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Nieuws

van de

Dorpsraad

BESTE INWONERS VAN SAMBEEK
Een nieuw jaar ligt hoopvol voor ons. Als
Dorpsraad wensen we iedereen een gelukkig en vooral gezond 2021. Dat we dit
jaar de opmars mogen maken om onze
vrijheid, die we gewend waren, terug te
krijgen.
Hoewel er afgelopen jaar weinig activiteiten door konden gaan, kunnen we het
eerste seizoen van de vernieuwde Rond
de Toren een succes noemen. Ook dit
jaar zullen we weer met tien nummers
uitkomen. Onze adverteerders hebben
ondanks hun onzekere vooruitzichten
toch weer toegezegd. Daarnaast heeft u
als lezer uw waardering uitgesproken met
uw bijdrage. In totaal hebben we maar
liefst van meer dan 100 huishoudens een
bedrag van € 1.364,50 mogen ontvangen.
Hier zijn we enorm blij mee. Tevens zijn
we positief geraakt door alle mooie woorden, die u bij overschrijving in de omschrijving over ons dorpsblad heeft geschreven. Het inspireert ons om verder te
gaan. Wilt u ook uw waardering tot uiting
brengen door een bedrag over te maken,
dan kunt u dit doen naar: NL15RABO0180754920 of door onderstaande QR
code in te scannen. Uw bijdrage groot of
klein is altijd welkom.

Overlast loslopende honden op de begraafplaats
Als Dorpsraad willen we iedereen er nogmaals op attenderen dat het niet is toegestaan om honden los te laten lopen op de
algemene begraafplaats en op de naastgelegen natuurbegraafplaats. Dit staat bij de
ingangen duidelijk aangegeven. We krijgen hier veel klachten over.

Ooievaarsnest gereed
Midden vorig jaar werden er 12 ooievaars
gespot door een inwoner van Sambeek.
Het idee om een ooievaarsnest te realiseren wilden we als Dorpsraad graag
ondersteunen. In de boomgaard van
Kalverenhouderij Thieu Derks vonden
we een perfecte plek en ook nog eens de
faciliteiten om een nest te bouwen en te
onderhouden.

Het is triest en respectloos als hondeneigenaren hun hond over de graven en
strooivelden van dierbaren laten lopen.
Tevens merken we dat hondenpoep steeds
vaker niet opgeruimd wordt. Terwijl er
voldoende speciale afvalbakken zijn waar
de zakjes poep in gedeponeerd kunnen
worden. Medewerkers van IBN krijgen de
poep soms letterlijk om hun oren tijdens
hun werkzaamheden.

Lees verder op pagina 9

Op dit moment gaan er geluiden dat wanneer de situatie niet verbetert, dit gebied
afgesloten wordt voor hondenbezitters,
zodat de BOA’s kunnen handhaven. Dit
zou natuurlijk erg jammer zijn voor de
goedwillende hondenbezitters die graag
een bezoekje willen brengen aan de rustplaats van hun geliefde met de hond. Laat
het zover niet komen. Let op elkaar en
spreek elkaar hierover aan. Dan blijft het
voor iedereen een fijne plek om dierbaren
te herinneren.

COLOFON

Inmiddels is ook Wijkraad Zuid/Luneven
op de hoogte van de overlast en gaat er
aandacht aan geven.
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A
chter
H

de voordeur van

et geheim over het geschenk voor

Sambeek

ontrafelt

In de eerste vijf uitgaves van Rond de Toren van het afgelopen jaar vonden we mysterieuze
verhaaltjes van de Torenman. Hij vertelde dat historici van de Radboud Universiteit een rijm
hadden ontdekt, dat vermoedelijk te maken had met het dorp Sambeek. Na vijf verhaaltjes
zweeg de Torenman over het geschenk voor Sambeek in verband met corona. Reden voor de
redactie van Rond de Toren om eens te gaan kijken wie die Torenman nu daadwerkelijk is.
wel Wilma helemaal geen interesse in het
verleden had, is zij sinds het bezoek aan
de tentoonstelling van Toetanchamon ook
aangestoken. Om het virus te bekrachtigen
bezochten ze samen ook de stad Rome.
“Sindsdien is ze om,” vertelt Fer lachend.

Foto’s: Ellen Duvekot
Tekst: Jeanette Verstraaten
Geboren en getogen
We bellen aan, waar kan het ook anders …
in de Torenstraat. Onze Torenman blijkt
Fer Litjens te zijn. Hij woont hier al sinds
1978 met zijn vrouw Wilma. Fer is geboren en getogen Sambekenaar. Zijn wieg
stond aan de Sint Janslaan in het laatste
huis voor de beek. Later is het gezin verhuisd naar de Grotestraat, op de plek waar
nu het huis van Cor en Wilma Thijssen
staat. Verder heeft hij nog in de Maasstraat gewoond. “Tijdens onze verkeringstijd keken we rond voor een huis in
Boxmeer, maar daar was niets te krijgen,”
geeft Wilma aan. “In Sambeek konden we
een bouwkavel bemachtigen, alleen was
deze zo groot dat we, met een toenmalige
collega van Fer, twee huizen erop hebben
gebouwd. Die nonnenmuur kan dan wel
niet zo mooi zijn, maar aan de achterkant
kijken we zo’n twee kilometer weg. Dat is
echte luxe, het mooiste uitzicht van Sambeek” aldus Fer en Wilma.
Niet meteen enthousiast
Wilma was niet meteen enthousiast over
het wonen in Sambeek. “Ik heb altijd aan
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de Steenstraat gewoond, daar was het altijd druk,” geeft Wilma aan. “In het begin
ging ik gewoon werken en kon ik dat een
beetje wegstoppen, maar toen ik later thuis
kwam te zitten voor de kinderen werd het
wel lastiger. De opgroeiende kinderen
maakten het wonen in Sambeek uiteindelijk weer leuk. Ze gingen naar school en
naar de sportclubs.” Dat er voor een pakje
boter de fiets gepakt moest worden in
plaats van de straat oversteken, bleef echter wennen. Inmiddels woont hun 38-jarige zoon in Boxmeer en de twee jaar jongere, andere zoon in Sint Anthonis. “Lekker
dichtbij,” zegt Fer met een lach.
Historie trekt me altijd al
Fer woont op een steenworp afstand van
onze toren. Een bouwwerk dat hem enorm
intrigeert. “Historie trekt me altijd al,” geef
Fer aan. “De toren is in 1486 door Sambeekse mensen zelf gebouwd, 47 meter en
11 cm hoog, hoe ze dat alleen al hebben
gedaan is al iets bijzonders,” vertelt Fer met
pretlichtjes in zijn ogen. Toen Fer in 2016
om gezondheidsredenen besloot te stoppen met zijn werk als directeur van een
basisschool, hoefde hij er niet lang over
na te denken om in het Stichtingsbestuur
Behoud Sambeekse Toren te stappen. Hoe-

Blikvanger
De Sambeekse toren is een van de weinige torens hier in de streek die na de
oorlog over zijn gebleven. “Het prachtige
van onze knoeper is, dat van welke kant
je Sambeek ook binnenkomt, het is het
eerste dat je ziet. Het is de blikvanger van
Sambeek,” aldus Fer. “Toen we eind 2019
als stichting een geschenk voor Sambeek
hadden, wilden we dit leuk promoten. Zo
ontstond het idee van de verhaaltjes van
de Torenman.” Het 6de verhaal konden
we vanwege corona niet plaatsen en zal op
zich laten wachten tot de Sint Jansfeesten
2021.
Het geschenk voor Sambeek
Inmiddels zijn we als redactie enorm
nieuwsgierig naar het geschenk voor Sambeek. Helaas blijft het voor ons ook nog
geheim en zullen we het met de tips uit
een oud rijm moeten doen. Dat luidt als
volgt: In het dorp waar de duivel de toren
verliet ligt een geschenk in het verschiet.
Een dubbel getal is het jaar. Maak de tijd
maar klaar.
Veiligheid
Als we doorvragen licht Fer een tipje van de
sluier op. “Het heeft allemaal te maken met
veiligheid. We kregen veel klachten over het
dikke touw dat als trapleuning diende. Dit
hebben we nu vervangen door een echte
trapleuning. Verder lag er nog een rapport
van monumentenzorg over de veiligheid
binnen in de toren. Op de eerste verdieping lagen bijvoorbeeld nog planken van
net na de Tweede Wereldoorlog. Sommige
hiervan lagen los en andere staken uit. Als
je daar doorheen zou vallen dan zou je ook

