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www.fysiochallenge.nl

Fysiotherapiepraktijk Sambeek 
Grotestraat 31, 5836 AB Sambeek
T 0485 76 90 59
E info@fysiochallenge.nl

Behandelmogelijkheden:
- Algemene fysiotherapie
- Manuele therapie
- Sportfysiotherapie 
- Oedeemtherapie
- Hart- en longfysiotherapie
- Arbeidsfysiotherapie
- Dry Needling
-  Kaak, hoofdpijn- en 

aangezichts therapie
Hoogeindseweg 2
5836 CB Sambeek
Tel: 0485-57 15 58

www.jakobsloonbedrijf.nl

Grotestraat 104a, 5836 AH Sambeek | 0485-571322 
 www.langenkeukens.nl
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Inmiddels zijn de eerste vier maanden 
van 2021 alweer bijna voorbij. Een pe-
riode waarin we weer verschillende pro-
jecten gerealiseerd hebben en druk zijn 
om nieuwe ideeën verder uit te werken.

Catharinapark
Het Catharinapark is nu helemaal klaar. 
De paden zijn aangelegd, de beplanting is 
gedaan en inmiddels zijn bij verschillende 
blikvangers informatiebordjes geplaatst. 
Hiermee is het park niet alleen een plek 
om even terug te trekken, maar ook een 
locatie met een educatief element. We 
wensen u veel plezier in het park.

Zwerfvuil
Zoals u misschien weet heeft de gemeen-
te het beleid om weinig tot geen prullen-
bakken te plaatsen. Een van de redenen 
er achter is dat er in en bij de prullen-
bakken afval wordt gedumpt en daarmee 
overlast wordt veroorzaakt. Helaas be-
tekent het dat er personen zijn die afval 
achter laten in plaats van mee naar huis 
te nemen. Gelukkig zijn er ook mensen 
die tijdens een wandeling het zwerf-
vuil oprapen. Via deze weg willen we 
deze mensen hartelijk danken. Door uw 
inzet en door de inzet van de senioren- 
vereniging tijdens de jaarlijkse opschoon 
dag zien onze bermen er netjes uit. Ga 
vooral door met dit goede werk. Maar 
natuurlijk is het nog veel belangrijker dat 
we allemaal geen afval weggooien in de 
natuur. Laten we er samen voor zorgen 
dat onze zwerfvuil opruimers niets meer 
te doen hebben.

Honden op de begraafplaats
Vanuit verschillende hoeken zijn er 
klachten bij ons binnengekomen over 
loslopende honden op de begraafplaats, 
die ook nog eens hun behoefte achter 
laten ter plaatse. We hebben via Rond de 
Toren en via Facebook regelmatig een 
oproep gedaan om de baasjes van deze 
honden erop aan te spreken. Inmiddels is 
de bebording, zoals afgesproken, gereali-
seerd. Dit betekent dat er nu ook gehand-
haafd kan worden. Laten we elkaar zeker 
ook blijven aanspreken op het feit dat 
het niet wenselijk is om honden op dit 
terrein los te laten lopen en uitwerpselen 
dienen uiteraard opgeruimd te worden. 
Zo kan de begraafplaats voor iedereen 
een plek blijven om dierbaren in alle rust 
op een schone plek te herdenken.

Kermis in Sambeek
De Kermiscommissie is al meerdere 
malen bijeengekomen. De plannen lig-
gen in grote lijnen klaar. Echter is het 
nog niet duidelijk wat er wel of niet zal 
mogen eind augustus. Half mei hoopt de 
Kermiscommissie meer duidelijkheid te 
hebben hierover. Dan zal zij een besluit 
nemen in welke vorm en of er een ker-
mis komt.

Hap- en Traprondje Sambeek
Vorig jaar is voor het eerst het Hap- en 
Traprondje Sambeek georganiseerd. Dit 
is bij velen erg goed bevallen. Bij het ter 
perse gaan van deze uitgave zijn de eer-
ste plannen al gesmeed en is de datum 
zaterdag 19 juni gepland. Hou de web-

site www.sambeek.info in de gaten voor 
meer informatie.

Hebt u iets te vragen of te melden aan 
de Dorpsraad, neem dan contact met ons 
op. Dit kan door ons persoonlijk aan te 
spreken of door een e-mail te sturen naar: 
dorpsraad_sambeek@hotmail.com.
Nieuwe leden kunnen zich uiteraard ook 
melden. Op dit moment zijn we nog spe-
cifiek op zoek naar iemand die in onze 
commissie Duurzaamheid plaats wil 
nemen.

nieuws van de doRpsRaad
BESTE INWONERS VAN SAMBEEK
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achteR de vooRdeuR van  GeRRie veRstRaaten
toen ik dat manneke zaG was ik diRect veRkocht

Toen de uit Westerbeek afkomstige Simon 
met Gerrie ging trouwen wilde Gerrie lie-
ver niet in Westerbeek gaan wonen. De 
opa en oma van Gerrie verhuisden op dat 
moment net naar een bejaardenwoning 
en zo trokken ze samen in de woning 
aan de Grotestraat. Hier stichtten ze hun 
gezin van drie kinderen, Jessica, Peggy en 
Marco. Inmiddels zijn die allemaal uitwo-
nend en is het gezin uitgebreid met vier 
kleinkinderen. Spijt van haar keuze om in 
Sambeek te blijven wonen heeft ze niet. 
“Maar ja, ik heb ook geen ander vergelij-
kingsmateriaal,” voegt ze er verontschuldi-
gend aan toe.

Gerrie is een echte Sambeekse zegt ze met 
trots. Haar wieg stond in de Hei, aan de 
Sint Janslaan in het huis waar nu familie 
van Driel woont, later verhuisde ze naar 
de Kortestraat. Van haar jeugd herinnert 
ze zich vooral dat ze veel in het ziekenhuis 
heeft gelegen vanwege een besmettelijke 
huidziekte. 

Gerrie is altijd een bezige bij geweest. We 
kennen haar vast van de krant en de post 
rondbrengen ‘s morgens in alle vroegte. 

Als de kranten in de brievenbussen zaten 
brak de dag aan om op kinderen uit de 
buurt te passen. Dat heeft ze in totaal 30 
jaar gedaan. Simon moet nog een jaar of 
3 werken voordat hij met pensioen kan. 
“Dan kunnen we meer samen op pad,” 
geeft Gerrie aan.

Nog altijd is Gerrie vroeg uit de veren. 
Als Simon vertrekt heeft zij de meeste 
huishoudelijke taken al gedaan. De aard-
appelen staan dan geschild en het huis is 
aan kant voordat ze elke morgen er op uit 
gaat om een rondje te fietsen. “Eerst doen 
wat moet en dan leuke dingen doen,” zegt 
ze lachend. Ze fietst vervolgens haar vaste 
rondje door de Maasheggen. “’s Ochtends 
is het er nog lekker rustig. Elke dag zie 
je daar wel iets anders. Verder puzzel ik 
graag,” vertelt ze vrolijk vanachter haar 
puzzel van 1000 stukjes waarvan het me-
rendeel allemaal groen is. Op vakantie 
gaan doen ze beiden ook graag. Nieuw 
Zeeland is met kop en schouders de favo-
riete bestemming. Ze zijn er inmiddels al 
twee keer geweest. “We bezoeken er ook 
vrienden, maar daar is het niet om te doen. 
We plannen ons rondje zodat we ook even 

bij hen aan kunnen gaan. Anders wordt 
het wel een dure vakantie,” aldus Gerrie.

Na vele jaren bestuurslid te zijn geweest 
van de turnvereniging in Boxmeer is Ger-
rie nu geen lid meer van verenigingen. Dat 
wil niet zeggen dat ze zich niet inzet voor 
vrijwilligerswerk. Samen met Karin van de 
Hoven maakt ze kleertjes voor kinderen in 
Kenia. Helaas kunnen ze dit momenteel 
vanwege corona niet samen doen, maar 
dat wil niet zeggen dat zij niet wekelijks 
voor dit doel achter haar naaimachine 
kruipt.

Via een oproep op Facebook voor stofjes 
kwam Gerrie in 2014 in contact met een 
moeder die een kind had dat sondevoe-
ding via de buik kreeg toegediend. Daar-
voor maakte deze vrouw special pads. De 
vrouw kwam de stofjes met haar manneke 
ophalen. “Eén blik op het kind en ik was 
verkocht,” zegt Gerrie. “Ik vond het zo 
sneu dat ik direct mijn hulp heb aange-
boden.” Zo begon Gerrie te naaien voor 
deze vrouw. Sinds februari heeft Gerrie 
het netwerk van deze mevrouw overge-
nomen. Die is er, vanwege tijdgebrek in 
verband met de zorg voor haar kind, mee 
opgehouden. 

