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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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Eindelijk is het zover en kan iedereen 
live vanuit zijn huiskamer meekijken bij 
de familie Ooievaar die zijn intrek heeft 
genomen in het ooievaarsnest in de wei 
bij Thieu en Doret Derks. Momenteel 
kijken er dagelijks zo’n 450 mensen. Met 
deze live streaming op www.sambeek.
info is het ooievaarsnest project afge-
rond en wensen we het ooievaarsgezin 
veel geluk toe. Het hele project is ook 
de gemeente niet ontgaan. Zij heeft een 
deel van de financiering voor haar reke-
ning genomen en doet ook volop mee 
aan de promotie van ons ooievaarsnest 
op haar sociale media kanalen. 

Dodenherdenking
Op 4 mei jl. vond de dodenherdenking 
plaats. Vanwege het feit dat vorig jaar de 
75ste herdenking niet heeft plaats kun-
nen vinden is er dit jaar uitgebreider bij 
stil gestaan. Er werd een krans gelegd, 2 
minuten stilte in acht genomen en Step-
han Moors blies de Taptoe. Al met al een 
mooi en respectvol moment. Eigenlijk 
was het besluit genomen om dit elke 5 
jaar vanuit de Dorpsraad te organiseren. 
Er gaan echter stemmen op om dit jaar-
lijks te gaan doen. Wordt vervolgd.

Catharinapark
We hebben u eerder al gemeld dat het 
Catharinapark project is afgerond, maar 

inmiddels hebben we de gemeente be-
reid gevonden om te investeren in de 
Rosalia Grafkelder. Met dit beschikba-
re bedrag kan dit monument helemaal 
worden opgeknapt. Het wordt deels op-
nieuw opgemetseld in oude staat en het 
stucwerk in de kelder wordt vernieuwd. 

Sambeeks Hap&Fiets Rondje
Wegens groot succes vorig jaar vindt 
ook dit jaar op 19 juni het Sambeeks 
Hap&Fiets Rondje plaats. Wederom stelt 
de horeca Sambeek zich aan u voor met 
verschillende culinaire hapjes in combi-
natie met een leuke fietsroute. Uiteraard 
wordt alles georganiseerd met de dan 
geldende regels van het RIVM omtrent 
corona. Kaarten zijn verkrijgbaar op 
www.sambeek.info en via Koken bij Kat, 
Katja Denen, Stalenberg 14, info@ko-
kenbijkat.nl. Verderop in Rond de Toren 
treft u meer informatie.

Nieuwe-inwoners-dag
De nieuwe-inwoners-dag is dit jaar op 
zondag 29 augustus. Bent u het afgelo-
pen jaar in Sambeek komen wonen of 
kent u zo iemand laat het ons dan weten 
via nieuweinwonersdag@gmail.com.

Hebt u iets te vragen of te melden aan 
de Dorpsraad, neem dan contact met 
ons op. Dit kan door ons persoonlijk aan 
te spreken of door een e-mail te sturen 
naar: dorpsraad_sambeek@hotmail.com

nieuws van de doRpsRaad
BESTE INWONERS VAN SAMBEEK

COLOFON
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KERMIS 2021
Helaas…. Er komt geen kermis 2021 
en ook geen kroegentocht. Het kabinet 
geeft op dit moment nog geen groen 
licht. We gaan deze beslissing ook niet 
meer terugdraaien als er straks meer 
versoepelingen zouden komen. 

We hebben vorig jaar een intensieve 
periode gekend van op- en afschalen. 
Daarnaast stemmen de vooruitzich-
ten van registreren, zelftesten etc. ons 
eveneens niet positief. Wel gaan we 
ons inzetten voor een klein feestje op 
zaterdagavond, maar dat is nog onder 
voorbehoud.

De Kermiscommissie
Chris, Michel en Linda
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achteR de vooRdeuR van  Familie KuijpeRs
een boteRham daaR dRaait het om

Tekst:Jeanette Verstraaten
Foto’s: Ellen Duvekot 

Het boerenleven
De leden van de familie Kuijpers, die nog 
op de boerderij wonen, zijn moeder, zoon 
Jacky en dochter Wilma. Jacky heeft het 
boerenbedrijf overgenomen van zijn ou-
ders. Wilma werkt buiten de deur maar 
velen kennen haar van het controleren 
van de vaarzen, die her en der in de omge-
ving, in de wei lopen. We zoeken even naar 
de juiste deur en onze verontschuldiging 
of we wel de juiste deur hebben genomen 
wordt door Wilma weggewimpeld als: 
“Ach, maakt niet uit, je bent toch binnen.” 
Deze eenvoud kenmerkt ons gesprek. Hier 
leeft het boerenleven in al zijn beschei-
denheid glorieus voort. Alles maar dan 
werkelijk ook alles draait hier om de boer-
derij en het leven aldaar, zelfs de ringtone 
van Jacky zijn telefoon (deuntje Deurdon-
deren van Normaal).