de

Torenman

door de koepel van gips vallen en zou je
een val van zo’n 25 meter maken. Dus hebben we de verdiepingsvloer opgeknapt. Het
houten hekwerk op de tweede verdieping
om de rondgang was erg slecht, meldde het
rapport. Je zou zo naar beneden kunnen
vallen. Dus kozen we ervoor om er stalen
balken in te leggen met daarop een nieuwe houten vloer. We moesten het geschenk
voor Sambeek toen weghalen. We hebben
het geheel laten renoveren en inmiddels in
oude, “nieuwe” staat weer herplaatst. Momenteel zijn we bezig met de laatste fase.
Onder de klokken moet de vloer nog vervangen worden. De planken liggen er klaar
voor, maar aangezien Fer de jongste van het
stel is, moet er even naar een andere oplossing gezocht worden om de planken naar
boven te krijgen. Verder is het licht aangepakt. Op de eerste verdieping hangen spots
en kan een tentoonstelling worden gehouden. De tweede verdieping heeft gewone
verlichting, de klokken zijn uitgelicht en op
zolder hangen nu ook twee spots, zodat het
daar nu beter verlicht is. Het trekt wel wat
meer vliegen aan, dus moeten we er wat
vaker met de bezem doorheen,” besluit Fer.
Stichting Behoud Sambeekse Toren
Als stichting proberen we het monument
in stand te houden, zodat het meest waardevolle, historische gebouw voor de gemeenschap behouden blijft. Op dit moment wordt de toren ontkoppeld van de
kerk in verband met de verkoop van de
kerk door het bisdom. “Wij willen er voor
zorgen dat de klokken blijven luiden bij
een overlijden. Het oude vertrouwde geluid blijft dus,” aldus Fer. Verder is de toren

onlangs helemaal van binnen geschilderd
en een gedeelte extra behandeld vanwege
het vochtprobleem dat er was.
Financiën
Het onderhoud wordt gefinancierd door de
opbrengsten van Vodafone en KPN die hun
apparatuur in de toren hebben staan. Verder krijgen we een kleine vergoeding van
de gemeente omdat we de tijd aangeven.
Dit is een heel oude regeling toen Sambeek
nog een eigen gemeente was. De gemeente Boxmeer heeft die overgenomen en we
maken hier elk jaar nog dankbaar gebruik
van. Verder ontvangen we giften van mensen die de toren willen bezichtigen en de
vrijwillige bijdrage van mensen die de toren
tijdens de Sint Jansfeesten beklimmen.
Een miljoen voor Sambeek
“Robert Mekking wil het Vochtplein aanpakken, wij zouden willen aansluiten om
de bak van dat plein eruit te halen en de

oude boerderij midden in het dorp weg te
halen. Dit laatste staat bijna te gebeuren.
Verder de Grotestraat mooier maken, een
beetje zoals in Groeningen. Al is dat in
Sambeek misschien wat lastiger omdat de
huizen zo dicht aan de weg staan. Als er
dan nog geld over is, maken we de begroting voor het nieuwe dorpshuis rond en
nog een bedrag voor het kloosterhuis om
de muur op te knappen, wat geen overbodige luxe is,” vult Wilma aan.
Tot besluit
Sambeek is een prachtig dorp met mooie
historische gebouwen als de toren, de kerk
en de kloosters. Het is mooi om te zien
hoe deze gebouwen behouden blijven en
weer opnieuw dienst doen voor het dorp.
Verder kan iedereen die interesse heeft om
de toren te bezichtigen contact opnemen
met Fer. Hij leidt mensen rond en vertelt
graag over de geschiedenis van de toren.
Meer informatie over Stichting Behoud
Sambeekse Toren vindt u op: www.stichtingbehoudsambeeksetoren.nl

IN DE VOLGENDE UITGAVE
VAN ROND DE TOREN GAAN
WE ACHTER
DEZE
VOORDEUR
EEN KIJKJE
NEMEN
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Koorstraat 67
5831 GH Boxmeer
T: 06 521 900 83
www.bewegez.nl

OPSLAGRUIMTE HUREN
Verhuur van vaste en tijdelijke
opslag & bedrijfsruimte
Dé voordelige verhuurder in het land van Cuijk
voor particulier & zakelijk in Sambeek

www.boxhuur.nl / info@boxhuur.nl

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

De

hobby van...

Antwan Ebben

het ook tijdens de buut goed komt. “Ik ben
in dat opzicht soms eigenwijs genoeg om
advies van anderen naast me neer te leggen.”
Het draait bij de buut van Antwan volledig
om de tekst, het typetje is ondergeschikt
en wordt vaak pas kort van tevoren bepaald.
Hij heeft ook een aantal jaren met de
pronkzitting in Boxmeer meegedaan. Na
in 2 weekenden 6 dagen in de ton te hebben gestaan is het wel voldoende en is er
niet echt de behoefte om bijvoorbeeld de
boer op te gaan naar andere verenigingen
of deel te nemen aan kampioenschappen
o.i.d.

Hij geniet met name tijdens zijn pronkzitting-optredens, kan
nog na de eerste avond evalueren om het nog perfecter te
maken, dat maakt zijn “tonproaten” zo succesvol.
Tekst: Nena Bongers
Foto’s: Ellen Duvekot en Antwan Ebben
Even voorstellen
“Ik ben Antwan Ebben, 54 jaar, geboren en
getogen in Sambeek.”
Hij is geboren aan de Grotestraat 35a,
waar hij zijn jeugd doorbracht, en nu
woont hij maar enkele deuren verder. Hij
is een actief persoon, houdt van tennissen,
lezen, koken, op vakantie met z’n camperbus, of überhaupt de wereld te verkennen
en is actief in de voetbal-, carnavals- en
tennisvereniging en is ook vrijwilliger bij
de werkgroep AED.
Het begin
Hij is al voor zijn 20ste verjaardag begonnen bij de pronkzitting. Herinnert zich nog
de eerste vergadering, in de voetbalkantine, samen met de andere nieuwelingen
Luc Zeegers en Peter Centen. Samen met
Peter en Geert Willems was er een sketch
bedacht van ongeveer 20 minuten; “De
Franse Slag”. De eerste 12 minuten werd er
niet gelachen en toch vonden ze het zelf
goed geslaagd. Met Luc deed Antwan het
eerste jaar Candlelight, een erg fraaie act
voor deze 2 startende deelnemers.
Toentertijd was het minder erg wanneer

het publiek er bij zijn optreden wat stilletjes bij zat, maar dat veranderde al snel.
De lat ging omhoog en het is niet zo maar
goed genoeg.
Verdere jaren
“Candlelight” ging nog een tweetal jaren
door, daarna waren het buuts, sketches en
zang. Met de teksten is hij intensief bezig,
eigenlijk het hele jaar door. Hij haalt de
input uit kranten, van de straat en van
radio en tv. Veel wordt vastgelegd in een
map op zijn telefoon. Als de tijd rijp is,
wordt de map geraadpleegd en kijkt hij
wat voldoende bruikbaar is.
Als voorbereiding op de pronkzitting,
komen alle artiesten een aantal keren bij
elkaar om alles door te nemen. Het minst
leuk zijn de laatste twee samenkomsten.
Tijdens deze voorleesavonden lees je je
stuk “droog” voor aan de andere leden van
de pronkzitting. Er wordt dan niet vanzelfsprekend gelachen, omdat er kritisch
naar elkaar geluisterd wordt om te bepalen of er nog aanpassingen nodig of wenselijk zijn.
Door de jaren heen heeft Antwan het vertrouwen in zichzelf gekregen dat, wanneer
hij zelf stevig moet lachen om een grap,