Gerrie heeft inmiddels alle voorraden en 
de facebookpagina www.facebook.com/

Achter de voordeur van het aprilnummer van Rond de Toren wonen Gerrie en Simon 
Verstraaten. Jarenlang was Gerrie het gezicht van de bezorging van De Gelderlander en de 
post. Nu is ze de drijvende kracht achter de zachte, gekleurde sondevoedingspads en -zakjes. 
Wat begon om een vrouw met een ziek kind te helpen is nu uitgegroeid tot een netwerk dat 
reikt tot in vier Europese landen. Reden om eens een kijkje te gaan nemen.
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achteR de vooRdeuR van  GeRRie veRstRaaten
toen ik dat manneke zaG was ik diRect veRkocht

sondepads overgenomen en werkt nu alle 
bestellingen zelf af. Dat was wel een flinke 
investering. Het geld dat ze overhoudt gaat 
naar stichtingen als De Wensambulance 
en Clini Clowns. Zelf hoeft Gerrie er geen 
cent aan te verdienen.

Inmiddels maakt ze niet alleen sondepads, 
maar ook zakjes, stomapads en buikban-
den. Als je op haar facebookpagina kijkt 
dan zie je allerlei leuke kleurige stofjes en 
verschillende printjes van lieflijk tot stoer. 
De pads zijn enorm geliefd omdat ze zo 
zacht zijn. De pleisters die normaliter op 
de huid worden geplakt geven vaak irrita-
tie. De combinatie van het zachte materi-
aal en de vorm zorgt voor optimaal draag-
comfort. Bovendien zijn ze uitwasbaar en 
te hergebruiken. Dat maakt ze ook nog 
eens duurzaam. Van haar klanten krijgt 
Gerrie leuke reacties. Ze laat verschillende 
foto’s op haar telefoon zien als bewijs van 
tevreden dragers.

De bestellingen komen uit Nederland en 
daarnaast vooral uit België, Duitsland en 
Oostenrijk. Het loopt allemaal via Gerrie 
haar facebook pagina sondepads. Soms 
komen er 3 bestellingen per dag en soms 
maar eentje. De bestellingen komen van 
heinde en ver via mond tot mond reclame 
en ook  via contacten met ziekenhuizen 
worden mensen geïnformeerd over deze 
pads. Als de bestelling binnenkomt wordt 
het zakje of de pad gemaakt. Vervolgens 
stuurt Gerrie die op. “En dan maar hopen 
dat het aankomt. Op dit moment gaat 

het gelukkig beter, maar een tijdje gele-
den hadden we best veel problemen met 
verzenden. Nu vragen we aan de mensen 
of ze even laten weten of het pakketje is 
aangekomen. Vooral naar België duurt het 
erg lang voordat de pakketjes aankomen,” 
aldus Gerrie. Ondertussen dat we op be-
zoek zijn bij Gerrie ontvangt ze een bestel-
ling en zit ze zichtbaar te popelen om er al 
aan te beginnen.

Naast de Europese markt is Gerrie via Ilse 
van Bree in contact met een vrouw die op 
zoek was naar een stomazakje voor een 
kind in Kenia. Het kind was blij en de 
weg naar Kenia was gevonden. Nu maakt 
Gerrie naast de gebruikelijke producten 
ook mutsjes voor couveuse kindjes. Het 
naaiwerk wordt verdeeld tussen de stich-

ting van Ilse van Bree en de Hetty Denen 
Stichting. Voor de spullen voor Kenia ont-
vangt Gerrie sponsorgeld van een tweetal 
bedrijven uit de regio. Waarvoor ze erg 
dankbaar is.

Nu Gerrie alles heeft overgenomen van 
haar partner waar ze mee samenwerkte 
is er veel op haar afgekomen. Naast de in-
vestering in stofjes en andere materialen, 
kwamen er ook dingen als Ali Express, 
Tikkie en Postnl waar ze zich in moest 
verdiepen. “Allemaal dingen waar ik echt 
geen verstand van had,” zegt ze met een 
lach. Maar inmiddels is ze helemaal be-
dreven en is haar telefoon een mini com-
puter waarop ze al haar zaken regelt.  

Wil je meer weten kijk dan op: 
www.facebook.com/sondepads.

IN DE VOLGENDE UITGAVE 

VAN ROND DE TOREN GAAN 

WE ACHTER  

DEZE  

VOORDEUR  

EEN KIJKJE  

NEMEN
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Moederdag

Z O N D A G  9  M E I

 
tomatensoep 

of 
aspergesoep

***
assortiment van luxe belegde broodsoorten, 

croissant met jam, 
kwark met vruchten, taartje van ei en jus d'orange

***
vanille mousse met verse aardbeien en slagroom

 
€ 18,50 p.p.

 
kinderlunch 

croissant met jam, broodje smeerkaas, broodje
hagelslag en een danoontje €7,50p.p.

3 gangen Moederdag lunch

 

Moe·der·dag (m)
Tweede zondag in mei, waarop de moeders geschenken krijgen

 

Nu online of telefonisch te bestellen tot en met zaterdag 8 mei 17.00u!

3 gangen Moederdag menu

 

voorgerecht
met stokbrood en kruidenboter

 

Salade rundercarpaccio met balsamico dressing, oude kaas
en pijnboompitten

of

Salade carpaccio van zalm en heilbot met mosterd-dille
dressing, ui en kappertjes

of

Salade met mozzarella, tomaat en basilicumolie
 

hoofdgerecht
de hoofdgerechten worden geserveerd met aardappelgratin, groenten en

salade
 

Spiesjes diamanthaas met pepersaus
of

Zalmfilet met Hollandaisesaus
of

Spinazie-geitenkaas quiche met zongedroogde tomaatjes
De hoofdgerechten dienen door uzelf verwarmd te worden. U krijgt hiervoor 

een omschrijving mee.
 

dessert
vanille mousse met verse aardbeien en slagroom

 

€35,00 p.p.
uit te breiden met een portie asperges (6 stuks gegaard)

met botersaus €5,00 per portie
 
 
 
 
 

AFHALEN
BEZORGEN

Lunch afhalen tussen 11.30u en 12.30u
Lunch bezorgen tussen 11.00u en 12.30u 

 (uitsluitend in Boxmeer, Sambeek en Beugen) 
Kiest u voor bezorging dan dient u de soep zelf op te warmen.

 

Menu's afhalen tussen 16.00u en 17.00u
Menu's bezorgen tussen 15.00u en 17.00u

(alleen in Boxmeer, Sambeek en Beugen)

Met vriendelijke groet, Eef en Lilian Mooij
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RECTIFICATIE
In het ‘In Memoriam’ van 
Corrie Jacobs-Janssen staat een 
verkeerde trouwdatum.
Dit moet zijn 7 januari 1971.

Wij betreuren deze fout zeer.
Redactie Rond de Toren

nieuwsflits
GEDENKPLAATJES 

Onlangs kregen wij een schrijven van 
de gemeente over het verlengen van de 
grafrechten van mijn man, die in 1981 
overleden is.

Meerdere keren heb ik het er met mijn 
kinderen over gehad en wij hebben be-
sloten om de grafrechten nu niet meer 
te verlengen.

Het gevolg daarvan is, dat er na ruiming 
geen tastbaar bewijs meer is van het be-
staan van mijn man en dat geeft mij het 
gevoel dat zijn naam vergeten wordt, 
wat ik beslist niet wil.

Ik zou graag willen dat de herinnering 
van mijn man en zoveel andere overle-
denen levendig blijft en dat zou op de 
volgende manier kunnen.

Ik heb een voorstel bij de gemeente 
neergelegd om die mooie nieuwe muren 
bij de ingang van onze begraafplaats te 
gebruiken om daarop plaatjes met de 
naam, geboorte- en sterfdatum van de 
overledenen te bevestigen, wanneer hun 
graf is geruimd.
Het antwoord van de gemeente is dat 
dit helaas niet past binnen de huidige 

verordening, dus wil men hier geen 
invulling aan geven. We mogen wel de 
grafsteen na ruiming bij de gemeente-
werf ophalen!

Ik snap dit niet. Een simpele vraag, een 
simpel voorstel. Is dit nou teveel ge-
vraagd? Een verordening kan toch aan-
gepast worden?

