
Haar andere eis was kraakhelder: Hendrikus Boumans en Johanna van Emmerik
moesten onmiddellijk, maar dan ook onmiddellijk, het gedeelte van het huis dat zij
bewoonden verlaten.

De advocaat die Hendrikus Boumans en
Johanna van Emmerik vertegenwoordigde, bracht daar tegen in dat de achterstallige huur enige dagen geleden was
gedeponeerd bij burgemeester Jansse, met
veldwachter Jan Usener en koopman Willem van Leeuwen als getuigen.
“Bovendien”, zo betoogde de advocaat,
“is het huurcontract niet door Hendrikus
Boumans ondertekend en dus niet rechtsgeldig. Mijn cliënt is echt van goede wil
geweest. Hij heeft geprobeerd het geschil
in der minne te schikken. En trouwens:
huurgeschillen behoren niet door de vrederechter, maar door de arrondissementsrechtbank behandeld te worden.”
Maar vrederechter Hendrik Sander van
Hien toonde zich niet onder de indruk. In
zijn nog diezelfde dag uitgesproken vonnis stelde hij Anna Catharina Freelings
geheel in het gelijk.
“Hendrikus Boumans en zijn vrouw
moeten het nu wederrechtelijk bewoonde pand dadelijk verlaten. Als ze dat niet
doen zal dat met assistentie van de politie
gebeuren.”
Een jaar na de rechtszaak werd het huis
verkocht aan kleermaker Johannes Collet. Anna Catharina Freelings stierf drie
dagen na deze verkoop.

Tijdens de mobilisatie in 1939 werd in de keuken van het Witte Huis voedsel voor de militairen bereid. Op ongeveer dezelfde plek woonden waarschijnlijk Hendrikus Boumans
en zijn vrouw.
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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
Feestdagen bij Sambeekse kinderen thuis
Zolang als ik leef, weet ik niet beter dat we de
traditie hebben met Kerst om heerlijk te dineren
met onze gasten. Mama vindt het superleuk
om heerlijke gerechten te bereiden. Ze is dit
dan lang van te voren aan het bedenken en
uitzoeken wat ze wil gaan koken. Vaak mogen
wij meedenken welke recepten er voorgeschoteld
gaan worden. Mijn favoriete recept bij Kerst is
natuurlijk carpaccio.
Traditiegetrouw komen alle opa’s en oma’s
smullen van het heerlijke eten. Zij likken hier
dan hun vingers bij af.
Nog een traditie is lekker bij de openhaard met
het hele gezin een leuke kerstfilm kijken, zoals
Home Alone de klassieker.En op kerstavond
mag All You Need Is Love ook niet ontbreken!

Begin december doen we de kerstverlichting aan
in de boom voor in onze tuin. Dit is het begin
van de feestmaand December. . We vieren met
ons gezin pakjesavond en direct na sinterklaas
zetten wij ook onze kerstbomen binnen op.
Kerstavond gaan we met de familie samen
dineren en er wordt een activiteit georganiseerd.
Eerste kerstdag gaan we naar Toverland en daar
hebben ze een lekker kerstbuffet en het is er mooi
versierd. Tweede kerstdag wandelen we naar
de kerststal in de kerk. Tussen kerst en oud op
nieuw gaan we logeren bij onze kennissen. 31
december bakken we oliebollen en genieten we ‘s
nachts van het mooie vuurwerk van onze buren.
Op 1 januari drinken we samen met de familie
een nieuwjaarsborrel. De maand december vind
ik de leukste en gezelligste maand van het jaar.

Ik wens iedereen hele fijne kerstdagen en alvast
een gezond en gelukkig nieuwjaar toe,
Groetjes Giel de Best!

Allemaal hele fijne feestdagen
en een gelukkig 2021.
Lynn Philipse

KERSTPUZZEL
ARRESLEE
BAL
CADEAU
DEN
DENNENBOOM
ENGELEN
GEZELLIGHEID
HEILIGEN
HULST
JEZUS

KERSTBOOM
KERSTBROOD
KERSTDAG
KERSTMARKT
KERSTMIS
KERSTMUSICAL
KERSTSTAL
KERSTSTUKJE
KERSTVERHAAL
KRIBBE

KUNSTSNEEUW
PAKJES
PIEK
RESTAURANT
SLINGER
SNEEUW
STAL
STERREN
STOL
WINTERSPORT

Ik heb verschillende tradities tijdens de feestdagen. Tijdens sinterklaas doen we dit jaar surprises met een deel van de familie, normaal met de
hele familie. Met kerstavond gaan we met het
hele gezin gourmetten en hebben kleine cadeautjes voor elkaar. Op eerste kerstdag eten met de
hele familie, maar hoe dat dit jaar wordt, weet
ik nog niet precies. Tijdens oud en nieuw kijken
we normaal lekker naar het vuurwerk. Nu
weet ik het nog niet. In ieder geval zijn we veel
samen met familie en gezin.
Mira
We gaan met kerst vaak gezellig naar familie
en we gourmetten samen met het gezin. Kado’s
met kerst doen we helaas niet aan.
Lars

Tekening: Koen Laarakkers

Activiteitenkalender
December
ma 14 dec.
zo 20 dec.
ma 21 dec.
do 24 dec.
vr 25 dec.

20.00 uur Dorpsraad, vergadering, de Elsenhof
09.00 uur OLV parochie, eucharistieviering
09.30 uur SamSam, challenge-day, de Elsenhof
20.00 uur OLV parochie, eucharistieviering
13.00 uur	Kerk open voor bezichtiging kerststal,
tot 17.00 uur
za 26 dec. 13.00 uur	Kerk open voor bezichtiging kerststal,
tot 17.00 uur
do 31 dec. 18.00 uur OLV parochie, woord- en communieviering

Januari 2021
vr 1 jan.
za
zo
za
zo
zo

13.00 uur	Kerk open voor bezichtiging kerststal, tot
17.00 uur
2 jan. 19.00 uur OLV parochie, eucharistieviering
3 jan. 13.00 uur	Kerk open voor bezichtiging kerststal, tot
16.00 uur
9 jan. 09.00 uur	VV Sambeek, inzameling oud papier, de
Vochtplein
24 jan. 09.00 uur OLV parochie, woord- en communieviering
24 jan. 16.00 uur	Kloosterhuis, concert Houtblazers ensemble
van het NMWO
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De

hobby van...