In de loop der jaren zag het trio “Thei
(Marco Nabbe), Toon (Antwan) en Tienus (Maarten Kateman)” het licht tijdens
de pronkzittingsavonden in De Gouden
Leeuw. Dit voelde zo goed dat ze zo rond
2004 “het land” in trokken om bruiloften
en feesten op te leuken. Er waren de jaren
daarna geen deelnames aan de pronkzitting door Antwan.
Vier jaar geleden is hij weer begonnen
met optredens. Het is nu wezenlijk anders, omdat hij er op het podium ook zelf
enorm van kan genieten. Er is duidelijk
minder sprake van spanning waardoor “ik
er op het podium ook zelf heel veel schik
in heb.”
Antwan beseft wel dat hij de lat voor zichzelf steeds hoger legt. Wanneer er 35 grappen in een buut zitten dan vindt hij ook
dat dit 35 keer een reactie uit de zaal moet
oproepen. De timing is daarin zijn kracht.
Wanneer dat lukt dan geniet hij ook zelf
intens. Mocht een grap geen reactie oproepen dan denkt hij er vaak diezelfde avond
nog over na: waar zit ‘m dat in en hoe zou
dat morgen beter kunnen? Soms betekent
dit zelfs dat een passage geschrapt wordt
uit het verhaal; “De kracht zit ‘m niet in de
lengte van het verhaal.”
Er zijn momenten dat Antwan innerlijk
chagrijnig van het podium kan komen
mocht het niet lopen zoals hij dat had gewild. Het publiek merkt daar vaak niets
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van. “Er zijn maar een paar mensen die
mij zo goed kennen dat ze het aan me
merken tijdens het optreden.“
De fijnste avond voor hem is toch wel
de vrijdag; de eerste avond. “Heerlijk die
spanning; hoe zal het door het publiek opgepakt worden.”
Antwan schrijft ook liedjes die samen
een zangnummer vormen. Daar geniet
hij misschien nog wel meer van dan van
zijn buuts. Zoals bijvoorbeeld het lied over
de mogelijke verhuizing van De Elsenhof
naar de Kerk. Alle verenigingen kregen al
een plek toebedeeld in de kerk. “Zus en
gastvrouw Susan blijft daarin gasten met
open armen ontvangen in plaats van Jezus
aan het kruis.”
Antwan zingt zelf wel mee maar biecht op
zeker niet de beste zanger te zijn. “Ik kan
er echter enorm van genieten wanneer ik
Koen, Marco of Ernest de nummers hoor
zingen. En met zang bereik en raak je ook
weer een ander publiek.”
Wat nog meer
Zoals eerder gememoreerd heeft Antwan
een aantal keren opgetreden in Boxmeer
tijdens de pronkzitting. Een van de mooiste momenten was zijn buut die afgesloten
werd met een gezongen ode aan de afscheid nemende vorst van De Geitenbok,
Frank van Dijk. Mooi om verenigingsman
Frank te kunnen emotioneren en waarderen.
Tijdens tennistoernooien spreekt hij de
leden van TV Sambeek toe, en dit gebeurt
bijvoorbeeld ook bij het huldigen van
de jubilarissen bij de voetbalvereniging.
Mensen toespreken met een mooi verhaal
vindt hij leuk om te doen, omdat de ander

Toon 2.1
zich gewaardeerd en gezien voelt. Er moet
echter altijd weer in gelachen kunnen
worden door er wat humor in te passen.
Zijn laatste huldiging van jubilarissen was
in coronatijd en dus digitaal. Er waren zo’n
40 personen ingelogd en het was in alle
opzichten boven verwachting geslaagd.
Het was prachtig om te ervaren dat er ook
digitaal emoties gedeeld kunnen worden.
Hij wordt zo nu en dan wel eens gevraagd
om voor anderen te schrijven, maar dat
vindt Antwan best lastig. Wanneer het
gevraagd wordt doet hij het wel, maar hij
weet dan dat het kijken naar het optreden niet vanzelfsprekend genieten is. Van
binnen ploppen er aanmoedigingen naar
boven voor de optredend artiest, om de
timing net iets anders te doen waardoor
de grap beter tot zijn recht had kunnen
komen. Wat we al zeiden, hij is een perfectionist. Ook gaat hij niet vaak als publiek
naar allerlei buutavonden of zittingen. Die
avonden ervaart Antwan vaak als leuk om

reden met een groep vrienden samen op
stap te zijn. “Zelf in de buutton staan betekent niet vanzelfsprekend een schaterlachend toeschouwer te zijn.”
Ten slotte
Deze periode is het uiteraard stil, rondom alles eigenlijk. Hij blijft materiaal verzamelen om de volgende keer te kunnen
“tonproaten”. Of die keer er komt is nooit
zeker. Het verhaal moet kloppen en hij
moet ervan overtuigd zijn dat het goed
genoeg is.
Zo’n vier jaar geleden is hij weer mee gaan
doen met de pronkzitting, met zijn succesvolle typetje Toon 2.0 (2.1, 2.2 en 2.3).
Hij komt dan op met het clublied uit de
tijd van “Thei, Toon en Tienus” met de titel
“Jong en Lelluk”.
Toen hij 4 jaar geleden vertelde dat hij
weer mee ging doen aan de pronkzitting
vertelde iemand bij De Gouden Leeuw
aan Antwan: “Leuk dat je weer mee gaat
doen, ik verwacht er veel van.” Dat voelde
toen als druk, maar 4 jaar later geniet Antwan vooral ook zelf van het mogen optreden in De Elsenhof.
Tijdens de Pronkzitting 2020 is Antwan
gehuldigd omdat hij 22 jaar heeft meegedaan met de pronkzitting, welverdiend!

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.

Huldiging 22 jaar deelname Pronkzitting
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Mail je naam en hobby naar:
Ronddetoren@live.nl

Nieuwsflits
Vervolg pagina 3
De paal heeft een doorsnee van 30 centimeter en is 11 meter hoog. Zo’n paal
plaats je niet zomaar in een waterbergingsgebied. Hiervoor werd de gemeente
geraadpleegd, er moest een plaatsingsvergunning worden geregeld en uiteindelijk
ook een bestemmingsplanwijziging. Ook
het Waterschap moest ermee instemmen
voordat de gemeente het goedkeurde. De
gemeente was super enthousiast en heeft
ons voortreffelijk begeleid. Tevens nam
zij een belangrijk deel van de kosten voor
haar rekening.
Toen de vergunning eenmaal was verleend konden we aan de gang. Een ijzeren
buis van drie meter voor het ondereind
van de boomstam werd gekocht in Best.

WIJ MISSEN JULLIE!
Lieve inwoners van Sambeek en omstreken.Wij missen het om jullie te verwelkomen in De Elsenhof en te verblijden
met een vertrouwd avondje amusement!
De afgelopen jaren hebben wij jullie
verschillende producties laten zien,
waar we met veel energie en plezier
aan hebben gewerkt. Een prachtige komische musical, in samenwerking met
Vomuzi, maar ook een bijzondere komische thriller, volledig buiten onze eigen
comfortzone. Twee voor ons gewaagde keuzes, waar wij regisseur Erik Bok
enorm dankbaar voor zijn.
Begin vorig jaar zijn we vol goede moed
begonnen aan een avondvullend komisch blijspel, want wij weten dat dit
het genre is dat de meesten van jullie
het liefst van ons zien. Helaas moesten
wij de repetities, kort voor de voorstellingen, staken vanwege Covid19. Pech,
zoals veel verenigingen hebben meegemaakt…
In september zijn wij met veel enthousiasme en nieuwe moed begonnen aan
nieuw blijspel. Met een aantal nieuwe
spelers en onder de regie van onze vertrouwde regisseur: Anny Broeren, die al
eerder de regie voerde in onze toneelvereniging.

Een Douglas sparrenboom, geritseld bij
een enthousiast Brabants Landschap,
werd met speciaal vervoer van Laarakkers
van Landgoed Tongelaar in Mill naar de
Oude Waranda gebracht. Bij Laarakkers
werden twee ijzeren H-profielen van 3,5
meter gevonden, die beschikbaar gesteld
werden en daarnaast nog een heleboel
kleinere elementen om alles te realiseren.
Verder is het de bedoeling om een webcam te plaatsen, zodat eventueel pril geluk
wordt geregistreerd. De link zal te zijner
tijd te volgen zijn via: www.sambeek.
info. Het laswerk, schilderen, nest maken,
plaatsen en vergunningen zijn uitgevoerd
door Thieu en Doreth Derks, Jan Cornelissen, Eric Botden en Cor Thijssen. Via
deze weg willen wij deze personen nogmaals hartelijk danken.

Wij bedanken: Erik, Anny, vrijwilligers
en iedereen, die zich in het afgelopen
jaar tomeloos hebben ingezet voor onze
vereniging! Zodra het weer kan hopen
wij jullie gezond en op een veilige manier te kunnen verwelkomen voor een
avond amusement in De Elsenhof of
MFA Knillus.
Na de laatste berichtgeving van de overheid beseffen we nog even te moeten
volhouden, ondanks alle onzekerheid
die velen met ons ervaren. Wij willen
iedereen, die op welke manier dan ook
is getroffen door Covid19, enorm veel
liefde, sterkte en gezondheid wensen in
dit nieuwe jaar!

Naast de realisatie van het ooievaarsnest
hebben we ook twee kerkuilenkasten geplaatst. Eentje bij Adriaan van Loon in de
Bergstraat en eentje bij familie Wijnhoven
aan de Oude Waranda. Beide danken wij
hartelijk voor de gastvrijheid.

ORGANISATIES ZORG
EN WELZIJN SAMBEEK
Ons Thuus
info@onsthuus.nl
Wwz-coördinator
Dini Kuppen
Jongerenwerkers
Jeroen v.d. Heuvel
Ouderenwerker
Dette Koenders
0485-700500 | info@sociom.nl

Pas goed op elkaar!