Zijn er misschien mensen, die hier 
ook wel eens over nagedacht hebben? 
Misschien kunnen we met meerdere 
mensen samen een vuist maken bij de 
gemeente en het zodoende alsnog voor 
elkaar krijgen. Ik ben benieuwd naar 
jullie reacties. Mijn mailadres is: 
knoeperin@hotmail.com

Mvg Truus Hermans-Jacobs

April - Mei
vr 30 april 18.00-20.00 u. Informatie over bouwplannen in de kerk met koffie to go
za 1 mei 19.00 uur OLV parochie, eucharistieviering, kapel Kloosterhuis
di 4 mei  Dodenherdenking, Nederlandse vlag halfstok
wo 5 mei  Bevrijdingsdag, Nederlandse vlag 
do 6 mei   Sambeekse senioren ver./IVN ,IVN-pad Vortum-Mullem, Maasheggen
za 8 mei 09.00 uur VV Sambeek, inzameling oud papier, de Vochtplein
za 15 mei 09.00 uur SMT, oudijzeractie
ma 10 mei 20.00 uur Dorpsraad, vergadering, de Elsenhof
ma 17 mei  Koningin Maxima jarig, Nederlandse vlag + oranje wimpel
vr 21 mei 18.30 uur SamSam, vossenjacht
ma 24 mei 10.30 uur OLV parochie, Gildemis
ma 24 mei  Sint Anthonius gilde, Koningsschieten

Alles onder voorbehoud. Kijk voor een totaaloverzicht van activiteiten op www.sambeek.info

activiteitenkalendeR

KRUIDENTUINTJE
Het voorjaar zet nu toch langzamer-
hand door en ook de eerste tuinkrui-
den in de bak aan de voet van D´n 
Duvel bij de toren, laten hun eerste 
groene puntjes boven de grond zien 
en groeien gestaag. Naar verwachting 
zal het Sambeeks Kruidentuintje over 
een week of vijf/zes redelijk vol staan 
en kunnen de Sambekenaren eind mei 
al voorzichtig wat blaadjes en takjes 
voor hun salades en soepen komen 
plukken. 

In de volgende Rond de Toren komt 
een lijst van kruiden die in de bak 
staan.
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Tekst: Nena Bongers
Foto’s: Ellen Duvekot

Even voorstellen
“Ik ben Huub Janssen, geboren in Boxmeer, 
73 jaar, en getrouwd met Maria. Na enke-
le jaren in Nijmegen te hebben gewoond 
streken we in 1975 in Sambeek neer, waar 
we nu nog steeds naar alle tevredenheid 
wonen op hetzelfde adres, namelijk in de 
Schilderstraat. We hebben twee kinderen 
en vier kleinkinderen. Als project engineer 
heb ik de laatste (ongeveer) 10 jaar gewerkt 
bij Brabant Alucast International in Oss. 
Dit is een aluminium gieterij, waar produc-
ten voor de auto worden gegoten, bewerkt 
en geassembleerd. Naast de bovengenoem-
de hobby’s tennis ik regelmatig.”

Hoe is het begonnen
Het “baantje” als controleur van het wan-
delroutenetwerk heeft Huub te danken aan 
zijn zoon Wout. Hij is planoloog en destijds 
werkzaam bij het RMB (Regionaal Milieu 
Bedrijf) in Cuijk, waar hij o.a. projectleider 
was om het wandelroutenetwerk voor het 
Land van Cuijk, Veghel en Boekel op te zet-
ten. Dit was in 2012/13. Het project werd 

uitgevoerd met hulp van vele enthousiaste 
vrijwilligers. Want zeg nu zelf, wat is er nu 
leuker dan dit? Voor het gebied rondom 
Sambeek werd nog een vrijwilliger gezocht, 
dus kwam Wout snel met de vraag of het 
niet iets was voor Huub.
En dat was het zeker!
Nu en toekomst
Als controleur check je in het voor- en 
najaar dat gedeelte van de route dat aan 
jou wordt toegewezen. Je kijkt of palen, 
pijltjes en nummers nog kloppen en goed 
zichtbaar zijn, en indien nodig knip je 
groen weg. Huub beloopt de route dan in 
twee richtingen, dus heen en terug. De ge-
meente coördineert het onderhoud van de 
route samen met de vrijwilligers, en helpt, 
indien nodig, bij het oplossen van een pro-
bleem en bij de ontwikkeling van nieuwe 
routes.

Eenmaal per jaar vindt er een evaluatie 
plaats met alle controleurs op het gemeen-
tehuis, die helaas t.g.v. de corona sinds 
vorig jaar niet meer heeft plaatsgevonden. 
Afgelopen jaar is er een handige website in 
gebruik genomen waarop Huub de mel-
dingen en berichten kan plaatsen, Easy-

GIS. Dit is het platform voor het beheren 
van routes en randinfrastructuur.
Op dit moment worden in het Maasheg-
gengebied, waar de Meerstoel en de Schut-
kooi als ambassadeurs zullen gaan optre-
den, nieuwe wandelroutes uitgezet. 

Dit initiatief is opgepakt om het bezoek 
aan het Maasheggengebied, met Unesco 
biosfeerstatus, nog meer te promoten.
Bij de Meerstoel, de Knoeper en bij fruit-
park Groenz staan overzichtsborden  op-
gesteld, waarop men de knooppunten, de 
afstanden en de begaanbaarheid (rolstoel 
geschikt) kan lezen.

Bij de meeste Sambekenaren zijn de rou-
tes bij de sluis wel bekend, maar Huub 
wil graag ook minder bekende, maar toch 
mooie routes onder de aandacht brengen. 
Er is ook een route over het spoor en de 
Sambeekse Hei. Startpunt is knooppunt 
20 bij de Knoeper en hij loopt via knoop-
punt 19-18-42 richting knooppunt 41. Bij 
dit gedeelte wandel je langs de Sambeekse 
Uitwatering, welke vroeger met de schop 
gegraven is om het overtollig regenwater 
en kwelwater af te voeren naar de Maas en 
je wandelt langs het Oeffelts Raam. Deze 
ontspringt in de Overloonse Duinen, 
loopt parallel aan de Maas door de ge-

de hobby van...
huub Janssen

Als fervent wandelaar en toerfietser kwam hij via zijn 
zoon aan het vrijwilligers baantje als controleur van het 
wandelroutenetwerk in de omgeving van Sambeek

Knooppunt nr. 1, geschonken door zijn 
zoon, geplaatst in zijn achtertuin
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meente en komt in Oeffelt uit in de Maas. 
Een erg fraai gedeelte van de wandelroute. 
Het is altijd verstandig, maar met name 
hier, om wandelschoenen te dragen, Via 
knooppunt 8-9-11-18 wandel je door het 
Schraalzandgebied, een bosgebied aan de 
rand van Boxmeer. Bij fruitpark Groenz 
kun je, als het weer is toegestaan i.v.m. 
coronamaatregelen, een kopje koffie/
thee of een ander drankje nuttigen. Vanaf 
knooppunt 18 wandel je weer terug naar 
Sambeek. Je kunt bij knooppunt 19 nog 
een klein uitstapje maken via knooppunt 
7-6. Je wandelt dan via het gemeentelijk 
kerkhof weer terug naar knooppunt 20, 
bij de Knoeper. De totale afstand van de 
beschreven route is 10.5 km. Je kunt na-
tuurlijk op elk ander punt starten of de 
route naar wens inkorten.
Je kan altijd nieuwe informatie bekijken 
op www.visitbrabant.com daar vindt je 
allerlei routes die je zelf kan samenstellen.

Dit jaar komt er een nieuwe, kortere, route 
die als Rond de Toren uit is, al klaar is. 
Huub heeft deze zelf gemaakt. Er is be-
hoefte aan kortere wandelroutes. 
Dit blijft niet bij deze ene, er komen er in 
de toekomst wellicht wat bij. 

Ten slotte
Zolang het nog allemaal kan, gaat Huub 
met veel plezier door. Het houdt hem 
bezig en actief. En wat is mooier dan wan-
delen door de natuur zo dicht bij huis. 
Huub en wij van Rond de Toren wensen 
iedereen veel wandelplezier! 

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

Wandelroutebord bij  Groenz

Knooppunt bij de Knoeper
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PROFESSIONELE WEBSITE
al vanaf € 349,00 (CMS/RESPONSIVE)

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

WWW.RUMA-VSM.NL  |  WWW.VSM-HOSTING.NL
GROTESTRAAT 80 5836 AH SAMBEEK | T 0485-478040

CEASAR

Sambeekseweg 23
5831GK Boxmeer

0485 57 65 51
www.drummerke.nl

VSM

www.ccadministratie.nl
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Het is mei 2021 en het Kloosterhuis is 
de nieuwe plek voor de vieringen van de 
Sambeekse St.Jan de Doperkerk. De vie-
ringen zullen in de kapel van het vroegere 
redemptoristinnenklooster gaan plaats-
vinden. Het is de tweede keer dat deze 
kapel onderdak verleent aan de vieringen 
van de parochie. De parochie kent een 
lange geschiedenis. Al vóór de bouw van 
de toren (1486) was er al een kerkgebouw. 
Na de tachtigjarige oorlog moesten de 
katholieken hun kerk afstaan omdat het 
protestantisme ‘staatsgodsdienst’ werd. De 
Sambeekse katholieken beleden hun ge-
loof in een schuurkerk, in 1743 door Jan 
de Beijer geschetst, op de plek van de oude 
pastorie. Dit werd de eerste verhuizing. 