De Kerststalbouwers

Kerststalbouwers: Jack Linders, Toon Gerrits, Nico Goossens,
Noud Jacobs, Wim Klaassen, Martin Koenen, Tiny Loeffen,
Henk Peters, Cor Thijssen en Jef Touissant. (Jos Vloet en
Eugène v.d. Putten zijn ook vaste bouwers, maar hebben
besloten om dit jaar niet mee te doen.)
Tekst: Nena Bongers
Foto’s: Ellen Duvekot en Toon Gerrits
Het verhaal van het begin ..,
Toon Gerrits vertelt
Hij is “hoofd-coördinator-planner” van het
geheel. Toon is begonnen toen Peter Graat
ermee ophield. Al die jaren deed Peter het
alleen. Enkel de zware dingen, zoals zand
sjouwen, beelden plaatsen en uit de opslag
halen, daarbij vroeg hij een paar vrienden
om mee te helpen. In al die jaren zorgde
Peter voor alles. Zijn kinderen gingen nota
bene langs de deuren met Drie Koningen
om geld in te zamelen voor spullen in de
kerststal. Zelf heeft hij vele kerststallen en
kerstballen gemaakt om ten toon te stellen
in de vitrines in de kerk tijdens de kerstperiode. De vitrines zijn nu nog een dingetje
om te “vullen”, maar we hebben iemand op
het oog die het misschien wil doen.
Ook hebben we iemand die we willen vragen om stalletjes te exposeren. Er wordt
aan gewerkt.
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Nadat Peter Graat stopte is er een oproep
in RdT geplaatst voor mensen die interesse hadden om mee te helpen en zo zijn er
meerdere vrijwilligers gekomen en die
helpen nu nog mee.
Zo is Toon erin gerold.
Het heden
Toon is, zoals gezegd, de coördinator voor
o.a. het bestellen van de spullen. Er moeten
in het begin pallets komen, gratis afgeleverd door Ted Langen, Johan Laarakkers
leverde het zand, hij kiepte enkele tonnen
zand voor de kerk, maar nu is het zand
opgeslagen in big bags en kunnen we het
meerdere jaren gebruiken. Dit zand wordt
gebruikt om het gras op te leggen en om
wat hoogteverschillen aan te kunnen brengen. Naast het zand worden ook houtsnippers, broekstenen (‘roestige stenen’) en
blokken hout bewaard voor hergebruik.
In de loop der jaren zijn ook de bogen versierd met lampjes. Alle beelden staan opgeslagen in de biechtstoelen.
De preekstoel wordt ook gebruikt, daar
plaatsen ze een kerstboom en in het verleden werd de preekstoel gebruikt om een

berg te creëren. Van de berg komt ook een
waterloop die eindigt in een vijver met
vissen, dit is vooral voor de kinderen erg
aantrekkelijk.
In het panorama staat ook de beroemde
knik-engel. Dit is een van de “sponsoren”
van de kerststal, want als je er een muntje
ingooit, gaat het hoofdje knikken.
De bouwers maken 3 verschillende landschappen, met zand, houtsnippers en gras.
Het gras komt pas op het laatst erin, want
het heeft de neiging om te groeien en de
daarop staande beelden kunnen zo omvallen.
Er was al die jaren al een looprichting, nu
weer, maar waarschijnlijk iets breder. De
kerststal wordt gebouwd zodat kinderen
makkelijk dichtbij de kerststal kunnen
komen en alles goed kunnen zien.
Dit jaar komt er geen “berg”, maar wordt
gekozen voor een andere opzet. De
looproute door de stal zal blijven.
Hoe het precies eruit komt te zien is nog
een verrassing.
De mannen hebben geen instructies meer
nodig, ze doen allemaal hun ding en zo
loopt het als een geoliede machine.
Vorig jaar waren er zo’n 600 mensen die de
kerststal kwamen bezichtigen.
Hierbij de mannen even aan het woord:
Jack Linders
Jack kwam erbij, zo´n 3 jaar geleden. Hij
is voornamelijk bezig met publiciteit te

geven via diverse kranten. Voor dit jaar
moet nog alles geregeld worden. Door Jack
is ook bedacht een Eftelinghoekje te maken,
met spullen van de zoon van Tiny. Door dit
landschap liep een treintje dat door de kinderen zelf bestuurd kon worden.
Wim Klaassen
Eigenlijk doet hij al zo’n 15 jaar mee. Met
Peter was hij al bezig, voornamelijk met
zand sjouwen. Verder repareert hij lampjes, plateaus, eigenlijk van alles. En, zegt hij
zelf, hij zet de beste koffie uit de regio.
Martin Koenen
Martin is ook al bij Peter bezig geweest
zware dingen te helpen sjouwen, ook zo’n
15 jaar lang al. Dat was het enige, zegt
Martin, dat hij mocht doen, verder nergens meer aankomen, grapt hij.

Hij is de man van buurtvereniging het
Sprokkelend en coördineert en ontwikkelt
ieder jaar de opbouw van de kerststal bij
Eddie Pennings in de tuin aan de Grotestraat bij het begin van Sambeek.
Cor Thijssen
Cor doet mee sinds hij gepensioneerd is,
5 jaar. Zoals hij zelf zegt, doet hij er van
alles en koffie drinken vooral, sociaal
buurten is ook belangrijk.

Het opbouwen begint.
Tiny Loeffen
Tiny is er 5 jaar bij, na Peter Graat gekomen van de oproep. Hij is minder van
het sjouwen maar meer van de finishing
touch. Hij levert ook wat beeldjes voor
de vitrines en kleine kerststallen. Tiny is
meer van het afwerken en verfraaien van
details en komt ook met nieuwe ideeën.

Vorderingen.