Zorgloket Gemeente Boxmeer
WMO-klantmanagers
0485-585911 | frontoffice@boxmeer.nl

Namens alle leden van
Vortums En Sambeeks Toneel

Wijkverpleegkundige Boxmeer
0900-8803
Huisartsenpost
0900-8880
Wijkagent/politie
0900-8844
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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
GEBOORTENIEUWS

ÉÉN TEGEN
EENZAAMHEID

Op 8 december werd Tijs geboren.
Zijn trotste ouders zijn:
John Martens en Dorien Langen
Tijs woont Grotestraat 97a.

De gemeente Boxmeer heeft een
handtekening gezet onder het landelijk actieprogramma Eén tegen
eenzaamheid van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Opnieuw een stap in de aanpak tegen
eenzaamheid.
Al vóór de coronacrisis speelde eenzaamheid een rol in het leven van
zo’n 41% van onze inwoners. De aanpak omvat vijf pijlers met als doel
dat iedereen verantwoordelijkheid
neemt. De pijlers zijn: bestuurlijk
commitment, een sterk netwerk, het
betrekken van (eenzame) mensen,
een duurzame aanpak en monitoring/
evaluatie. Hoewel we eenzaamheid als
geheel niet kunnen laten verdwijnen,
kunnen we allemaal wel iemands eenzaamheid doorbreken.
Wat kunt u doen?
Op
www.eentegeneenzaamheid.nl
vindt u informatie en tips om ervoor
te zorgen dat een ander zich niet alleen voelt. Neem een kijkje en doe
mee.

Foto: Mirjam Cornelissen

Activiteitenkalender
Januari
zo 24 jan. 09.00 uur

OLV parochie, woord- en communieviering

Februari
za 6 feb. 19.00 uur OLV parochie, eucharistieviering
ma 8 feb. 20.00 uur Dorpsraad, vergadering, de Elsenhof
za 13 feb. 09.00 uur	VV Sambeek, inzameling oud papier, de Vochtplein

Maart
za 6 mrt.
ma 8 mrt
vr 12 mrt.
za 13 mrt.
vr 26 mrt.

19.00 uur OLV parochie, eucharistieviering
20.00 uur Dorpsraad, vergadering, de Elsenhof
18.30 uur SamSam, levende spellen avond, de Elsenhof
09.00 uur	VV Sambeek, inzameling oud papier, de Vochtplein
18.30 uur SamSam, bingo, de Elsenhof

April
za 3 april
za 10 april
ma 12 april
vr 16 april
di 27 april

19.00 uur OLV parochie, eucharistieviering
09.00 uur	VV Sambeek, inzameling oud papier, de Vochtplein
20.00 uur Dorpsraad, vergadering, de Elsenhof
18.30 uur SamSam, boys en girls night, de Elsenhof
10.00 uur Samsam, Koningsdag

Alles onder voorbehoud i.v.m. de pandemie.
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www.2besign.nl

Rond de Toren 2020.indd 1

6-1-2020 18:54:40

Route 66 Grotestraat 77 5836 AC Sambeek 0485 520 353

// www.sanidrome.nl/pennings

Inspirerende
showroom

Ontzorgen
van A t/m Z

Plannen voor een
nieuwe badkamer?
Laat u inspireren op onze website. Wij ontvangen u graag
na de lock-down in onze showroom. Voor vragen zijn wij
bereikbaar. Blijf gezond.
Spoorstraat 8a, Boxmeer | (0485) 52 37 83
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Vakkundige
installatie

Sambeeks Heem
SPULLETJES VOOR KRINGLOOPPRIJSJES
door René Klaassen
‘Het moet zwart van het volk gezien hebben bij een veiling die op maandag 22
maart 1880 in Sambeek werd gehouden.
De spullen die toen onder leiding van de
Vierlingsbeekse notaris Willem Hermsen
publiekelijk werden verkocht behoorden toe aan het overleden echtpaar
Constantijn Willem van Oordt en Clasina
Cornelia Degerman.
Ze waren in 1852 in Sambeek komen
wonen in het Steenenhuijs, dat destijds
bij de kruising van de huidige Schilderstraat-Pastoor van Berkelstraat stond. Het
pand met voorname uitstraling omvatte
twee woningen. En in één ervan had het
echtpaar Van Oordt-Degerman gehuurd
gewoond.
Eigenaar van het Steenenhuijs was toen een
zekere Pieter van Eeden, een planter die in
Zuid-Amerika een fortuin had verdiend
en - terug in Nederland - op Rosalia’s Rust
in Sambeek was gaan wonen. Op deze plek
staat nu het voormalige Catharinaklooster.
Het Steenenhuijs, de eerste berichten erover dateren al van vóór 1700, is vrijwel
altijd in het bezit van protestanten geweest.
Zoals de genoemde Pieter van Eeden. En
hij verhuurde het op zijn beurt weer aan geloofsgenoten, waaronder dus het echtpaar
Van Oordt-Degerman.
Constantijn Willem van Oordt was niet
de minste geweest. Hij had carrière gemaakt in het Nederlands-Indisch leger en
had het uiteindelijk tot kapitein-ingenieur
gebracht. Na zijn pensionering was hij in
Sambeek komen wonen. Hij overleed in

Overlijdensadvertentie van Clasina Cornelia Degerman in het Boxmeersch Weekblad
van 7 februari 1880.

Het Steenenhuijs aan het einde van de Schilderstraat op de hoek met de Pastoor van
Berkelstraat omvatte twee, van elkaar gescheiden woningen.
1864 op 66-jarige leeftijd. Zijn vrouw Clasina Cornelia Degerman overleefde hem 14
jaar. Maar toen ook zij in 1880 gestorven
was, werd de inboedel van hun woonhuis
door de nabestaanden geveild.
Een advertentie in het Boxmeersch Weekblad had daar melding van gemaakt. Op de
veiling waren meer dan tachtig(!) belangstellenden af gekomen. Omdat het echtpaar
Van Oordt-Degerman tot de gegoede burgerij had behoord, verwachtten de potentiële kopers eigenaar te kunnen worden van
kwalitatief goede spullen.
Die gingen voor wat we nu ‘kringloopprijsjes’ zouden noemen van de hand. Zoals een
wasmand voor 55 cent of een tafel voor 150
cent. Een karpet wisselde van eigenaar voor
40 cent en een emmer voor 75 cent. Indertijd waren het uiteraard nog guldencenten.
Om de waarde in hedendaagse euro’s te bepalen, moeten de bedragen met ruim tien
worden vermenigvuldigd.
De namen van alle kopers zijn bewaard gebleven. De meesten kwamen uit Sambeek.
Zoals burgemeester Jan van den Bosch,
die een ‘waterflesch’ kocht voor vijf gulden.
Wethouder Jan Melsen ging onder andere
met een klok voor eveneens vijf gulden
naar huis. Heel veel van haar gading bij de
te veilen spullen vond een zekere Jacqueline Noman uit Vierlingsbeek. Zij komt maar
liefst 24 keer in de lijst van kopers voor.
In totaal bracht de veiling 6615 euro op.

Clasina Cornelia Degerman geeft kennis
van het overlijden van haar man Constantijn Willem van Oordt in de Opregte Haarlemsche Courant van 5 december 1864.

De aankondiging van de veiling van de
inboedel van 20 maart 1880 geeft een goed
beeld van wat er destijds allemaal in een
huis van de gegoede burgerij stond.
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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
Hallo allemaal,
Wij van de redactie van de jeugdpagina van Rond de Toren wensen jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar en de beste wensen voor 2021.
We hopen dat dit jaar beter wordt dan 2020 en dat we weer meer dingen mogen en kunnen doen. Maar voor nu hopen we dat iedereen
gezond blijft.
Groetjes,
De jeugdredactie

Tekening: Koen Laarakkers

Dilemma’s
Winter
Liefde
Trein
Basisschool
Zwembad
Carnaval
Klein zijn
14 jaar zijn
Netflix
Sport kijken
Appen
Liefde
Veel te vroeg zijn
Rondje wandelen bij de Maas
Met een paar vrienden thuis afspreken
Bord spelletjes
Naar buiten een sneeuwhoop maken
Niet meer kunnen dansen

Zomer
Vriendschap
Bus
Middelbare school
Zee
Kerst
Groot zijn
25 jaar zijn
Youtube
Zelf sporten
Bellen
Geld
Altijd 5 minuten te laat zijn
Een rondje wandelen door het dorp
Met een paar vrienden naar buiten
Computerspelletjes
Binnen zitten met een kop warme chocomel
Niet meer kunnen zingen

PUZZEL
BOLSTER
GOUDEN
LEEUW
MAAS
SEMPER
UNITAS
DUIVEL
KERK
LINDEBOOM
ROUTE
SPORTHAL
VOETBALVELD
ELSENHOF
KNOEPERS
LINDEFEESTEN
SAMBEEK
TENNISVELD
WARANDAHAL
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Foto: Geert Broeks