In 1800 kregen de katholieken hun bezit-
tingen weer terug. De kerk was in hevig 
verval geraakt nadat in 1702 de toren ge-
troffen was door de bliksem en uitbrand-
de, evenals het kerkgebouw. Dit werd door 
de katholieken rond 1800 weer hersteld en 
de tweede verhuizing naar de oorspronke-
lijke kerk was een feit.

Tot aan 1944 werd er in Sambeek gekerkt 
in dit tweebeukig gotisch gebouw. Op 4 
oktober van dat jaar werd de toren door 
de Duitsers opgeblazen. De spits kwam 

naar beneden en verwoestte de kerk voor 
de tweede keer. 

Pastoor van Berkel regelde de kapel van de 
zusters redemptoristinnen om als parochie-
kerk te dienen. Dit werd de derde verhui-
zing. Deze was van korte duur: van onge-
veer oktober 1944 tot maart 1946, met een 
tussenpoos van de evacuatie van de Sam-
beekse bevolking. De oude kerk werd als 
verloren beschouwd en werd afgebroken.
De kapel was te klein voor het grote aantal 
parochianen. Pastoor van Berkel wilde een 
nieuwe kerk bouwen en in de tussentijd 
opteerde hij voor een noodkerk. 

Op 19 maart 1946 werd het noodkerkge-
bouw aan de Schilderstraat plechtig inge-
wijd. Dit werd de vierde verhuizing. Net 
zoals zeven jaar later zou gebeuren, trokken 

ook toen de parochianen in processie door 
Sambeek. Vanuit de kapel van de zusters 
redemptoristinnen werd het Allerheiligste 
overgebracht naar de noodkerk. Pastoor 
Van Berkel lobbyde bij de bisschop voor 
een nieuwe kerk én voor restauratie van de 
toren. Hij kreeg zijn zin!
Op zondag 16 mei 1954 werd de nieuwe 
parochiekerk geconsacreerd door bisschop 
Mutsaerts. Dit werd de vijfde verhuizing.

Sinds de bouw van de nieuwe kerk in 1953 
zijn we 68 jaar verder. Binnen de kerk als 
instituut hebben veel veranderingen plaats 
gevonden, waarbij de secularisatie wel de 
boventoon voert. De ontkerkelijking gaat 
in rap tempo. Nadat de parochies van 
Vortum-Mullem, Sambeek en Boxmeer 
gefuseerd zijn tot de Onze Lieve Vrouwe 
parochie gaf het bisdom toestemming om 
de kerken in Vortum-Mullem en Sambeek 
te verkopen. 

De kerk in Sambeek is inmiddels verkocht 
aan gemeenschapshuis de Elsenhof. De 
laatste eucharistieviering heeft in april 
plaats gevonden en vanaf mei 2021 zullen 
de vieringen in de kapel van het Kloos-
terhuis plaats vinden, exact 75 jaar na de 
eerste keer. Het is dan de zesde verhuizing!

paRochie st. Jan de dopeR
van keRk naaR kapel

Tekening Jan de Beijer (1743) met links de schuurkerk (op de plek van de oude pastorie) 
en de kerk zonder dak

Oude kerk

Noodkerk 1946

Huidig interieur kapel Kloosterhuis, 
vroeger redemptoristinnenklooster
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// sanidrome.nl/pennings

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

Maak een afspraak en kom langs in 
onze showroom voor inspiratie of 
een adviesgesprek op maat.

Inspirerende 
showroom

Ontzorgen 
van A tot Z

Vakkundige 
installatie

www.2besign.nl
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door René Klaassen

De een heette M. Trix, de andere ook. Bei-
den waren geboren in Boxmeer, alle twee 
begonnen ze hun arbeidzame leven als 
timmerman, werden vervolgens schrijn-
maker en uiteindelijk werden ze beeld-
houwer, meer specifiek houtsnijder. En 
zowel de ene M. Trix als de andere is on-
gehuwd gebleven. Verwarring derhalve als 
in krantenberichten uit de negentiende 
eeuw gesproken wordt over kunstwerken 
die vervaardigd zijn door ‘M. Trix’. Want 
over wie gaat het?

Gelukkig verschillen hun voornamen. De 
ene M. staat voor Marianus, de andere 
voor Martinus. Hun vaders waren broers, 
ze waren dus neven van elkaar. En nog 
een verschilletje: Marianus Trix verhuisde 
op een gegeven moment naar Sambeek, 
terwijl Martinus Trix zijn gehele leven in 
Boxmeer bleef wonen.  

De ‘Boxmeerse Trix’ werd vooral bekend 
toen hij in 1892 het corpus vervaardigde 
voor een bijna vier meter groot kruis-
beeld, dat in de Johannes de Doperkerk 
in Vlaardingen kwam te hangen. Voordat 
het daarnaartoe verhuisde, konden geïn-
teresseerden het een dagje bekijken in de 
oude school in Boxmeer. “Een waar kunst-
werk”, zo typeerde een verslaggever dit 
zogeheten triumfkruis. “Trix leverde fraai 
beeldhouwwerk.” Daarna zou de in 1840 
geboren Martinus Trix nog enkele religi-

euze kunstwerken snijden, zoals een beeld 
van de heilige Aloysius en een lessenaar 
voor de kapel op het Zand in Boxmeer. Hij 
overleed in 1911.

Zijn neef Marianus Trix, de ‘Sambeekse 
Trix’, werd in 1830 geboren als vierde kind 
van het echtpaar Engelbertus Trix en Jo-
hanna Gerritsen. Zijn vader was aanvan-
kelijk kleermaker, werd later winkelier en 
als de gelegenheid zich voordeed, trad hij 
op als afslager - veilingmeester dus. 
Waar Marianus Trix het vak van beeld- 

houwen heeft geleerd is niet bekend. 
Evenmin is bewaard gebleven of hij een 
eigen bedrijf had of bij een ander in dienst 
was. Mocht dit laatste het geval zijn ge-
weest dan komen de Boxmeerse firma 
Brunott en nog meer dat van Beuijssen in 
aanmerking. Beide waren gespecialiseerd 
in kerkelijke kunst.
Marianus Trix heeft het geluk wel aan zijn 
zijde gehad. Hij werd door de welgestel-
de weduwe Anna Maria Strick benoemd 
tot haar enige erfgenaam. Hetzelfde deed 
Anna Maria Rigters. Toen beiden waren 
overleden werden hun nalatenschappen 
verkocht. Die brachten tezamen een be-
drag op van ruim 4200 gulden (nu: circa 
46.000 euro).   

Op 1 mei 1875 verhuisden Marianus Trix 
en zijn zus Maria Theresia naar Sambeek. 
Zij namen hun intrek in een huis tegen-
over het redemptoristinnenklooster, dat 
toen gevestigd was in een groot heren-
huis. Bij de uitbreiding enkele jaren later 
trad Marianus Trix in de voetsporen van 
zijn vader en verkocht op een veiling af-
braakmaterialen voor de zusters redemp-
toristinnen.
Van Marianus Trix is, voor zo ver nu be-
kend, waarschijnlijk één werk bewaard ge-
bleven. Het zijn de fraaie versieringen op 
het orgeltje dat in de vroegere kapel van de 
zusters redemptoristinnen (nu: Het Kloos-
terhuis) stond. Ze tonen het vakmanschap 
van deze ‘Sambeekse Trix’, die in 1891 op 
bijna 60-jarige leeftijd overleed.  

sambeeks heem
DE ENE M. TRIX OF DE ANDERE M. TRIX

Kunstenaar Marianus Trix woonde met zijn zus Maria Theresia in een kleine woning tegen-
over het redemptoristinnenklooster in Sambeek. 