Jef Touissant
Jef helpt al 4 jaar mee, met van alles, zoals
bomen klaar maken, banken optuigen,
groen ophalen, zoden halen. Eigenlijk ook
met van alles wat hij kan. Hij woont inmiddels in Boxmeer, maar heeft 34 jaar in
Sambeek gewoond. Toch zeker een Sambekenaar.
Noud Jacobs
Voor Noud is dit het 3e jaar, toen hij
gepensioneerd was werd hij gevraagd.
Hij doet ook van alles en met veel plezier.
Ten slotte
Hoe het volgend jaar gaat worden is
nog maar de vraag. Als het dan gemeenschapshuis is, zal de kerk minder vrij zijn
als in de afgelopen jaren. In de loop van
het jaar zullen we meer weten. We laten
ons verrassen.
Waar en hoe dan een kerststal gebouwd
gaat worden is nog onduidelijk. Misschien
is dit wel het laatste jaar. Er zijn mannen
die ideeën hebben, maar die houden ze
nog even geheim.
De openingstijden voor het bezoeken van
de kerststal zijn op 25, 26 en 27 december
2020 en op 1 en 3 januari 2021, alle dagen
van 13.00 - 17.00 uur, behalve de laatste
dag van 13.00 - 16.00 uur.

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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Geschiedenis
TV Sambeek

van

Agenda
55 + tennis
doorlopend woensdag- en
donderdagochtend

perceel van Toon van Os werd geschikt
bevonden, het gemeentebestuur kocht dit
aan en er werden twee gravelbanen aangelegd. De overige ruimte werd als opslag
gebruikt en gereserveerd voor een derde
en vierde baan. Als kantine diende een
eenvoudige keetwagen. Burgemeester Hillenaar van Boxmeer had de eer het complex in 1976 te openen. Henk de Haan,
Nico Goossens en Adriaan Stevens zijn
nog enkele jaren bestuurslid geweest.

In de jaren zeventig begon de tennissport volop in opkomst te komen. Net als
in buurtdorpen raakten ook in Sambeek
steeds meer mensen geïnteresseerd in tennis. Jan de Winter, wethouder van sportzaken sprak daarover regelmatig met de
Sambeekse Adriaan Stevens, die destijds
raadslid was bij de gemeente Boxmeer.
Adriaan zag de oprichting van een tennisclub wel zitten. Samen met plaatselijke collega-raadsleden Ruud Stiphout en
Toon van Os werden diverse gesprekken
gevoerd met de wethouder van sportzaken. Meestal vonden deze plaats na een
raadsvergadering of andere ontmoeting.

Bij café Koks aan de Grotestraat werd vervolgens een bijeenkomst georganiseerd
voor een eventuele oprichting. Henk de
Haan en Nico Goossens, aanwezig op die
bijeenkomst, waren bereid als oprichtingsbestuurslid mee te werken.
De gemeente Boxmeer stond positief tegenover het plan maar stelde wel enkele
voorwaarden. Een zestigtal leden op papier was nodig om twee tennisbanen gerealiseerd te krijgen. Dit was geen probleem,
na een paar bijeenkomsten groeide het
aantal belangstellenden zelfs tot 75 leden.
Daarnaast was een locatie belangrijk. Een

In 1978 werd de kantine-keet vervangen
door een donkergroen houten exemplaar.
Datzelfde jaar stelde TV Sambeek zijn eerste tennistrainer aan. De tennisvereniging
draaide goed, het toenemend ledenaantal
zorgde ervoor dat in 1980 een derde en
vierde baan werden aangelegd. Twee jaar
later kwam er zelfs een stenen kantine op
het complex te staan. De burgemeester
had nog nooit een kantine van een sportcomplex geopend die volledig betaald was
door de club. TV Sambeek denderde door,
privatisering deed in 2000 zijn intrede. In
2011 werd een vijfde baan en een luxe oefenkooi aangelegd. Alle banen zijn tegenwoordig voorzien van kunstgras. Op dit
moment heeft de club 320 leden waarvan
45 jeugdleden, en is nog steeds een gezellige, actieve en sportieve vereniging, mede
dankzij grondlegger Adriaan Stevens.

TER HERINNERING AAN
Dit stukje geschiedenis is opgedragen
aan ere-lid Adriaan Stevens, overleden op 19 november 2020 op 88-jarige leeftijd.

Nr. 10

ROND DE TOREN

19

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
Even

voorstellen:

Dick

de

Haas

Agenda
Houd onze website,
www.deknoepers.nl
en onze social mediakanalen
in de gaten voor updates rondom
carnaval 2021!

Door de afgelastingen van de jaarvergadering is het nog niet
gelukt hem te benoemen tot voorzitter van CV De Knoepers,
maar officieus heeft Dick de Haas de voorzittershamer
overgenomen van Willem Bongarts.
Dick (43) groeide op in Vierlingsbeek als
rasechte Keieschieter. In zijn vrije tijd is hij
graag sportief bezig op de tennisbaan en
het voetbalveld. Carnaval vieren zit in zijn
bloed, Dick was zelfs de eerste jeugdvorst
van zijn geboortedorp. In 2017 leerde Dick,
vader van zoon Fedde en dochter Jinthe,
Anke Weijers uit Sambeek kennen. Amper
een maand was het stel samen toen Dick in
een volle Elsenhof voorgesteld werd aan de
Knoepers. Dick: “Het was meteen de vuurdoop, maar mijn eerste indruk was goed,
het was kei gezellig!”

De aanstelling van Anke’s zoon Job in de
jeugdraad van 2018, was voor Dick, inmiddels gesetteld in Sambeek, reden diverse
jeugdactiviteiten te bezoeken. Ook in 2020
met Anke’s dochter Floor als jeugdvorst
aan het roer greep hij elke kans om naar
de Knoepersactiviteiten te gaan. Het beviel
Dick prima in het Knoepersriek, wat ook
de bestuursleden niet was ontgaan. Toen
Willem aangaf de voorzittershamer over te
willen dragen gingen hun gedachten voor
een opvolger uit naar Dick. “Ik was verrast
toen vorst Koen me vroeg eens op de kof-