Foto:Lucien Verhaag

Foto:Jan Laarakkers

Foto: Maria Hoeve

Foto: Jose Brouwers-Gommans

Foto: Gerrie Laarakkers

Nr. 11

ROND DE TOREN

Foto: Nena Bongers

16

Foto: Simon Verstraaten

Foto: Monique Willems

Foto:Wilma Thijssen

Foto:Trees Geritz

Foto: Wanda Laarakkers

Foto: Truus Hermans

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

WINTERSE TAFERELEN
IN SAMBEEK
Foto: Piet Verstraaten

Stuur je foto in via ronddetoren@live.nl
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Jeugdcommissie
TV Sambeek

Een club die alle activiteiten voor de
jongste leden van TV Sambeek regelt is
de jeugdcommissie. Deze commissie telt
zes leden: voorzitter Rian Laarakkers,
Monique de Best, Anke Weijers, Kim
Franken, Miriam Cornelissen en Jeanette
Verstraaten.
Wanneer een kind ongeveer zes jaar is kan
het lid worden van onze vereniging. Tot
je 18e jaar behoor je tot de jeugd. Wie wil
kan leuke en leerzame trainingen volgen
van onze vaste trainer, Peter van Andel.
Daarnaast worden er door de jeugdcommissie verschillende activiteiten georganiseerd. Het Vriendjes en frietjes toernooi
bijvoorbeeld. Samen met een vriend die
geen lid is wordt een gezellig toernooitje
getennist. Rian Laarakkers: “Deze activiteit is het gevolg van een brainstormsessie
die we hielden met de jeugd. Er kwamen
leuke ideeën van de jongens en meiden.
Ook het jeugdkamp is dankzij deze sessie
een vast item op de agenda geworden.”
Tijdens het kamp slapen de jeugdleden in
de kantine en gaan overdag op pad voor
leuke tennisactiviteiten, maar ook een
dropping is vaste prik.

Elk jeugdlid kan in zijn eigen leeftijdscategorie deelnemen aan de voor- en najaarscompetitie. Zeven zondagen worden
er sportieve wedstrijden gespeeld in de
blauw-witte clubtenues, zowel bij gastclubs als thuis. Met Hemelvaart vindt
het dorpentoernooi plaats, samen met
verschillende buurtverenigingen wordt
een gezellig toernooitje georganiseerd.
De winnaar gaat met de kampioensbeker
naar huis. En natuurlijk worden in het najaar clubkampioenschappen gespeeld met
enkelwedstrijden. Hierna volgt nog een
dag waarop dubbelwedstrijden gespeeld
worden. Het Smash en smultoernooi is
ook altijd een graag geziene activiteit. De
jeugdleden nemen een ouder, opa, oma of
andere 18-plusser mee naar de tennisbaan
om gezellige, maar zeker ook fanatieke
wedstrijden te spelen. Naast het racket
gaat er ook een hapje mee in de tas, zodat
er een gevarieerde maaltijd te verkrijgen
is in de pauze. “Wij zijn altijd bij de activiteiten aanwezig. Het doel van de jeugdcommissie is zoveel mogelijk kinderen te
laten genieten van de mooie tennissport,”
aldus Rian. “Dit zien we ook gebeuren. De
eerste dag dat tennissen weer mocht na de
lockdown was geweldig, het enthousiasme
bij de jeugd spatte eraf. En over het kamp

Agenda
55 + tennis
doorlopend woensdag- en
donderdagochtend

hoor je ze nu nog enthousiast praten. Een
groep van verschillende leeftijden vormt
een eenheid. Tennis is een makkelijke,
toegankelijke sport, je kunt het altijd met
iedereen spelen, mooi toch! Wij genieten
als we de blije kinderen zien!”
Wil je ook lid worden van de TV Sambeek? Kijk op onze website voor meer informatie. www.tvsambeek.nl

Nr. 11

ROND DE TOREN

19

OXALIS

Grondwerk - Straatwerk
Wegenbouw & Riolering

TUINONTWERPEN

TUINONTWERP

. BEPLANTINGSPLAN . ADVIES

WWW.OXALIS-TUINONTWERPEN.NL

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: Jeugdcommissie

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

De jeugdcommissie van CV De Knoepers: een onmisbare club
mensen. Wie zijn zij en wat doen zij?

en Knoeperverbranding, zijn de jeugdige
Knoepers en jeugdcommissie aanwezig.

Michiel ten Buuren is voorzitter van de
club. Michel Keijsers weet alles van de techniek. Cecile Hendriks is onder andere een
kei in het organiseren van de Jeugdboerenbruiloft. Henny Ebben, organiseren en informeren van ouders, dat is haar ding. Jack
Hermens, wat doet hij níet? Alfons Zeelen
is het manusje van alles en Patricia de Ryck
de expert op het gebied van teksten schrijven en communicatie. Met dit stel zijn er
heel wat kwaliteiten in huis, ze vormen een
goed team.
Michiel: “Voorgaande jaren zijn er mensen gestopt met jarenlange ervaring, zoals
Dorothé van Bon, zij was dertig jaar betrokken bij het jeugdcarnaval. Gelukkig
hebben er zich weer nieuwe enthousiaste
mensen gemeld met frisse ideeën. Ons doel
is er voor te zorgen dat jeugdcarnaval en
de activiteiten geregeld worden en we een
gezellige carnaval kunnen vieren.” De doelgroep qua leeftijd ligt hierbij vanaf groep 3
t/m 16 jaar, waarvan de harde kern de jeugd
van 11 t/m 13 jaar is. Henny: “Knoeperscar-

naval is voor iedereen, het is laagdrempelig,
alle jeugd kan en mag meedoen.”
De jeugdactiviteiten lopen parallel aan die
van het volwassencarnaval. Het seizoen
wordt afgetrapt met het Jeugdprinsenen verlovingsbal. “Het uitkomen van het
kwintet en boerenpaar is altijd bijzonder,
dan begint het,” volgens Michiel, “het is ook
leuk dan de rest van de vereniging weer te
zien.” Henny: “Je zit zelf ook vol spanning.”
Na deze start volgen staatsiefoto’s maken,
bezoeken van recepties, de Jeugdprinsenreceptie, Jeugdboerenbruiloft en Jeugdpronkzitting. “Een hele happening is ook het
jeugdprinsentreffen in Rijkevoort, de jeugd
vindt dat prachtig,” aldus Henny, “je komt
daar andere jeugdcommissies tegen, waarmee we ervaringen uitwisselen.” Daarna
volgen nog het Krumelbal, georganiseerd
door SamSam en Bolstercarnaval, met wie
de samenwerking erg goed verloopt. Maar
ook bij de Coladisco, de heilige mis, Boxmeerse lichtjesoptocht, optocht Sambeek

Het zien van blije gezichten bij een activiteit geeft de jeugdcommissie enorm
veel energie. Henny: “In het begin zie je
de kinderen nog in groepjes verdeeld wat
onwennig staan. Wanneer het begint zie je
het samensmelten en hebben ze het samen
gezellig, dat is mooi om te zien.”
Omdat dit jaar de activiteiten niet plaats
kunnen vinden heeft de jeugdcommissie een leuke challenge bedacht. Stuur je
leukste en gekste coronaproof polonaisefilmpje naar jcdeknoepers@gmail.nl De
leukste inzending ontvangt het Knoepersriek-thuiscarnaval-overlevingspakket. “Zo
maken we er samen een zo leuk mogelijk
carnavalsjaar van. En hopelijk gaan we er
volgend jaar weer echt tegenaan.”
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VV Sambeek
Jubilarissen

en vrijwilligers
van het jaar
Omdat er dit jaar geen mogelijkheid is om
onze altijd gezellige nieuwjaarsreceptie te
organiseren hebben we onze jubilarissen
gehuldigd tijdens de digitale jaarvergadering op maandag 7 december. Onder de
belangstelling van maar liefst 40 ingelogde
leden, lukte het prima recht te doen aan
de staat van dienst die iedere jubilaris op
zijn geheel eigen wijze heeft binnen onze
vereniging.
Nol Jacobs – 50 jaar.
Zo werd Nol Jacobs gehuldigd vanwege
zijn 50-jarig lidmaatschap. Mooi was het
dat Nol dit niet als een prestatie maar als
een mijlpaal ervaarde. Er werd bij zijn huldiging gememoreerd aan het feit dat zijn
vader deze mijlpaal destijds in zijn laatste
levensjaar heeft mogen bereiken. Het was
prachtig te ervaren dat ook in de digitale wereld emoties bij mijlpalen als deze
prima gedeeld kunnen worden.
Marcel Ermers – 40 jaar.
Marcel werd in het zonnetje gezet vanwege
zijn 40-jarig lidmaatschap. Ook hier werd
gememoreerd aan de staat van dienst die
zowel Marcel als zijn overleden vader Jan
Ermers binnen de vereniging heeft. In het
jaar dat Marcel 40 jaar lid is zou vader Jan
50 jaar lid geweest zijn.
Mooi was het om te kunnen vermelden
dat Jan, samen met zijn zoon Marcel hun
(klein)zoon Bjorn heeft mogen trainen in
de jeugd van de vv Sambeek, waarbij er
dus drie generaties op het veld stonden.
Jan Botden – 40 jaar
Ook Jan Botden is al 40 jaar lid van de vv
Sambeek. Jan was niet zelf ingelogd omdat
hij niet gewoon is te werken binnen digitale omgevingen als die door ons gebruikt
werden tijdens de jaarvergadering.
Ook Jan krijgt, net als alle andere jubilarissen, vanwege zijn staat van dienst binnenkort aan zijn voordeur het kleinood
dat hoort bij dit jubileum, met daarbij een
prachtige bos bloemen, uitgereikt.
Martin Koenen – 25 jaar.
Het zegt alles over Martin dat hij 25 jaar
lid is van onze vereniging maar nooit