De versieringen op het orgeltje van het vroegere redemptoristinnenklooster zijn vervaardigd 
door Marianus Trix. De ornamenten kenmerken zich door kunstig houtsnijwerk.
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basisschool

Grotestraat 68
5836 AH Sambeek

0485-573330
dir.debolster@optimusonderwijs.nl

Saamhorigheid   •   Hoge leeropbrengsten

Ruime aandacht voor ICT   •   Projectmatig onderwijs

Met oog voor het kind!
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JeuGd

Tekening: Koen Laarakkers

Koningsdag Quiz
1. Hoe oud wordt de koning dit jaar?
A. 53
B. 54 
C. 55 

2. Wie is geen dochter van de koning? 
A.  Ariane
B.  Alexia 
C.  Eloise 

3. Op welke dag vieren we Koningsdag? 
A. 27 april
B. 29 april 
C. 30 april

4.  Hoeveel x worden er meer tompoucen  
verkocht rond Koningsdag? 

A. 4 x
B. 6 x
C. 8 x

5. In hoeveel landen is Koningsdag een officiële feestdag?
A. 3 landen 
B. 4 landen 
C. 1 land 

Antwoorden
1 - B
2 - C

3 - A
4 - B
5 - A

21

6

3

7

8

5

4

Horizontaal

3. Middelste dochter van de koning!

5. De kleur van Nederland!

6. Het volkslied van Nederland!

8. In deze maand vieren we Koningsdag!

Verticaal

1. Dit draagt de koning op zijn hoofd!

2. Hier woont de koning in!

4. Wie lopen er voor de koets!

7. De vrouw van de koning!

k
o

n
in

G
sd

a
G
 p

u
zz

el
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Foto: Gerrie Laarakkers

Foto:Truus Hermans

Foto:Wanda Laarakkers

Foto:Monique de Best

Foto: Maria en Jan Hoeve

Foto:Jet Cornelissen

Foto: Nellie Verrijdt

Foto: Senn van Hesteren

Foto: Wilma Thijssen
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Foto: Roger BergholtzFoto: Geert Broeks

Bedankt voor jullie inzendingen met het 
thema: Typisch Sambeek 

Voor de volgende Rond de Toren is het 
thema: 

BLOESEM IN SAMBEEK

Stuur je foto in via ronddetoren@live.nl

Foto: Maria Jacobs

Foto:Manuela Hermens

Foto: Saar VinkFoto: Ineke Bergholtz Foto: Wim Klaassen
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tv sambeek
het bestuuR stelt zich vooR

Agenda
55 + tennis

doorlopend woensdag- en  
donderdagochtend

Wat doe je in het dagelijks leven?
Eric Hendriks: Ik werk al 22 jaar bij Ne-
lipak Healthcare Packaging in Venray als 
Supervisor Toolshop en Productie.

Kim Stevens: Ik werk als hypotheekad-
viseur bij Rabobank Land van Cuijk en 
Maasduinen met als hoofdkantoor Beu-
gen. Ik woon in Nijmegen, maar ben zeker 
nog betrokken en te vinden in ons mooie 
Sambeek (en omgeving).

Stef Jacobs: Ik ben woonachtig in Nij-
megen. In het dagelijks leven werk ik als 
controller bij de Van Mossel Automotive 
Groep. Ik ben nog vaak in Sambeek te vin-
den bij familie, vrienden of bij de tennis- 
en voetbalclub.

Wat is je functie bij de club?
Eric: Sinds 2011 ben ik voorzitter.
Kim: Mijn functie is secretaris. 
Stef: Ik ben penningmeester.

Wat zijn je taken?
Eric: Dagelijks bestuur en aanspreekpunt 
voor alle commissies binnen de vereniging.

Kim: Deze functie omvat onder andere 
het aanvragen van de subsidies, plannen 
en voorbereiden van de vergaderingen, 
bijhouden van de mail en alle overige 
taken. Verder help ik natuurlijk graag bij 
het organiseren van activiteiten voor onze 
club.

Stef: Ik ben verantwoordelijk voor de fi-
nanciële zaken van de tennisvereniging. 
Hierbij valt te denken aan het beheersen 
van de kosten en beheren van opbreng-
sten, het opstellen en presenteren van de 
jaarcijfers en het uitzoeken of te plannen 
investeringen financieel haalbaar zijn.

Welke wens wil je voor de club uit laten 
komen?
Eric: We hebben al veel wensen in vervul-
ling laten gaan door steeds te vernieuwen 
en te verduurzamen. De handen nog meer 
ineen slaan als Sambeekse verenigingen 
zal ons toekomstbestendiger maken.

Kim: Dat we de club met veel plezier en 
gezelligheid in de toekomst in stand kun-
nen houden met veel leden. Dat we weer 
mooie toernooien kunnen organiseren 
met geweldige feestavonden en dat we 
samen met iedereen zorgen voor de leef-
baarheid in ons dorp en omgeving. 

Stef: Dat we snel weer met z’n allen op 
het tennispark aanwezig mogen zijn en 
verschillende toernooien en competities 
kunnen spelen, met natuurlijk een lekker 
biertje na afloop. 

Wat maakt TVS een leuke club?
Eric: De combinatie prestatief, recreatief 
tennis gecombineerd met gezelligheid 
tussen jong en oud maakt onze vereniging 
bijzonder in de regio.

Kim: Tennisvereniging Sambeek staat be-
kend om de sportiviteit en gezelligheid en 
dit vind ik iets heel bijzonders. Het dorpse, 
de gezelligheid, betrokkenheid en vele vrij-
willigers, dat maakt echt onze club. Ik vind 
het prachtig om te zien dat er veel mooie 
combinaties van jong en oud op de baan 
staan met uitdagende wedstrijden, gezel-
ligheid op en rond de baan, en generaties 
die met en tegen elkaar spelen. Ik hoop dat 
steeds meer mensen de tennissport gaan 
ontdekken en we nog jarenlang onze ge-
zellige, druk bezochte club houden!

Stef: De combinatie van het fanatieke tij-
dens de wedstrijden en de gezellige sfeer 
na de wedstrijden op en rondom Baan 5.

ADRIAAN STEVENSBOKAAL

De Adriaan Stevensbokaal wordt elk 
jaar aan een vrijwilliger gegeven die 
we in het zonnetje willen zetten voor 
hetgeen dat hij of zij doet. Dit jaar gaat 
deze bokaal naar Henriet van de Loo. 
Zij zorgt ervoor dat de kantine er al-
tijd perfect bij ligt. 
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Uw adres voor:

	 •	Transport
	 •	Fourage
	 •	(Sier-)tuin	Compost
	 •	Grint

COMPOSTHANDEL	 ALDERS,	 SAMBEEK

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

Grondwerk - Straatwerk
Wegenbouw & Riolering

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

De Elsenhof
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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smt 
‘t dRaait en ‘t staat stil

“Dit is geen raadsel, dit is een definitie”, 
aldus pensionado Harrie van de Beten,  
rasechte Sambekenaar uit de Hei en dra-
ger van de Speld van Verdienste van de ge-
meente Boxmeer. Opgegroeid in een gezin 
van een loonwerkersbedrijf waarbij hij zich 
aangetrokken voelde tot machinerieën. 
Harrie sleutelt zijn hele leven al, kocht en 
koopt oude machines op. Het maakt hem 
niet uit of ze lopen of niet: hij repareert 
alles. 
Omdat het oude machines zijn, meestal 
in gebruik in de agrarische sector, staat 
hij er vaak mee op shows van historisch 
materiaal. Zo was hij eens op een show 
waar hij Henk Laarakkers ontmoette. 
Natuurlijk kenden ze als Sambekenaren 
elkaar wel, maar beiden waren verbaasd 
dat ieder afzonderlijk zijn hobby etaleer-
de. Henk kwam met zijn Lanz Buldog en 
was fanatiek sleutelaar aan oude tractoren. 
Hier werd het idee geboren om een club in 
Sambeek op te richten. Begonnen met zijn 
tweeën waarbij beide hobby’s in de naam 
van de club moesten komen. Het werd de 
Sambeekse Motoren- en Tractorenvereni-
ging (SMT). 

Stationaire motoren
Harrie vertelt over de ‘M’ van Motoren. 
Vaak wordt gedacht aan motoren op 2 
wielen, maar binnen de SMT gaat het om 
stationaire motoren. 

Hij vervolgt zijn relaas. “Een stationaire 
motor is een interne verbrandingsmotor 
die op een vaste plaats staat en die men 
gebruikt als aandrijving voor bijvoorbeeld 
een machine; hij is niet in een voertuig 
geplaatst en drijft daardoor geen voertuig 
aan zoals bijvoorbeeld een dieselmotor of 
benzinemotor in een auto wel doet. Deze 
motoren hebben als eindpunt b.v. een 
poelie of tandwiel. Daar wordt een riem 
of ketting aan bevestigd die loopt naar een 
rol of tandwiel van de machine die aange-
dreven moet worden.” 
Op de foto is bv te zien dat een stationaire 
motor een dorsmachine aandrijft.   
Harries hobby is de stationaire verbran-
dingsmotoren aan de gang te krijgen en te 
houden en als erfgoed te bewaren en ten-
toon te stellen.  
Tijdens de SMT-oogstdag staan Harries 
motoren te pronken op het terrein. Daar-
naast gaat hij ook naar grote en kleine 
evenementen in de regio. Het zijn zware 
motoren die hij met hulp van katrollen, 
heftrucks of shovels op zijn plek moet zien 
te krijgen. 