fie te mogen komen. Ik had al eens laten
vallen een bestuursfunctie te ambiëren,
maar meteen voorzitter, daar had ik nooit
aan gedacht. Al is door mijn werk als financieel manager bij Romijnders in Wijchen
vergaderingen voorzitten bijvoorbeeld niet
vreemd.”
Dick besloot na wijs beraad het verzoek
nieuwe voorzitter van CV de Knoepers te
worden te aanvaarden, wat op de boerenbruiloft wereldkundig werd gemaakt. “De
mensen die ik kende bij de carnavalsvereniging leken me prettige mensen om mee
te werken, en dat is ook gebleken. Iedereen
binnen het bestuur is gelijkwaardig. Het is
een gemêleerd, enthousiast gezelschap met
grote betrokkenheid met wie je snel wat
kunt regelen. Dankzij corona maken we
nu een bijzondere tijd en dus ook carnaval
mee, dat is jammer. Het geeft me wel tijd
de ins en outs van de vereniging in beeld te
krijgen. Als voorzitter wil ik zorgen dat tradities behouden blijven, maar ook met de
tijd meegaan. Graag wil ik me ook inzetten
voor de jeugd tussen de 13 en 18 jaar, zodat
we voor alle Knoepers een mooi programma kunnen presenteren. Met z’n allen gaan
we zorgen dat carnaval in het Knoepersriek
volop in leven blijft.”

Dick de Haas
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Compleet nieuw concept
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

Brow-bar

Binnenlopen zonder afspraak

Beauty Store

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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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.

VV Sambeek
Damesvoetbal

VV Sambeek wenst iedereen
fijne feestdagen en een gezond,
gelukkig en sportief 2021!

Mike van Vlodrop
5 november 2020
Terwijl ik thuis in Heumen (Gld) op tv kijk
naar de verrichtingen van de Nederlandse
clubs in het Europa-league avontuur, verlang ik weer snel naar de voetbalvelden
in Sambeek. Gewoon om weer bezig te
kunnen zijn met het trainen van de dames
VR1. Dat doe ik samen met leider Eric,
keeperstrainer Kas en bij de wedstrijden
komt Jack ons assisteren als grensrechter.
Ik vind het een prachtig team in een
mooie dorpsclub.
Inmiddels heeft ons damesteam, dat in
leeftijd varieert van 17 tot 24 jaar, al 23
leden waarvan 17 actief als speelster. De
overige dames willen gewoon ‘n keertje
meetrainen wanneer het hen uitkomt en
blijven steunend lid.

Agenda

Afgelopen jaar zijn we als koploper in de
5e klasse gepromoveerd naar de 4e klasse. Helaas zonder een kampioenschap,
want vanwege de coronapandemie kon
het seizoen niet worden afgemaakt. Maar
dat feestje zal nog wel komen, want daar
hebben we een meidencommissie voor die
wel weet hoe je dat moet vieren.
Gezelligheid heeft prioriteit!
Deze groep jonge vrouwen uit de “Sambeekse” regio weet aardig hoe het spelletje
gespeeld moet worden. Ze zijn, net zoals
ik, fanatiek en ook altijd (op tijd) met
een groot aantal aanwezig op de training
en wedstrijden. Ze zijn druk bezet met
school, werk, of andere sport zoals tennis,
maar missen zelden een opkomst. Zelfs bij
pijntjes en kleine blessures willen ze toch

komen voetballen. Soms moet ik ze tegen
zichzelf beschermen om “even rust” te
houden tbv hun herstel.
Op dit moment ligt het voetbal weer stil
tot februari 2021 en staan we na 3 wedstrijden op een 6e plaats. Dat is eigenlijk
ook onze doelstelling van dit seizoen om
niet al te hoog in te zetten in een nieuwe
sterkere klasse.
Maar we gaan ervoor… Of zoals ze in
Sambeek zeggen: We nèije d’r tègenan!
Ik hoop dat we in het nieuwe jaar weer
snel mogen starten, maar dat is een kwestie van afwachten op het verloop van het
virus.
We gaan weer lopen, kaatsen, koppen, passen, oefenen met de bal, maar vooral hard
aan het werk, want we hebben lang genoeg
stil gezeten.
En schieten op de goal. Dat is wat ze willen.
Dan zal de bal weer hoog het net in vliegen op ‘den Urling’.
Mike van Vlodrop
Trainer Sambeek VR1.
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SamSam

Agenda

Terugblik Sinterklaas

Challange Day
Maandag 21 december
9.30-12.30 en 14.00-17.00 uur
groep 3 t/m 14 jaar | € 3,-

Het volledige programma staat op
www.samsam-sambeek.nl
Volg ons op facebook en Instagram
voor actuele informatie over de
activiteiten.

Lumineus idee van de sint
Wat was het dit jaar extra spannend. Zouden Sinterklaas en de pieten naar Sambeek komen?
Sint en piet stonden in de stuw klaar, maar
alles was anders dit jaar.
Geen oldtimer voor wat extra roet, de harmonie niet vooraan in de stoet.
Het feestje in de Elsenhof ging ook niet
door, dat hebben de kinderen zeker gemist
hoor!
Er waren helemaal geen kinderen…
Gelukkig had Sinterklaas een lumineus
idee, samen met piet is hij de kinderen
gaan zoeken.
Maar nergens vonden zij de kinderen. Dat
is ook niet zo vreemd, want op zondag zijn
alle kinderen toch thuis?
Gelukkig had Sinterklaas nog een lumineus idee.
Heel Sambeek heeft een mooie poster in
de brievenbus gekregen. Iedereen is fanatiek gaan kleuren.
En een weekje later werden alle kinderen
verrast met een cadeautje van Sinterklaas.
Op vrijdag 27 november stonden de sinterklaas activiteiten chocoladeletters versieren en de sint surprise op het programma.
Dankzij de creativiteit en technische skills
van de leiding hebben heel veel kinderen
een leuke activiteit vanuit huis gehad.
De chocoladeletters inclusief heel veel versiering zijn aan huis afgeleverd. En op vrijdagavond kon iedere deelnemer inloggen
om zo digitaal zijn versierde letter aan de
andere kinderen te laten zien. Wauw wat
zijn die letters mooi en lekker geworden!
Daarna was het de beurt aan de boven-

bouw om in te loggen. Via een echte sinterklaasquiz werd de kennis van de kinderen getest. De sint surprise quizzz party
was een groot succes met Noor Hendriks
als winnares!
SamSam wil Sinterklaas danken voor
dit lumineus idee, wij hielpen graag een
handje mee.
En alle inwoners van Sambeek dank voor
jullie financiële bijdrage en de vele complimenten die wij hebben ontvangen. De
Elsenhof danken wij voor het introduce-

ren van de gluurpieten in Sambeek!
Dit jaar waren de intocht en het sinterklaasfeest niet vanzelfsprekend, en zeker
niet gewoon. Maar wij durven wel te zeggen dat het toch een leuke sinterklaastijd
is geweest.