Marga Nabbe en Ilse Derikx
actief aan het voetbalspel heeft deelgenomen. Als bestuurder en in het onderhoud heeft Martin zijn sporen binnen de
vereniging meer dan verdiend. Wanneer
het hem uit komt gaat hij richting sportpark en schoffelt, steekt kanten recht, legt
stoepen, enz. enz. Eerder in zijn vrijwilligersperiode was hij ook actief in het oud
papier en in het up-to-date houden van de
reclameborden.
Tom Gooren – 25 jaar.
Tom werd in de zomer van 1995 lid van
onze jeugdafdeling. Alle jeugdteams werden doorlopen met sportieve hoogtepunten als kampioenschappen en het tot
2x toe uitgeroepen worden tot sportman
van het jaar. Als vrijwilliger was Tom nog
als jeugdscheidsrechter actief en af en toe
trainde hij nog de D’tjes.
Het voetbal bij de senioren werd helaas
abrupt beëindigd door een ernstige knieblessure, maar binnen enkele jaren gaan
we Tom terug zien wanneer zijn kinderen
de voetbalsport gaan beleven.

Agenda
Oud papier
Zaterdag 13 februari
8.30 - 11.30 uur
(Pastoor de Vochtplein)
Fons Thomassen Trofee –
Marga Nabbe en Ilse Derikx
Marga en Ilse hebben 4 seizoenen geleden
het initiatief genomen om de kantinediensten naar hun eigen inzichten invulling te
geven. Nu, 4 seizoenen later, kunnen we gerust spreken van een goed geolied systeem.
Een systeem waarin Marga en Ilse niet alleen zorgen voor de indeling van de kantinediensten, maar ze zorgen er ook voor
dat er een kwalitatief goed gevulde vrijwilligerspool is die ingezet kan worden als iemand niet kan of wanneer er op het laatste
moment iemand niet komt opdagen.
Het zegt echter veel over het succesvolle
van de inzet van Marga en Ilse, dat het niet
komen opdagen steeds minder vaak voor
komt. In situaties dat dit wel gebeurt, of
wanneer er leden zijn die hun dienst willen afkopen, zorgen beide dames ervoor dat
het verstuurde “Tikkie” op de juiste mobiele
telefoon een signaal tot betalen geeft.
Al met al reden genoeg voor het bestuur
en de leden van de vv Sambeek om Marga
Nabbe en Ilse Derikx uit te roepen tot vrijwilligers van het jaar.
Nadat alle deelnemers aan de digitale jaarvergadering hun microfoons voor even
hadden ingeschakeld, kregen beide dames
een groot applaus en kregen ze uit handen
van hun wederhelften de Fons Thomassen
Trofee en een prachtige bos bloemen uitgereikt. Via de camera van hun eigen laptop konden we dit allemaal intens volgen.

Robert Berkvens – 25 jaar.
Robert is al enkele jaren rustend/steunend
lid. Bescheidenheid staat bij hem hoog in
het vaandel wat bekrachtigd werd met de
vraag niet te veel bombarie van dit item te
maken. Vanaf de F-pupillen doorliep Robert alle jeugdteams. Het sportieve hoogtepunt was het kampioenschap met de A1.
Bij de senioren mocht Robert de promotie
naar de 5e klasse in het seizoen 2013/2014
mee maken.
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De Elsenhof
Feestjes & partijtjes - catering - vergaderruimte
Informeer naar de mogelijkheden
0485-572264 | eetcafedegoudenleeuw@hotmail.com

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

Zonwering
Kozijnen
Rolluiken
Overkappingen

Erflanden 11
5831 ZA Boxmeer
(0485) 573 989
www.uyen.nl
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St. Anthoniusgilde
Terugblik

Agenda
Uittreden naar Gildedag in Haps
9 mei
2de Pinksterdag Koningsschieten
24 mei
Deelname Boxmeerse
Vaart Heilig Bloedprocessie
6 juni
Jubileumfeest
18 t/m 20 juni met onder andere:
Reünie van de lagere school
18 juni
Hap en Trap-Ronde en
St. Jans kranswijding
19 juni
Gildedag met 40-tal gildes
20 juni
Open Dag St. Anthonius Gilde
en een BBQ
22 augustus

Gilde 8 mei 1921 optocht
Hallo dorpsgenoten
Wij willen u namens het St. Anthoniusgilde Sambeek een goed en een gezond 2021
toe wensen.
Als wij als Gilde terugkijken op het jaar
2020 dan was dit net als voor velen een
apart jaar. Omdat de Gilde-activiteiten
meestal plaats vinden tussen mei en september is eigenlijk alles voor ons afgelast.
Toch hebben we voor onszelf wat kleine
activiteiten kunnen doen.

Zo hebben we toch op 2de Pinksterdag de
huidige koning (Mario Denen) kunnen
wekken. En hebben we in de zomermaanden buiten een aantal schietavonden kunnen houden.
Verder zijn we met veel enthousiasme en
gedrevenheid van leden en ook niet leden
van het gilde aan de slag gegaan met de
voorbereidingen voor ons grote jubileum
in 2021. Dit loopt allemaal voorspoedig en
we kijken er nu al naar uit.

Een Gildefeest kunnen wij als kleine vereniging natuurlijk niet alleen organiseren
en daarom zijn we ook erg blij met de hulp
die we nu al krijgen met onze voorbereidingen. Tevens hebben wij het voornemen
om voor alle Sambeekse verenigingen een
informatie-avond te houden. Zij zullen
hier tijdig van op de hoogte worden gebracht.
Verder kan ik u mededelen dat er een
nieuwe website is: www.gildesambeek.nl
Hierop vindt u veel informatie over ons
mooie Gilde.
In de volgende Rond de Toren zullen wij u
iets vertellen over onze ‘vogelbouwer’.

ST. ANTHONIUSGILDE SAMBEEK
Anno 6 mei 1421
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Senioren Vereniging
Sambeek

Gedachte...
We hebben allemaal slechte dagen
Maar een ding is zeker:
Geen enkele wolk is zo donker dat
de zon er niet doorheen
kan schijnen!

De Senioren Vereniging heeft inmiddels ook verenigingsjaar 2021 ingeluid met een
bestuursvergadering en het bestuur staat te popelen om de leden weer “live” te kunnen
ontmoeten en om weer activiteiten voor iedereen te organiseren. Het ziet er helaas niet naar
uit, dat dit op korte termijn zal lukken. De laatste berichten zijn dat de lockdown nog enkele
weken verlengd gaat worden en dat het ook nog wel enkele maanden zal duren voordat alle
senioren gevaccineerd zullen zijn. Helaas…….
Omdat onze activiteiten in 2020 grotendeels stil hebben gelegen, heeft het bestuur
in de kersttijd alle leden verrast met een
attentie: een pakket met enkele – voor iedereen bruikbare – levensmiddelen. Alle
leden waren blij verrast en het bestuur
heeft veel leuke reacties en bedankjes
mogen ontvangen……