Speurwerk
Harrie heeft een netwerk van hobbyisten 
die weten waar spullen te koop zijn. Zo 
heeft hij na veel speurwerk de oude motor 
van het vroegere Boxmeerse veer op de 
kop getikt. Op een Belgische markt kocht 

hij ooit een Lorenz machine. De politie 
kwam er zelfs aan te pas want de verkoper 
had nl het typeplaatje nog thuis liggen en 
stuurde dat op naar de Boxmeerse politie. 
Hij wist niet hoe Harrie van achternaam 
heette en waar hij woonde. De politie heeft 
de moeite genomen om deze hobbyist in 
een dorp bij Boxmeer op te sporen.  
Zijn grote liefde is het merk ´Skoda’. “Veel 
mensen weten niet dat dit van origine 
Tsjechisch bedrijf stationaire motoren ge-
maakt heeft”, aldus Harrie. Zijn Skodalief-
de gaat zover dat hij ook een oude Skoda-
tractor uit Tsjechië heeft gehaald.  
 “Mogen de motoren zoals de BSA van 
Tinus ook meedoen in het SMT-gebeuren, 
Harrie?” “Daar ga ik niet over, daar moet 
het bestuur iets over vinden.”
De SMT is inmiddels uitgegroeid tot een 
club van zo’n 75 leden. Het zijn vrijwel 
allemaal tractorfanaten. Harrie blijft met 
zijn ‘M’ binnen de SMT vrijwel een een-
ling met veel kennis en kunde en is beze-
ten van zijn hobby!

Stationaire motor in bedrijf. Drijft een dorsmachine aan.

Lister machine waarbij de poelie met een 
riem een waterpomp aandrijft.
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vv sambeek
succesvolle online binGo

Agenda
Oud papier

Zaterdag 8 mei
8.30 - 11.30 uur

(Pastoor de Vochtplein)

Wie zijn de drijvende krachten en hoe 
gaan zij te werk?
Middels een interview met Tom van de 
Ven (die samen met Daan Jacobs, Nicky 
van de Heuvel en Donny van Wijk de or-
ganisatie vormde) neem ik u mee in het 
tot stand komen van deze typische coro-
na-activiteit.

Kun je vertellen hoe deze online bingo is 
ontstaan?
Eind vorig kalenderjaar bespraken we dat 
we tijdens corona toch graag iets wilden 
organiseren namens de voetbalvereniging 
Sambeek. Aangezien er geen mogelijkhe-

den waren voor een ‘live’ activiteit, kwa-
men we al snel terecht op een online ac-
tiviteit: bingo. Omdat bingo voor jong en 
oud goed te volgen is, konden we al snel 
aan de slag om met lokale partijen mooie 
prijzen te verzinnen. Na het inwinnen van 
advies bij diverse collega bingo organi-
satoren, hebben we beide edities in twee 
weken tijd kunnen voorbereiden.

Kun je wat vertellen over de organisatie 
van het evenement?
Nadat besloten was dat we voor een bingo 
zouden gaan, hebben we dankzij de hulp 
van lokale (horeca)ondernemers, leden 

van VV Sambeek en bekenden, snel de 
organisatie opgezet en to-do-lijstjes ge-
maakt. Dit gaat van het opstellen van een 
poster, het schrijven van de nummers op 
de bingokaarten, de locatie ‘stream proof ’ 
maken, tot aan het regelen van mooie prij-
zen voor de deelnemers. De eerste editie 
liep storm, we waren uitverkocht met 300 
kaarten. Bij de tweede editie merkten we, 
ook dankzij de maatregelen die golden 
(avondklok, niet meer dan 1 persoon 
bezoek), dat het iets achterbleef. Deson-
danks hebben we meer dan 200 kaarten 
verkocht, veel mensen een leuke avond 
bezorgd en prachtige prijzen kunnen ver-
delen onder de deelnemers.

Hoe hebben jullie de avond beleefd? Wat 
was het allerleukste?
De bingoavonden waren voor ons leuk om 
te doen. Soms ook wel een beetje apart, 
want je praat eigenlijk de hele tijd tegen 
een kleine 100 accounts op je beeldscherm; 
er was niet echt interactie. Wellicht was de 
voorbereiding voor ons nog wel leuker. De 
weken voorafgaand aan beide bingoavon-
den, stonden in het teken van regelen en 
voorbereiden. Als je merkt dat er meer en 
meer kaarten worden verkocht en onder-
nemers prijzen en sponsoring regelen, dan 
zorgt dat voor veel energie. Daarnaast was 
het bij elkaar komen om de voorbereidin-
gen te treffen, een welkome afwisseling 
aan het thuiswerken.

Na een succesvolle eerste editie op zaterdag 16 januari, vond 
op zaterdag 3 april alweer de tweede editie van de VV Sambeek 
online bingo plaats. Ook deze editie was een groot succes.



Nr. 14      ROND DE TOREN      24

st. anthoniusGilde
Gildefeesten een JaaR dooRGeschoven

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

Het 600 jarig jubileum van het St. Antho-
nius Gilde dat in het weekend van 20 juni 
2021 zou plaats vinden kan helaas niet 
doorgaan. Na overleg met het Kringbe-
stuur en de Federatie Brabantse Gilden is 
besloten om het risico niet te nemen. Wel 
is daarna meteen in overleg met de Kring 
Gilde Land van Cuijk een nieuwe datum 
geprikt voor 2022. Het grootse jubile-
um zal nu plaatsvinden in het weekend 
van 12 juni 2022. Dus zijn we net als de 
Olympische Spelen een jaar doorgescho-
ven. Het is jammer omdat alles goed in de 

steigers staat, maar de situatie is de laatste 
maanden met de besmettingen niet echt 
verbeterd. We hebben nog gehoopt dat 
de vaccinaties iets sneller zouden verlo-
pen, maar dit bleek ijdele hoop. Het risi-
co is daarom te hoog om er met rond de 
veertig Gildes een mooi Gildefeest van te 
maken. We gaan in september de draad 
weer oppakken en hopen dan voor alle 
verenigingen in Sambeek een presentatie 
te kunnen geven. We blijven optimistisch 
en hopen dat er snel een einde komt aan 
de pandemie.

Agenda
2de Pinksterdag Koningsschieten

24 mei 

Deelname Boxmeerse  
Vaart Heilig Bloedprocessie

6 juni

Open Dag St. Anthonius Gilde
en een BBQ
22 augustus
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samsamkamp 2021

De organisatie begint al vroeg
Al heel vroeg in het jaar beginnen de voor-
bereidingen voor het SamSam Kamp. Het 
bestuur en de leiding van SamSam steken 
de koppen bij elkaar om er ook dit jaar 
weer een fantastisch kamp van te maken. 
De locatie wordt gezocht en gereserveerd, 
(meester) Henk van Raaij bedenkt alvast 
een creatieve route naar de kamplocatie, 
ook overige leiding neemt vrij bij hun 
werkgevers tijdens de kampdagen en start 
met het plannen van alle voorbereidingen 
en activiteiten.

Kinderen kijken er naar uit
Zodra de meivakantie achter de rug is 
kijken de kinderen al uit naar de grote 
vakantie, de vakantie met familie en het 
SamSam Kamp.

Ook dit jaar beloven het weer onverge-
telijke dagen te worden. Een ongelooflijk 
feest met vrienden, vriendinnen, dorps-
genootjes en de leiding. Een paar dagen 
helemaal zonder pap en mam spannende, 
leuke, leerzame en ondeugende momen-
ten beleven. 

Bepakt en gezakt verzamelen de kinderen 
op de eerste kampdag en dan kan het feest 
beginnen. De grote kinderen stappen op 
de fiets en starten met hun reis naar het 
kampterrein. De jongste kampgangers 

stappen in de auto’s en bussen en dan kan 
ook voor hen het avontuur beginnen.

Een dagje oefenen
Hoewel veel Sambeekse kinderen alle 
dagen mee op kamp gaan is het de eerste 
keer natuurlijk best spannend, ook voor 
de ouders, zo’n kamp met SamSam. 

Daarom is het mogelijk een dagje mee op 
kamp te gaan. Je sluit dan gewoon 1 dagje 
aan bij het feestgedruis en mag meedoen 
met alle activiteiten van die dag. ‘s Avonds 
kruip je, na een goede douche, lekker in je 
eigen bedje en kun je vast lekker dromen. 
Dromen van het kamp volgend jaar, wan-
neer je vast en zeker alle dagen met ons 
mee op stap wilt gaan.