CHALLANGE DAY
Wie durft 6 challenges (uitdagingen)
aan op 21 december?
Deze activiteit vervangt de 12 uurs marathon i.v.m. coronamaatregelen.
We werken in twee blokken van 3 uur.
Blok 1:
9.30-12.30 uur. 3 spannende challenges.
Kinderen worden opgehaald en gaan
thuis eten.
Blok 2:
14.00-17.00 uur. 3 spannende challenges.
Iedere challenge duurt steeds een uur.
Ieder uur heb je dus een nieuwe uitdaging die je gaat proberen met jouw
groepje.
SamSam heeft ideeën voor leuke uitdagingen, je hoeft zelf dus niets te verzinnen. In totaal ga je dus 6 challenges
doen. Aan het eind van de dag krijg je
een mooie beloning.

Kinderen worden buiten gebracht en
weer opgehaald door de ouders.
Ouders mogen helaas niet naar binnen
om de kinderen aan te moedigen.
Ook buiten houden we afstand van elkaar!
Ben jij of een huisgenoot ziek, dan mag
je helaas niet mee doen.
Inschrijven verplicht – Geef je op voor
14 december via:
samsam.sambeek@gmail.com
(voor vragen bel Danielle: 06-51400711).
Vermeld in de opgave je naam, leeftijd,
telefoonnummer van je ouders en evt.
bij wie je in het groepje wil als je dat
samen al afgesproken hebt.
Iedereen vanaf groep 3 t/m 14 jaar mag
meedoen.
Kosten €3,- betalen via clubkaart, QR
code of contant bij binnenkomst voor
de start van de Challenge Day!
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Senioren Vereniging
Sambeek
Te

actief voor achter de geraniums

De meeste senioren leiden een zeer actief
leven. Ze wonen nog zelfstandig thuis,
koken hun eigen maaltijd, rijden auto,
passen op hun kleinkinderen en doen veel
(vrijwilligers)werk. Terugblikkend op hun
leven voelen ze zich wijzer, rijker, milder,
relaxter, zekerder, meer zichzelf en vooral erg dankbaar over wat het leven hun
gebracht heeft. Dit blijkt uit het zingevingsonderzoek van KBO-PCOB, waaraan 1.550 senioren meededen. Het beeld
dat de meeste ouderen zorgbehoevend,
kwetsbaar en eenzaam zijn moet dan ook
hoognodig bijgesteld worden.
Senioren hebben het druk en komen
tijd te kort. Acht op de tien senioren zijn
buitenshuis actief. Zo doet 66% vrijwilligerswerk. Het meest binnen de seniorenvereniging, gevolgd door de kerk, een
buurtvereniging, een sportclub en in de
politiek. De helft van de vrijwilligers is actief in bijvoorbeeld de zorg voor anderen,
in een museum, inloophuis, cliëntenraad
of bibliotheek.
Daarbovenop zijn ruim twee op de tien
senioren oppasgrootouder, verleent 15%
mantelzorg, heeft 7% betaald werk en doet
nog eens 7% iets anders, bijvoorbeeld helpen bij een volkstuin, jeu de boules en het
organiseren van activiteiten voor ouderen.
Normaal doen de senioren gemiddeld 9,4
uur per week vrijwilligerswerk, maar in
de coronacrisis is dit teruggelopen tot 4,2
uur per week
Wijzer, rijker en relaxter
Senioren zijn tevreden en geven zichzelf
gemiddeld een 7,5 voor hun leven op dit
moment. Terugkijkend: op hun 35ste levensjaar geven ze dat gemiddeld een 8. Wat
zien senioren als de winst van het ouder
worden? Uit het onderzoek blijkt dat ze
zich wijzer (47%) en milder (40%) voelen.
Dat ze het financieel beter hebben (39%),
relaxter zijn (39%) en meer ´zichzelf´
(38%), zekerder van zichzelf zijn (35%)
en tevredener (32%) dan toen ze 35 jaar
waren. Slechts 7% zegt dat er geen positieve verschillen zijn. De keerzijde van de
medaille zijn de toenemende lichamelijke
problemen (39%) en kwetsbaarheid (28%).
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Senioren maken zich meer zorgen (21%),
ze zijn eenzamer (15%), vergeetachtiger en
minder alert (14%). Opvallend is dat bijna
drie op de tien geen negatieve verschillen
ervaren met toen ze 35 jaar oud waren.
Van betekenis zijn
Ruim de helft van alle senioren voelt zich
vaak of meestal van betekenis. Ze geven
aan het meest van betekenis te zijn voor
hun kinderen, gevolgd door hun partner,
hun kleinkinderen, de organisaties en

collega´s waarvoor ze (vrijwilligers)werk
doen en tot slot voor hun vrienden en overige familie. Slechts een kleine groep (6%)
voelt zich nooit van betekenis. Deze senioren geven daarvoor redenen als ‘niemand
heeft mij nodig’, ‘ik heb niemand meer’
en ‘het wordt er allemaal niet leuker op’.
Leeftijd, kinderen en de relatie spelen een
rol. Jongere senioren voelen zich meer van
betekenis dan oudere senioren. Senioren
met een relatie voelen zich meer van betekenis dan alleenstaanden en senioren met
kinderen voelen zich meer van betekenis
dan senioren zonder kinderen.
Dankbaarheid
Bij acht op de tien senioren overheerst een
gevoel van dankbaarheid als ze terugblikken op hun leven. Ze zijn het dankbaarst
voor hun gezondheid en voor hun familie,
zoals partner, (klein-) kinderen en vrienden. Maar ook voor dingen als hun opvoeding, de liefde die ze gekregen hebben, alle
kansen en mogelijkheden, het geloof en
het goede leven. Ruim de helft zegt dat ze
niets in het leven anders zouden hebben
gedaan, ze zijn tevreden zoals het is gegaan. Een kwart had een andere opleiding