Deze coronatijd waarin veel activiteiten
zijn weggevallen heeft tot gevolg dat senioren meer op zichzelf zijn aangewezen,
veel thuis zijn en daardoor ook minder
sporten en bewegen.
Maar er zijn sport– en bewegingsactiviteiten in de buitenlucht die – met in achtneming van de regels – toch door kunnen
gaan zoals b.v. tai-chi en countrydansen.
Ook is “Walking Sport” voor senioren de
laatste jaren erg in opkomst. Dit is sporten op een lager tempo en kan bij diverse
sporten worden toegepast zoals o.a. voetbal, hockey, tennis. Dit kan buiten gemakkelijk op 1,5 meter afstand.
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Het is gezond om actief te blijven en in
beweging te zijn, maar daarnaast is het

maal diensten gericht op het gebied van
wonen, uiterlijke verzorging en ontspanning. Degenen die de diensten verrichten
zijn door Pantein Extra geselecteerd op
betrouwbaarheid en deskundigheid. De
hulpvrager betaalt een gangbaar tarief
voor de professionele dienstverlening.
Om hiervan gebruik te kunnen maken
moet men wel lid zijn van Pantein Extra.
Er wordt per jaar € 21,95 lidmaatschapsgeld betaald per huishouden. Daarnaast
biedt het lidmaatschap van Pantein Extra
ook een aantal voordeelregelingen. Voor
verdere informatie bel 0485 – 84 54 54.

sociale contact ook erg belangrijk. Hebt
u belangstelling voor een van deze activiteiten, neem dan contact op met Stichting
Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer (tel:
0485 – 574440 of zie www.swogb.nl ) en
informeer naar de mogelijkheden in de
gemeente. (Noot: voorlopig zijn er tijdens
de strenge lockdown tot 20 januari – met
daarna misschien enige verlenging – nog
geen SWOGB activiteiten).
Pantein Extra vierde in 2020 haar 25 jarig
bestaan. Pantein Extra valt onder de koepel van Pantein. Het landelijk beleid is om
ouderen langer zelfstandig in hun eigen
huis te laten wonen. Om dit te kunnen realiseren hebben ouderen regelmatig ondersteuning nodig in de thuissituatie. Pantein
Extra bemiddelt in een uitgebreid aanbod
van diensten in en rondom huis zoals o.a.
kapper, pedicure, glazenwasser, tuinman,
klusjesman, wasservice etc. Dit zijn alle-

Senioren Verenig

Senioren Vereniging Sambeek

VC Avance

Het

bestuur aan het woord Pietentraining

Het nieuwe jaar is alweer van start gegaan, zonder de
traditionele oudjaarsborrel waar Avance altijd het oude jaar
mee afsluit en het nieuwe inluidt. Wellicht wat aan de late kant
bij het lezen van deze “Rond de Toren”, maar we willen iedereen
toch graag een gezond, sportief en voorspoedig 2021 toewensen.
In het bestuur van VC Avance zijn nu
4 vrijwilligers actief, Marco Franzen als
penningmeester, Irene Gerrits als contactpersoon jeugd- en technische commissie,
Vera Hendriks voor de administratie van
leden, zaalhuur en activiteiten en Ruben
Bakker als interim-voorzitter/secretaris.
Helaas hebben we nog een openstaande
vacature voor een voorzitter; momenteel
verdelen we taken (digitaal tegenwoordig)
over de overige bestuursleden, maar het
zou mooi zijn als we weer iemand vinden
die aan het roer wil staan van onze mooie
vereniging. Wellicht iets voor u?
Met hulp van de verschillende commissies
en vrijwilligers houden we de volleybalvereniging draaiend. Jullie zullen begrijpen dat we afgelopen periode druk zijn
geweest om toch zoveel mogelijk sportactiviteiten aan te kunnen bieden. In het
begin van vorig jaar kon dat buiten en na
de zomervakantie mochten we zelfs weer
even de zaal in. Met name de jeugd onder
de 18 jaar heeft toch nog regelmatig zijn
sport kunnen uitoefenen. De hele registratie en coördinatie van sporters in en door
de sporthal heeft behoorlijk wat voeten in

de aarde gehad. Nu is het wachten tot we
weer (desnoods aangepast) mogen gaan
sporten en hopen we dat we toch weer wat
aan het volleyballen komen.
Afgelopen periode is er hard gewerkt aan
een mooie nieuwe website. Avance maakte jarenlang gebruik van het portaal van
Vortum-Mullem, mede omdat natuurlijk
een deel van onze roots (Advendo) daar
ligt. Het portaal heeft zeker zijn dienst bewezen en we zijn de dorpsraad van Vortum-Mullem dan ook zeer dankbaar dat
we dit al tijd hebben kunnen doen.
Maar de tijd staat niet stil, websites worden vooral mobiel bekeken en de koppeling met sociale media wordt steeds belangrijker. Voor ons was dat de reden om
op zoek te gaan naar wat anders. En het
resultaat mag er zijn: een mooie nieuwe
frisse website welke ons de komende tijd
van informatie gaat voorzien. Hoewel een
website natuurlijk nooit helemaal af is, is
het misschien toch de moeite waard eens
een kijkje te nemen op www.vcavance.nl
We hopen jullie allemaal weer snel in de
Warandahal te kunnen ontmoeten.

Het is alweer even geleden maar zaterdag 5 december was er wederom
een pietentraining voor alle mini’s van
VC Avance. Om 9.15 uur stonden de
eerste nieuwsgierige mini’s al klaar en
om 9.30 uur, toen de training begon
stonden 18 enthousiaste kinderen te
trappelen om te beginnen. Ook de
twee stagiaires popelden om de door
hen bedachte spellen voor te doen.
In de zaal was een groot pepernoten-volleybalcircuit uitgestald dat
bestond uit acht verschillende (volleybal)opdrachten. De nodige basistechnieken van het volleybal kwamen
aan bod. Deze werden afgewisseld
met echte pietenactiviteiten, zoals
klimmen, klauteren, mikken, balanceren en rollen.
Onder de luide sinterklaasbeats werden de opdrachten met veel enthousiasme, inzet en plezier uitgevoerd.
Tijdens het harde werken kwam een
tweetal pieten langs. Zij brachten een
gezellig bezoek aan de Warandahal en
waagden zich eveneens aan de proeven en deelden natuurlijk ook grote
hoeveelheden pepernoten uit. De pepernoten die op de grond waren beland bleven dit jaar voor het eerst netjes liggen. Er was natuurlijk ook een
pauze met limonade die ook ‘coronaproof ’ in de frisse buitenlucht werd genuttigd. Nadat in recordtempo opgeruimd was door iedereen, was er nog
tijd over voor een pieten-mix-volleybaltoernooitje. Vlak voordat de pieten
weer door moesten naar het volgende
adres, ontdekten zij dat hun zak met
cadeaus weg was. Gelukkig wilden
onze behulpzame kinderen helpen
zoeken en zo was de zak redelijk snel
weer terecht. Eind goed, al goed.
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Zonnepanelen

op een ander dak

Foto: Simon Verstraaten
Heb je interesse in schone energie, maar is
het niet mogelijk om zelf zonnepanelen te
plaatsen? Of staat je huis niet gunstig ten
opzichte van de zon? Dan is gezamenlijk
zonne-energie opwekken op een ander
dak de oplossing.
Jan en Gerrie Laarakkers willen het dak
van de eigen loods aan de Stalenberg ter
beschikking stellen voor particulieren of
verenigingen uit Sambeek die graag zonnepanelen willen, maar geen ruimte daarvoor hebben of geen panelen willen op hun
eigen dak. Om dit te realiseren willen we in
samenwerking met de dorpsraad en Laarakkers een Postcoderoosproject opzetten.
Wat is een Postcoderoosproject?
Om iedereen in de gelegenheid te stellen
zelf duurzame energie op te wekken heeft
de overheid de Postcoderoosregeling in
het leven geroepen. Met deze regeling krijgen leden van een coöperatie een energiebelastingkorting op hun energienota voor
lokaal en duurzaam opgewekte elektriciteit. Door deze landelijke regeling kunnen
inwoners van een wijk of dorp met elkaar
op een financieel rendabele manier aan de
slag met lokale en duurzame energie.
Meestal begint een Postcoderoosproject
met het zoeken naar een geschikte locatie
en overleg voor toestemming van de eigenaar van de locatie. Feitelijk is in dit geval
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de plek al gevonden en geeft de eigenaar
toestemming voor gebruik van zijn dak.
Om e.e.a. te realiseren moet er een aantal
stappen doorlopen worden:
• Er moeten voldoende deelnemers zijn
aan dit project. Er is voor 55.000 kWh
(200 panelen) aan opbrengst beschikbaar. Een gemiddeld huishouden in Nederland verbruikt ruwweg 5000 kWh
aan elektrische energie. Er wordt geadviseerd om voor ongeveer 80% van je
jaarverbruik aan elektrische energie deel
te nemen.
• Bij voldoende deelnemers wordt er een
coöperatie opgericht met een 3-koppig
bestuur waarvan alle deelnemers aan het
project lid worden. De coöperatie wordt
beheerder van het netwerk.
•
Als alle formaliteiten zijn doorlopen
gaan de deelnemers hun inleg doen (afhankelijk van de hoeveel kWh die ze
willen opwekken en van de aanlegkosten). De verwachting is dat je inleg in 7
á 8 jaar is terugverdiend. Dat zou betekenen dat je nog minimaal 7 jaar ‘gratis’
stroom hebt. Alle deelnemers zijn dus
voor een gedeelte eigenaar van dit zonnepaneel-park.
Meedoen? Meld je vrijblijvend aan
Om de haalbaarheid vooraf te toetsen
hebben wij gepolst of er belangstelling
zou zijn voor zo’n project. Onze indruk
is dat één project op relatief korte termijn