SamSam Kamp 2021
Ook voor het kamp van dit jaar zijn de 
voorbereidingen in volle gang. De reis 
gaat dit jaar naar Wijchen waar wij maar 
liefst twee blokhutten aan het Sint-Joris-
pad 37 en 39 tot onze beschikking hebben. 
Het kampterrein beschikt over twee grote 
groepsruimtes met tafels en stoelen voor 
als het slecht weer is en sanitaire ruimte. 
Op het terrein bevindt zich een kamp-
vuurkuil en er is ruimte voor spellen en 
activiteiten. Om het terrein ligt een bos 
dat zeer geschikt is voor bosspellen. Aan 
de overkant van de weg ligt een uitgestrek-
te zandvlakte waar we wellicht ook nog 
toffe spellen zullen organiseren.

De blokhut is gereserveerd, de avontuur-
lijke route is uitgestippeld, de activiteiten 
worden al bedacht en voorbereid. Nog 
even en het feest kan beginnen. Tijd om je 
op te geven dus!!

SamSam Kamp 2021
Dinsdag 31 augustus t/m 
vrijdag 3 september

Wij hopen dat er weer heel veel kinderen 
met ons mee zullen gaan. Je hebt nog tijd 
om je op te geven tot 1 juni. Kijk op onze 
website of facebookpagina voor meer 
informatie of stuur een berichtje naar: 
samsam.sambeek@gmail.com

Tot snel lieve kampgangers!!

Agenda
Speurtocht 

Vrijdag 21 mei 18.30 - 10.00 uur
Groep 1 t/m 8 | € 1,50

Vossenjacht 
Vrijdag 11 juni 18.30 - 10.00 uur

Groep 1 t/m 8 | € 1,50

Sportinstuif 
Vrijdag 25 juni 18.30 - 10.00 uur

Groep 1 t/m 8 | € 1,50

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

Houd Social Media in de gaten om 
je op te geven en voor de nieuwste 

activiteiten.

CONTACT

www.samsam-sambeek.nl 
samsam.sambeek@gmail.com
instagram.com/samsamsambeek/
facebook.com/SamsamSambeek
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Koorstraat 67
5831 GH Boxmeer
T: 06 521 900 83
www.bewegez.nl

Past. van Berkelstraat 4A  |  T. 0485 575 630
5836 BJ Sambeek  |  E. info@warandahal.nl

• Feestjes en partijen

•  Sportevenementen op 
groot scherm

• Kinderfeestjes

•  Sporthalverhuur in 
combinatie met café

OOK VOOR AL UW FEESTJES

Verhuur van vaste en tijdelijke 
opslag & bedrijfsruimte

Dé voordelige verhuurder in het land van Cuijk 
voor particulier & zakelijk in Sambeek

www.boxhuur.nl / info@boxhuur.nl

OPSLAGRUIMTE HUREN
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senioRen veReniGinG
sambeek
kRuid- en stRuintocht

Senioren Vereniging Sambeek

Senioren Vereniging Sambeek

Enkele leden van de SeniorenVereniging, 
een fotograaf en interviewer van KBO 
Brabant ondernamen, onder leiding van 
gids Resi Jilisen, een kruid- en struintocht. 
Het vertrekpunt is de Meerstoel aan de 
Maas. Na een kopje verse kruidenthee en 
een groene wafel met wilde kruiden volgt 
er een wandeling door het unieke UNES-
CO-gebied dat een zeer rijke flora aan 
krachtige, voedzame kruiden en planten 
bezit. Wilde planten en kruiden worden 
regelmatig gezien als onkruid, terwijl ze 
vaak een geneeskrachtige werking hebben 
en heel lekker kunnen zijn.

Aan de oever van de Maas krijgt elke 
deelnemer een kruidenzakje mee dat ze 
onderweg kunnen vullen. Ze spotten ro-
zenbottels die barstensvol vitamine C 

zitten. Het besje van de meidoorn is ook 
eetbaar en zorgt voor een stabiele bloed-
druk. Niet zo heel lekker volgens sommige 
deelnemers maar wel werkzaam! Ook de 
paardenbloemblaadjes zijn goed voor de 
lever en met de witte melk uit de stengel 
kun je wratjes behandelen. En van brand-
netels kun je thee zetten of verwerken in 
de soep. En mocht je geprikt zijn door de 
brandnetel? In de buurt van de brandne-
tel groeit altijd hondsdraf of weegbree. 
Het sap van dat blad vermindert direct de 
jeuk. Dit helpt ook bij een wespensteek- of 
muggenbult. 

Is het wel veilig om wild te plukken? Resi 
geeft in elk geval een goede tip: Je moet 
weten wat je plukt want sommige plan-
ten zijn giftig. Determineer de plant eerst 

goed en laat bij twijfel staan. En pluk ook 
niet te laag bij een drukke hondenuitlaat-
route….

In de berm staat ook bijvoet. De plant 
dankt zijn naam waarschijnlijk aan een 
gebruik van vroeger, waar mensen de bla-
deren van de bijvoet in hun sokken stop-
ten om vermoeide voeten en blaren te 
voorkomen. En nog steeds zijn er mensen 
die dat doen tijdens lange wandeltochten 
zoals de Vierdaagse.
De deelnemers zijn erg enthousiast over 
deze tocht en hebben veel tips en nieuwe 
inspiratie opgedaan. En een notenbrood 
met weegbree en brandnetel zal zeker 
gaan smaken.

Wildplukken? Let wel op de regels:
Wildplukken is namelijk niet zomaar toe-
gestaan. Het is in het algemeen verboden 
om planten te verzamelen in natuurre-
servaten of andere terreinen die onder 
natuur-bescherming staan. In sommige 
gebieden is verzamelen toegestaan voor 
“privégebruik” , maar informeer altijd bij 
bevoegde natuurbeschermingsautoritei-
ten naar de plaatselijke regelgeving.

De volledige reportage kunt u lezen op 
onze site. Ga naar sv-sambeek.nl, klik op 
“even bijpraten”. Klik dan op ONS-maga-
zine en vul Kruid- en struintocht in.

In ONS, het maandelijks blad van KBO Brabant, staat een 
mooie reportage over de kruid- en struintocht in ons eigen 
Maasheggengebied. 
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Na een sportieve start met de bootcamp 
zijn we vanaf 6 April gestart met de bui-
tentrainingen. Conform de regels mag 
iedereen t/m 26 jaar in groepsverband 
sporten.

Voor leden vanaf 26 jaar mag in groepjes 
van 4 gesport worden, dus met 8 personen 
op een veld is toegestaan.

De velden staan met dank aan een paar 
vrijwilligers van onze eigen vereniging 
opgebouwd op het Urlingveldje (naast het 
voetbalveld). We hebben de beschikking 
over 4 velden en een miniveld.

vc avance
buitentRaininGen  
een GRoot succes

PAASBINGO

Op 31 maart jongstleden stond de 
jaarlijkse paasbingo bij Avance op het 
programma. Deze activiteit is net als 
andere jaren voor al onze jeugdleden 
tot en met 18 jaar. Helaas zag de bingo 
er dit jaar toch wat anders uit. Geen 
oudere meiden die de jongste mini’s 
konden helpen, niet met z’n allen in 
de kantine en zonder de overheerlijke 
paaseitjes voor je buurman of buur-
vrouw. 

Dit jaar hebben wij een online bingo 
gedaan via teams. Dit met een aantal 
van 50 jeugdleden. Ondanks dat we 
niet gezamenlijk in een zaal zaten 
hebben we een ontzettende leuke 
bingo gehad waarbij de kinderen veel 
prijzen hebben kunnen winnen. 

Na de bingo is de organisatie een 
rondje gaan rijden om de cadeautjes 
bij alle kinderen af te geven. 
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sempeR unitas
volGt een online colleGe

GESCHIEDENIS

Op onze website wordt de geschie-
denis van Semper Unitas uitgebreid 
beschreven in een artikel van Stephan 
Moors. 

Sommige feitjes uit onze geschiedenis 
geven een interessant inkijkje in ver-
vlogen tijden: sigaretten als beloning 
bij een hoog repetitiebezoek, een har-
monie compleet bestaand uit 29 man-
nelijke leden en een serenade gegeven 
ter gelegenheid van de geboorte van 
een tweelingkalf.

www.semperunitas.nl/geschiedenis

Vol overgave vertelde Chris over de eerste 
jaren, waarin harmonieorkesten (of eigen-
lijk de voorlopers daarvan) vooral bedoeld 
waren om angst aan te jagen tijdens een 
oorlog. Hoe luider de instrumenten klon-
ken, hoe indrukwekkender het leger over-
kwam. Ook konden instrumenten gebruikt 
worden om signalen over te brengen aan 
legers die verderop gestationeerd waren. 