KERST 2020
Helaas is het nog steeds niet mogelijk om een groepsactiviteit voor
onze leden te organiseren. Jammer
genoeg kan daardoor de traditionele kerstviering van onze vereniging
geen doorgang vinden. Heel jammer,
omdat zowel de leden als het bestuur
de kerstviering ervaren als een van de
hoogtepunten van het verenigingsjaar. Deze viering wordt ieder jaar
door veel leden bezocht (gemiddeld
ca. 130 belangstellenden) en het samenzijn in kerstsfeer gecombineerd
met de gezamenlijke koffietafel wordt
door iedereen ervaren als erg sfeervol
en gezellig. Het bestuur hoopt van
harte dat de kerstviering in 2021 weer
doorgang kan vinden.

of studie gekozen wanneer ze het konden
overdoen en bijna 20% had graag meer
willen genieten van hun kinderen. Slechts
5% kijkt terug op zijn leven met een gevoel
van spijt, waarbij het dan vooral gaat om
een foute relatie of te impulsieve daden.
(overgenomen
PCOB)

uit

onderzoek

KBO-

Senioren Verenig

Senioren Vereniging Sambeek

RABO CLUBSPORT ACTIE
Ook de Senioren Vereniging heeft meegedaan met de bovengenoemde actie
van de Rabo- bank. Deze actie heeft de
Senioren Vereniging 455,09 euro opgeleverd, een mooi resultaat!! Het bestuur dankt iedereen heel hartelijk voor
de stem die op onze vereniging is uitgebracht. Dit bedrag kunnen wij in de toekomst besteden aan een extra activiteit.

VC Avance
nieuwe wedstrijdshirts

Bij de start van het seizoen 2020-2021 zijn
de senioren- en aspirantenteams in een
nieuwe rood-zwarte combinatie gestoken.
De vorige shirts werden ouder en konden
niet meer bijbesteld worden, waardoor de
keus gemaakt is voor een nieuwe look. Na
een aantal proefmodellen is de keus gevallen op dit model, met natuurlijk weer
de rood-zwarte kleur. Eenieder heeft zijn/
haar favoriete nummer binnen een bepaalde range mogen kiezen, zodat ieder
shirt uniek in zijn soort is.

We zijn erg blij dat er twee sponsoren uit
eigen geleding op alle shirts gedrukt staan.
Zowel de Warandahal, ons thuishonk,
waar we ons zo thuis voelen, als Laarakkers, waarvan meerdere familieleden bij
Avance betrokken en/of actief zijn, pronken in het wit op het prachtig rood van
onze vereniging.
Door de coronacrisis konden we helaas
geen grootse teampresentatie doen met
de nieuwe shirts, wat in eerste instantie
wel de bedoeling was. Hierbij daarom een
impressie van deze shirts middels enkele
foto’s.
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St. Anthoniusgilde
Een

stukje geschiedenis
oud-Noorse Gildi, dat naast broederschap
ook feestmaal betekent. Daarnaast hangt
het samen met de begrippen geld en gelden. Het Gilde staat dan ook voor een
broederschap, waarvan de leden allen bijdragen tot een gemeenschappelijke maaltijd. Vroeger bestond een gilde uit burgers
die hun dorp verdedigden en beschermden, te vergelijken met de hedendaagse
hulpdiensten.

Het Sambeekse Sint Anthoniusgilde heeft altijd een belangrijke
rol vervuld in ons dorp. Oude tradities en gebruiken worden al
bijna 600 jaar nageleefd, al dan niet aangepast aan deze tijd.
Foto’s: John Hoffman
Op 6 mei 1421 vond de oprichting plaats
van het Sambeekse Sint Anthoniusgilde,
zo staat in de stichtingsbrief geschreven
die zich bevindt in de gildeboeken uit het
jaar 1628. De Gildejournaals, jaarverslagen en notulen van vergaderingen, zijn

vanaf 1628 compleet. Dat bij de oprichting voor de naam Sint Anthoniusgilde
werd gekozen is niet vreemd. Er was in
de Sambeekse kerk al een altaar dat aan
deze heilige was toegewijd. De heilige
Anthonius zou mens en dier tegen allerlei ziekten en onheilen beschermen.
Het woord Gilde zou afstammen van het

Het Sambeekse gilde was 600 jaar geleden nauw verbonden met de katholieke
kerk. Wekelijks werd er een heilige mis
opgedragen waarbij de gildeleden aanwezig moesten zijn. Het Sint Anthoniusgilde ontwikkelde zich in de loop der
jaren steeds meer tot een schuttersgilde,
een organisatie die inwoners van het dorp
beschermde tegen allerlei onheilen, waaronder brand. Het godsdienstige karakter
bleef het behouden. Om de weerbaarheid
te vergroten werden door het jaar heen
regelmatig schietoefeningen gehouden.
Dit is uitgemond in een traditie die vandaag de dag nog jaarlijks plaatsvindt op
tweede pinksterdag op eigen schietterrein
aan de Grotestraat, nabij het SMT-terrein.
Dit is een dag waar veel gildebroeders en
-zusters, herkenbaar aan het groen/zwarte
kostuum met de accentkleuren rood en
wit, waar ze sinds 1949 over beschikken,
het hele jaar naar uitkijken. De zilveren
Koningsvogel dateert uit 1628.
Tot op heden is het Sint Anthoniusgilde
alle jaren actief geweest. Iets waar wij trots
op zijn.

ST. ANTHONIUSGILDE SAMBEEK
Anno 6 mei 1421
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Semper Unitas
Leden in het zonnetje

Een rubriek die je vaker gaat tegenkomen op onze pagina:
‘Leden in het zonnetje’. Een interview met twee leden die wat
meer over zichzelf en hun hobby Semper Unitas vertellen.
Dit keer zijn Lianne Cornelissen en Maria Janssen aan de
beurt. Lianne speelt altsaxofoon en is 15 jaar lid. Maria speelt
klarinet en is al 25 jaar lid.