reëel moet zijn. Een tweede project zou
technisch gezien bij Laarakkers haalbaar
kunnen zijn.
Dus, als je interesse in deelname in dit
postcoderoosproject hebt, meld je dan
(vrijblijvend) aan. Wij noteren jouw gegevens, zetten je op volgorde van binnenkomst op de lijst en organiseren op korte
termijn een informatiebijeenkomst.
Voor aanmeldingen of eventuele verdere
informatie kunt je terecht bij:
postcoderoossambeek@gmail.com
De voordelen
• Zowel huiseigenaren als huurders kunnen meedoen
• Financieel voordeel
- 15 jaar lang een zéér laag energietarief
• Milieu
- een bijdrage aan een duurzame, schonere leefomgeving
• Lokale economie
- voor en door Sambekenaren
• Gemak
- geen zorgen over installatie, onderhoud en administratie
• Onafhankelijk
- je bent niet afhankelijk van de salderingsregeling
• Geen hogere WOZ waarde of verzekeringswaarde van je eigen woning

Semper Unitas
120 jaar

In januari 2021 bestaat Semper Unitas 120 jaar! Op 11 januari
was destijds de oprichtingsvergadering. De vereniging kreeg de
naam “Altijd Eén” mee: Semper Unitas. Op het vaandel staat
vreemd genoeg 26 januari, maar dat mag 120 jaar later de pret
niet drukken.

We zijn trots op 120 jaar:
* samen de passie van muziek maken delen
* r epetities, concerten en serenades.
* e lkaar ontmoeten.
*
midden in het dorp Sambeek mogen
staan.
Semper Unitas: een muziekvereniging met
een geschiedenis van 120 jaar van grootse
resultaten - sinds 2005 mag de vereniging
zich trots concertdivisionist noemen - en
kleinere zaken die bijvoorbeeld speelden
in de jaren zestig: een dubbeltje boete als
men rookte tijdens het repeteren.

In de beginjaren maakte de vereniging
ook de tijd van de Spaanse Griep mee, een
voetnoot in de geschiedenis van Semper
Unitas. Hoewel, hier is niets over terug
te vinden. Toch moet dit ook toen gespeeld hebben. Ruim honderd jaar later
schrijft wederom een virus geschiedenis.
Hoe komt onze tijd (over 120 jaar) in de
boeken van Semper Unitas terecht? Lezen
we dan dat de leden van Semper Unitas
niet voldoende hebben kunnen repeteren
of kan men dan genieten van een (heel
waarschijnlijk bijzonder gedateerd) YouTube-filmpje met de titel “Semper Unitas

Agenda
Paasconcert in Schouwburg Cuijk
5 april
St. Jansfeesten & 600-jarig bestaan
St. Antoniusgilde Sambeek
19 + 20 juni
(onder voorbehoud)

wenst U...”? Een kerstfilm die weliswaar op
anderhalve meter afstand is opgenomen,
maar die ook de kracht van samen muziek
maken heeft teruggebracht naar het oude
normaal, namelijk samen genieten en
laten genieten van muziek. En zo zal het
over 120 jaar terug te vinden zijn...
Hopelijk kunnen we 2021 weer afsluiten
met een kerstconcert in een stampvolle
sporthal met de woorden: “Wat hebben we
samen weer ontzettend genoten!”
Henk van Raaij
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Nieuwsflits
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’.
WAAROM - DAAROM
Kinderen kijken met verwondering naar
de wereld om hen heen en ze stellen dan
ook veel vragen: waarom dit en waarom
dat?

soms weten we zelf het antwoord niet
eens. Wat dan? Verzinnen wij maar wat,
om van die lastige vragen af te zijn? Om
onze rust niet te laten verstoren?
Wanneer ook dat zogenaamde antwoord
onvoldoende is en als er opnieuw een
“waarom” komt, kunnen wij ten einde
raad, als laatste redmiddel zeggen: “daarom” en we denken: Nou is het genoeg …
Het kind en onszelf worden hiermee
voor de gek gehouden, zeg maar: bedrogen.
Beter is, als we geen antwoord weten, te
zwijgen en de onrust bij het kind weg te
nemen door er te zijn op dat moment.
Zoek geen antwoorden; de ervaring bij
het kind van onze liefde en onze aandacht is dan genoeg.

Onze antwoorden kunnen nauwelijks
het tempo van hun vragen bijhouden en

Foto: Ellen Duvekot
Foto: Geert Broeks

Foto: Truus Hermans
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Zakelijk

Hercules en Langen
Grondverzet zorgen
voor jaren speelpret

Vrienden van
Rond de Toren
Boekbinderij Boede
Danielle Haar Zaak
Geert Verdijk Groenvoorzieningen
Imkerij De Vrije Heerlijkheid
Vertaalbureau Linguartis

Februari nummer
Deadline kopij

Dinsdag 9 februari
Aanleveren via: ronddetoren@live.nl
Verspreiding
Dinsdag 23 februari
Nieuwe speeltuin bij Kinderrijkhuis

Aan de Grotestraat in Sambeek richting Vortum-Mullem prijkt
sinds 2014 kinderdagverblijf Kinderrijkhuis. Een moderne
kinderopvang met grote ruimtes en een enorm buitenterrein.
Hier kan elk kind wel iets leuks vinden om te doen en heerlijk
zichzelf zijn.
Ontstaan
Mieke, die zelf acht kinderen heeft, begon
toen de eersten het huis uit gingen, als
gastouder. Onder het motto: kinderen
mogen niet de dupe worden dat ouders
moeten werken, ving ze kinderen in haar
eigen woonhuis op. Door de kleinschaligheid was alles mogelijk. Van sportclub,
afspreken met vriendjes tot avondeten
voor de kinderen die langer moesten blijven. Niets was onmogelijk. Ook het uurtje factuurtje, dat in die tijd nog niet zo
gebruikelijk was, bleek erg populair. Het
werd dan ook steeds drukker. Het woonhuis werd te klein en in 2014 kwam met de
opening van het eigen kinderdagverblijf
Miekes droom uit.
Enorme groei
Naast 22 medewerkers die allemaal gediplomeerd zijn en een EHBO-diploma

hebben, zijn inmiddels twee van haar
dochters – Nienke en Dorien – mede eigenaar. Hiermee is de toekomst van de
unieke succesformule veilig gesteld. Hoewel de formule iets is aangepast, blijft het
unieke karakter van de opvang zeker gewaarborgd. In 2014 startten ze met 17 kinderen vanuit de gastouderopvang, inmiddels komen er zo’n 300 kinderen. “Met een
vriendje afspreken kan nu niet meer, vanwege de grootte, dat hoeft ook niet, want
die zijn meestal ook hier,” geeft Mieke aan.
Wat zeker wel is gebleven, is de flexibiliteit
en het uurtje factuurtje.
Heerlijk spelen
Het gebouw is van binnen zeer compleet
ingericht. Het ontbreekt de kinderen aan
niets. “Het moet hier als een tweede thuis
voelen,” vult Mieke aan. Op het enorme
buitenterrein kunnen de kinderen ook

heerlijk spelen. In de zomer zijn we soms
de hele dag buiten. In de winter zoveel
als het kan. Kinderen kunnen voetballen
tussen de fruitbomen en op het stuk land
dat in gebruik is van de SMT zien zij hoe
de bieten en aardappelen groeien. Als dat
nog niet genoeg is, dan kunnen ze ook nog
helpen met het verzorgen van de dieren.
Nieuwe speeltuin
Samen met Hercules speeltoestellen en
Langen Grondverzet is het buitenterrein
sinds kort vernieuwd. De oude speeltoestellen zijn verwijderd, om hergebruikt te
worden. Daarna is het terrein afgegraven,
grint voor de waterafvoer aangebracht en
een foam onderlaag voor de valveiligheid.
De speeltuin van maar liefst 1000 vierkante meter is een doolhof met muziekinstrumenten, klim- en klauterspeeltoestellen
met vier glijbanen, gewone schommels,
een nestschommel en schommels met een
zitje, een evenwichtsparcours, duikelrekken, een ballenvanger, het ontbreekt aan
niets. “Volgens de leverancier zijn nog
nooit zoveel toestellen samen bij een kinderdagverblijf geplaatst. Uniek dus,” sluit
Mieke trots af.
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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