De Franse revolutie zorgde voor een 
stroomversnelling in de ontwikkeling van 
het harmonieorkest. Voor de revolutie be-
stond een beroepsorkest uit zo’n 8 tot 12 
muzikanten, maar na de revolutie ontstond 
in Parijs het eerste orkest met 45 spelers 
en werden er ook steeds meer soorten in-
strumenten bespeeld. Sommige van deze 
instrumenten gebruiken we tegenwoordig 
niet meer, zoals de ‘ventieltrombone’. 

Ook sinds de oprichting van Semper Uni-
tas in 1901 is er uiteraard nog veel veran-
derd in de ontwikkeling van harmonie-
orkesten in Europa. Deze ontwikkelingen 
hingen ook sterk samen met verschillende 
stromingen waartoe componisten gere-
kend worden en met de beschikbaarheid 
van bladmuziek. 

U begrijpt: een twee uur durend college is 
niet zo gemakkelijk samen te vatten op één 
pagina. Vast staat in ieder geval dat Semper 
Unitas ook anno 2021 te maken heeft met 
verschillende uitdagingen, zoals de bevol-
kingskrimp in onze regio, én met meeval-
lers, zoals de verbouwing van de kerk tot 
een multifunctionele accommodatie.

Op zaterdag 20 maart vond er een primeur plaats bij Semper 
Unitas: het gehele harmonieorkest en vele leden van de 
‘Club van SU’ volgden een online college van onze dirigent 
Chris Derikx over de geschiedenis en het ontstaan van ‘het 
harmonieorkest’.
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Praten 
over geld
Dat helpt jou & 
de mensen om je heen 

Doe 
je mee?

IVN/KBO WANDELING
Donderdag 3 juni a.s. organiseert IVN 
De Maasvallei samen met KBO een 
struinwandeling over het Broeksteen-
pad te Rijkevoort. Een zeer gevarieerd 
gebied  tussen de hoger gelegen Peel 
en de lager gelegen Maas. We star-
ten om 13.30 uur bij het standbeeld  
“De Kikker” aan de Kapelstraat 20 te 
Rijkevoort. 

Gaat u mee? I.v.m. corona slechts be-
perkte deelname mogelijk: aanmelden 
verplicht. 

Voor aanmelden en informatie: 
Piet Schoenmakers tel. 0485 520876.

nieuwsflits
Het jaar 2021 staat in het teken van 
de Vrijwillige Inzet. Onder het motto: 
‘Mensen maken Nederland’ worden 
vrijwilligers in het zonnetje gezet en 
krijgt vrijwilligerswerk extra aandacht. 
Met het uitbrengen van een speciaal 
magazine neemt Sociom je graag mee in 
de wereld van vrijwilligerswerk.

Na het lezen van dit magazine zie je hoe 
leuk en veelzijdig het is om vrijwilligers-
werk te doen en hoeveel voldoening het 
geeft.  Alle inwoners uit Land van Cuijk 
ontvangen het magazine op de deurmat. 

Ben jij nieuwsgierig naar de mogelijkhe-
den om je vrijwillig in te zetten? Neem 
dan een kijkje op de digitale vacature-
bank van Vrijwilligerspunt Sociom. 

Sociom is er voor iedereen, van jongere 
tot senior. De sociaal werkers van So-
ciom brengen mensen samen, onder-
steunen waar nodig en zijn altijd in de 
buurt. Zie ook www.sociom.nl.

HIJ IS ER: EEN SPECIAAL MAGAZINE 
VOOR ÉN OVER VRIJWILLIGERS!

Senioren Vereniging Sambeek
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Tekst: Wanda Laarakkers

De verkoop van de obligaties om de be-
groting voor de verbouwing van onze kerk 
naar gemeenschapshuis rond te krijgen is 
inmiddels van start gegaan. Dit is absoluut 
een vliegende start te noemen, binnen 
enkele dagen waren er al vijftig stuks ver-
kocht. Deze verkoop loopt gestaag door 
en ook de vrijwillige bijdrages stromen 
al aardig binnen. “Dit is een super mooi 
begin,” volgens het bestuur, “uiteraard 
hebben we het einddoel nog lang niet be-
reikt, maar we hebben het volste vertrou-
wen dat heel Sambeek in actie komt om 
straks een mooie multifunctionele accom-
modatie in de kerk te hebben.” Heeft u nog 
geen bijdrage gedaan en wilt u dat graag 
doen? Op de website www.sambeek.info 
kunt u obligaties bestellen of zien hoe u 
een vrijwillige bijdrage kunt doneren. Uw 
hulp wordt enorm gewaardeerd. 

Kerk aan de eredienst onttrokken 
Op zaterdag 24 april werd tijdens een 
plechtige Eucharistieviering de Sint Jan 
de Doperkerk aan de eredienst onttrok-
ken. Het is fijn te kunnen melden dat de 
parochie ook na verkoop van het kerkge-
bouw zichtbaar zal blijven in de kerklo-
catie Sambeek. Vanaf 1 mei worden de 
vieringen gehouden in de Kapel van het 
Kloosterhuis Sambeek. Zo nodig bij een 

groot te verwachten aantal bezoekers zal 
incidenteel gezocht worden naar een gro-
tere ruimte. 

Koffie to go – informatie over bouwplan-
nen
Op vrijdag 30 april om 17.00 uur vindt 
de formele overdracht van de verkoop in 
besloten kring plaats. Vanaf 18.00 uur tot 
20.00 uur bent u, de Sambeekse bevol-
king, welkom voor een Koffie to go. Er is 
op deze avond de mogelijkheid een rond-
leiding door de kerk krijgen waarbij u ge-
informeerd wordt over de verbouwings-
plannen. Hierbij nemen wij uiteraard de 
regels van het RIVM in acht. 

Voortgang bouwplannen
Op dit moment worden gesprekken ge-
voerd met de gemeente Boxmeer over de 
indeling en de aanpassingen van de kerk. 
We bekijken wat wel en niet mogelijk is om 
daarna de beslissingen te nemen. Het doel 
is alle gebruikers een zo optimaal mogelij-
ke ruimte te geven volgens de aangegeven 
wensen. De schetstekeningen die u hierbij 
geplaatst ziet zijn nog onder voorbehoud. 

Heel graag zien wij u op vrijdag 30 april 
voor een informatieve maar vooral ook 
gezellige Koffie to go in de kerk. U bent 
van harte welkom!

Vrienden van
Rond de Toren

Boekbinderij Boede

Danielle Haar Zaak

Geert Verdijk Groenvoorzieningen

Imkerij De Vrije Heerlijkheid

Vertaalbureau Linguartis

Juni nummer
Deadline kopij en foto’s

Dinsdag 18 mei
Aanleveren via: ronddetoren@live.nl

Verspreiding
Dinsdag 1 juni

ORGANISATIES ZORG 
EN WELZIJN SAMBEEK

Ons Thuus
info@onsthuus.nl
 
Wwz-coördinator
Dini Kuppen

Jongerenwerkers
Jeroen v.d. Heuvel

Ouderenwerker
Dette Koenders
0485-700500  |  info@sociom.nl
 
Zorgloket Gemeente Boxmeer
WMO-klantmanagers
0485-585911 | frontoffice@boxmeer.nl

Wijkverpleegkundige Boxmeer
0900-8803

Huisartsenpost
0900-8880

Wijkagent/politie
0900-8844

Sociom  
0485 700500

SWOGB  
0485 792020

van keRk naaR mfa
Goede staRt veRkoop obliGaties

Gevel westzijde

Dwarsdoorsnede



Twijfels over uw 
WOZ-waarde?

www.previcus.nl

Previcus maakt GRATIS bezwaar voor u!

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

Op basis van 3.212 reviews

9,2

WOZ-WAARDE

GRATIS

CONTACT

Als de gemeente uw WOZ-waarde verlaagt, betaalt u minder belasting! 
De WOZ-waarde is van grote invloed op de hoogte van de onroerende-
zaakbelasting, waterschapsbelasting, inkomstenbelasting, vermogens-
belasting, schenk- en erfbelasting en de vennootschapsbelasting. Kom in 
actie en maak bezwaar!

Hoe kan dat? De gemeente is wettelijk verplicht, indien de waarde wordt 
verlaagd, onze gemaakte kosten te vergoeden. En het belastingvoordeel? 
Dat is volledig voor u! Wordt de waarde niet verlaagd dan nemen wij de 
kosten voor eigen rekening.

Previcus BV
Handelstraat 18, 5831 AV Boxmeer

T. 0485 57 44 44
E. info@previcus.nl