Helaas zal het Kerstconcert dit jaar
‘uiteraard’ niet doorgaan. Maar: op
het moment van schrijven wordt er
voor en achter de schermen gewerkt
aan een geweldig alternatief!
Op de traditionele dag en het tijdstip
van ons Kerstconcert, Eerste Kerstdag
om 11.30 uur, zal er op onze website,
Facebook- en Instagrampagina een
heuse kerstfilm verschijnen!
En wat al helemaal handig is: deze
film kun je ook op Tweede Kerstdag,
oudjaarsdag, paasmaandag of een
andere zelfgekozen dag (nogmaals)
bekijken!
Het bestuur en alle leden van Semper
Unitas wensen iedereen fijne feestdagen en een gelukkig, muzikaal en
bovenal gezond 2021!

Maria Janssen

Lianne Cornelissen

Wat vind je leuk aan Semper Unitas?
Voor Maria is dit de saamhorigheid ondanks of misschien wel dankzij de grote
leeftijdsverschillen. En natuurlijk het muziek maken zelf.

hart en bij een oude man zag ik tranen
over de wangen rollen. In de weken vooraf
hadden we het Spaanse volkslied gerepeteerd maar, gelukkig op tijd, kwam iemand
er achter dat we het Catalaanse volkslied
moesten spelen. Na ons optreden een geweldig spontaan feest en een unieke loterij.”

Lianne vindt het samen muziek maken en
oefenen voor bijzondere concerten/projecten leuk, bijvoorbeeld het concours of
de Rabo Music Sensation. Lianne zit ook
bij het opleidingsorkest en daarbij houdt
ze van de gezelligheid en het helpen van
de kinderen bij het leren musiceren.
Wat is je mooiste herinnering aan Semper
Unitas?
Lianne heeft twee keer mee mogen doen
met de Rabo Music Sensation en dat zijn
haar beste en mooiste herinneringen.
Maar ook het repetitieweekend in Ede in
2017 vond ze erg leuk: twee dagen repeteren en een afsluitend concert met natuurlijk ook een geweldige feestavond.
Maria gaat wat verder terug in de tijd.
De concertreis naar Barcelona in 2002
was haar mooiste herinnering. “Wat een
mooie ontvangst daar en heel goed georganiseerd. De feestavond: we speelden het
Catalaans volkslied, waarbij velen van het
publiek gingen staan met de hand op het

Wat vind je het mooiste muziekstuk dat
Semper Unitas heeft gespeeld?
Lianne: “Dat vind ik toch wel El Olimpo
De Los Dioses en Expedition. Beide zijn
van Óscar Navarro. Deze stukken moet je
geluisterd (en gespeeld) hebben om te begrijpen wat ik bedoel denk ik. Zoek maar
op!”

Wat doe je nog meer in het dagelijks leven?
Lianne is vorig jaar begonnen met een bachelorstudie Medische Hulpverlening. Ze
heeft haar propedeuse gehaald en zit in het
tweede jaar. Verder is ze ook lid van JAM,
deze repetities gaan helaas ook niet door
i.v.m. Covid-19.
Maria hoeft niet meer te werken. Ze vermaakt zich met puzzelen, lezen, spelletjes,
wandelen, tennissen en ze houdt zich ook
veel bezig met naald en draad.

Maria: “Pictures at an Exhibition van
Moessorgski. Bij het horen van de muziek
zag ik de beelden voorbij komen. En niet
te vergeten Carmina Burana.”
Hoe kom je deze corona-tijd door zonder/
met minder Semper Unitas?
Er wordt thuis minder gerepeteerd, maar
zowel Lianne als Maria vermaken zich. Lianne kan wat meer tijd besteden aan haar
studie en Maria vermaakt zich met allerlei
hobby’s.
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CENTRUM SAMBEEK

Vrienden van Rond de Toren

Wij zijn een kamerverhuurbedrijf voor arbeidsmigranten.
Bij ons wonen ruim 150 mensen uit verschillende landen.

Autorijschool Maad

We zijn op zoek naar een:

Boekbinderij Boede

Zelfstandig werkende vrouw of man

Botterhuis Sportprijzen

Die de kamers op orde maakt als de gasten vertrekken en
tevens de keukens en de sanitaire voorzieningen schoonmaakt.

Danielle Haar Zaak
Imkerij De Vrije Heerlijkheid

Enige kennis van de Engelse taal is een pre, geen must.
Uw sollicitatie zien we graag tegemoet via mail.

Vertaalbureau Linguartis

info@centrum-sambeek.nl
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Bestellijst de Gouden Leeuw

___ x 6 oliebollen voor 5,-

___ x 1 appelbol voor 2,-

___ x 6 krentenbollen voor 5,-

___ x 3 appelbollen voor 5,-

Kerst inleveren:

___ x 13 oliebollen voor 10,-

___ x 1 berliner bol voor 2,-

Oud en nieuw inleveren:

___ x 13 krentenbollen voor 10,-

___ x 3 berliner bollen voor 5,-

___ x 1 appelbeignets 2,-

___ x 1 nutella bol voor 2,-

___ x 3 appelbeignets voor 5,-

___ x 3 nutella bollen voor 5,-

___ x 14 appelbeignets voor 20,-

___ x 1 Sint Jans soes voor 2,75

___ x 8 donuts gemixt 10,-

___ x 3 Sint Jans soezen voor 7,50

___ x 1 rum rozijnen bol voor 2,-

___ x 1 chipolata bol voor 2,-

___ x 3 rum rozijnen bollen voor 5,-

___ x 3 chipolata bollen voor 5,-

ma. 21 dec. 2020 voor 17.00 uur
zo. 27 dec. 2020 voor 17.00 uur

U kunt Uw bestelling iedere dag inleveren en afrekenen tussen 12.00 en
18.00 uur bij de oliebollenkraam waar we dan meteen met u de datum en tijd
afspreken.

Rundvleessalade 11,25 p.p.

met o.a. Ardenne ham, meloen, rosbief, fricandeau, gevulde eitjes, ham asperges,
salami, diverse soorten rauwkost en zuur
Aantal salades

3pers.

4pers.

5pers.

6pers.

8pers.

Eiersalade 11,25 p.p.

Natuurlijk kunnen wij ook Uw kerstdiner, koude en of warme buffetten of
andere catering regelen, bij U thuis of op een andere locatie. Stuur ons een
mailtje met de datum en Uw wens dan nemen wij contact met U op.

met o.a. diverse soorten vers fruit, asperges, en diverse rauwkost en zuur

Fam. .......................................................................................................................................................................................................

Aantal salades

Telnr. .....................................................................................................................................................................................................

3pers.

4pers.

5pers.

6pers.

8pers.

Zalmsalade 12,95 p.p.

met o.a. sardientjes, garnalen, krabsticks, gerookte zalm, asperges, gevulde eitjes,
diverse soorten rauwkost en zuur
Aantal salades

3pers.

4pers.

5pers.

6pers.

8pers.

Zalmsalade du Luxe 17,50 p.p.

idem als onze zalmsalade maar dan nog met haring, tonijn, gerookte makreel
en gerookte paling erbij
Aantal salades

3pers.

4pers.

5pers.

6pers.

8pers.

Salades en oliebollen etc.
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Totaal bedrag bestelling ...................................................................................................................................................
NIET INVULLEN SVP, IN OVERLEG I.V.M. PLANNING/DRUKTE/CORONA

Afhalen op _________ dag ____-12-2020 om _________uur
binnen in Eetcafe de Gouden Leeuw of bij de oliebollenkraam

Bedankt voor Uw bestelling, alvast eetsmakelijk, geniet er van, en namens ons
fijne gezellige feestdagen toegewenst en een goed, gelukkig en gezond 2021.
Evert, Angelique en Verdi

Eetcafe de Gouden Leeuw
Grotestraat 54 | 5836 AG Sambeek | telnr. 0485-572264
www.eetcafedegoudenleeuw.nl | eetcafedegoudenleeuw@hotmail.com

Van Bon Elektro:

Zakelijk

tijd voor de volgende stap
Sinds kort prijkt het logo van Van Bon Elektro op de nieuwe locatie aan de St. Anthonisweg 9
in Boxmeer. Het oude kantoorpand is verbouwd tot een prachtig modern kantoor, magazijn,
werkplaats en showroom. Het is de volgende stap die het jonge bedrijf van de Sambeekse
ondernemer Eddy van Bon maakt.
of smartphone kunnen elektrische apparaten aangesloten en bediend worden. Dit
kan vanuit huis maar ook onderweg. We
werken met een totaalconcept, waarin een
adviesplan het startpunt kan zijn. Sinds
enige tijd zijn we officieel Sonos-dealer
en leveren we complete audio-installaties,
ook maken we complete lichtplannen en
hebben we een heel assortiment van designverlichting ” vertelt Eddy. “In de nieuwe showroom kunnen onze klanten dit
concept zien, voelen, ruiken …. zelfs bijna
proeven,” vult de jonge trotse ondernemer
stralend nog aan.
Foto: Inzake
Vliegende start
Zo’n 6 jaar geleden startte Eddy zijn bedrijf. Na jarenlang bij een installateur te
hebben gewerkt ging deze failliet. Voor
Eddy het moment om zijn droom werkelijkheid te maken. “Ik liep al langer met
het idee rond om ooit voor mezelf te beginnen. Nu moest het er maar eens van
komen. Voor veel projecten was ik op dat
moment al contactpersoon. Dankzij veel
relaties, die mij de opdrachten gunden,
had ik een vliegende start,” aldus Eddy.
Direct personeel
Door de vele lopende klussen was het direct
vol gasgeven en werd er meteen een medewerker in dienst genomen. Na een half jaar
startte ook de volgende. Nu 6 jaar later heeft
Eddy vijf collega’s – zoals hij zijn monteurs
steevast noemt - in dienst, werkt hij zelf zes
dagen in de week en verzorgt zijn partner
Mieke een dag per week de administratie
en gedeelte van de boekhouding.
Werk en privé
Ondanks de flinke groei probeert Eddy
werk en privé goed te combineren. Tijdens
de lange werkweken zorgt hij ervoor dat er
’s ochtends samen wordt opgestaan en hij
’s avonds thuis is voor het eten. Zijn tweejarig zoontje Tijn leggen ze iedere avond

samen op bed. Inmiddels verheugt het
jonge gezin zich op de komst van nog een
zoon in 2021.
Nieuwe locatie
Bij de start van zijn bedrijf in 2014 werd
Eddy van alle kanten hulp geboden. Zo
mocht hij zich in een deel van het gebouw
van zijn Sambeekse collega ondernemer
Eddy Pennings van Sanidrome vestigen.
Dat was eigenlijk tijdelijk bedoeld, maar
het beviel wederzijds zo goed dat het verblijf wat langer duurde. “Uiteindelijk werd
het daar toch te klein en wilde ik naar een
andere locatie waar ik de volgende stap
kon verwezenlijken,” vult Eddy aan.
Ruiken, voelen … bijna proeven
In het begin bestonden de werkzaamheden voornamelijk uit elektrotechnische
installaties. Inmiddels zijn we uitgegroeid
als specialist op het gebied van gebouwautomatisering en dit wordt steeds populairder merkt Eddy. “Domotica en
huisautomatisering hebben de toekomst.
Het is toepasbaar in zowel nieuwbouwals bestaande panden. Opdrachtgevers
kunnen zelf bepalen wat er allemaal op
aangesloten wordt. Denk aan verlichting, zonwering, maar ook inbraak- en
netwerkinstallaties, toegangscontrole en
camerasystemen. Door een touchscreen

Succes
“Als team voelen we ons met elkaar verbonden en dat stralen we uit naar onze klanten. Het samenwerken in bouwteam heeft
grote voorkeur, om zo al aan de ‘voorkant’
van een project mee te kunnen denken
en het beste voor de klant bereiken. Van
Bon Elektro is altijd bezig met ontwikkeling en vernieuwingen, onze oplossingen
gaan verder dan u verwacht. Voor ons is
het belangrijk dat onze klanten voelen dat
we ze behandelen zoals we zelf ook graag
behandeld willen worden. Helaas kunnen
we in deze tijden geen grootste opening
houden. Als de gelegenheid er straks weer
is, nodigen we alle geïnteresseerden graag
uit om een kijkje te komen nemen in onze
nieuwe showroom.”

Foto: Ellen Duvekot
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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