Met de paplepel ingegeven
Het boeren werd Jacky met de paplepel 
ingegeven. “Met 6 jaar werd ik al voor het 
eerst met de stier naar ‘De Hei’ gestuurd 
om de koeien te dekken. Ik als klein jochie 

met zo’n grote 1000 kilo wegende stier aan 
de hand. Met 8 jaar begon ik met melken” 
vertelt Jacky lachend. “Door paps zijn ge-
zondheid ben ik er al heel jong ingerold,” 
voegt hij er op serieuze toon aan toe. De 
ouders van Jacky en Wilma begonnen met 
een gemengd bedrijf, maar de varkens 
gingen niet geweldig en daarom gingen 
ze alleen met de koeien door. Moeder had 
een voorliefde voor Brandrode koeien en 
gaf deze liefde door. 

Brandrode runderen
De koeien op het bedrijf van Familie Kuij-
pers zijn speciaal. Het zijn zogenaamde 
Brandrode runderen. Deze herken je aan 
de egale donkerrode kleur met een wit 
hartje op het voorhoofd, vier witte sokjes 
(witte onderbenen), witte staartpluim en 
een witte onderbuik. Het is een Oudhol-
lands ras. Jaren geleden ging de KI steeds 
meer over op wittere koeien, want die 
gaven meer melk. Het Brandrode ras leek 
daarmee verloren te gaan. Inmiddels zijn 
er, mede door hun inspanningen, weer 
zo’n 1121 in Nederland. Langzaamaan 
komen er steeds meer hobbyboeren met 
dit ras, maar tot een aantal van 4000 is het 
nog steeds een bedreigde soort.

Dubbeldoel ras
De brandrode koeien zijn een dubbeldoel 
ras. Dit betekent dat ze zowel voor de melk 
als voor het vlees gehouden worden. Dat 
maakt de koeien toch rendabel. En daar-
naast is voor Jacky en Wilma goed is goed. 
“Een boterham daar draait het om en 
daarnaast is het een heel leuk ras om mee 
bezig te zijn,” vertelt Jacky. “We voeren ook 
geen krachtvoer (brokken en bietenpulp). 
De koeien van familie Kuijpers krijgen al-
leen gras en maïs.

Alles natuurlijk
Alle koeien zijn stamboek genoteerd en 
Europees geregistreerd en de familie vol-
doet aan alle criteria voor de slow food er-
kenning (biologisch). Alle koeien worden 
natuurlijk gedekt. Ze hebben in totaal drie 
dekstieren, die regelmatig uitgeruild of 
vervangen worden. Zo blijven de bloedlij-
nen gewaarborgd. “De populatie is echter 
klein dus het is erg opletten. Als je heel ver 
terugkijkt is er altijd wel een connectie,” 
legt Jacky uit.

Fijn karakter
De Brandrode koeien hebben een heel fijn 
karakter. Ze zijn heel tam en lief. De vele fo-
to’s van evenementen bewijzen het: de koei-
en worden met kinderen op de rug rondge-

Tijdens ritjes over de Zandsteeg was de grote polyester stier in de tuin bij familie Kuijpers al 
vaak opgevallen. Het grote zwarte beeldwerk dat door Pieter Kortekaas gemaakt is prijkt als 
een markante markering in de voortuin bij hun boerderij. Reden voor de redactie van Rond 
de Toren om eens poolshoogte te nemen welk verhaal er achter dit beeld zit. 
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achteR de vooRdeuR van  Familie KuijpeRs
een boteRham daaR dRaait het om

leid. Dit ras zie je steeds meer op zorg- en 
kinderboerderijen. Ze worden ook veel 
ingezet voor natuurlijke beweiding bij ge-
meenten. Zo lopen de koeien van de familie 
Kuijpers op terreinen van Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten en het Gelders Land-
schap. Ook komt elk jaar de wethouder van 
de gemeente Culemborg hoogstpersoonlijk 
zelf in de stal de koeien uitzoeken voor de 
begrazing van weilanden in zijn gemeente. 
Ze begonnen met het uitlenen van 5 koeien 
aan deze gemeente, maar al snel groeide dit 
van 15 naar 30 koeien. Dat betekende een 
heel gat in de stal. Nu hebben ze minder 
grond en gaan er jaarlijks zo’n 8 koeien tij-
delijk naar Culemborg. Puur om recreatie 
en toerisme te stimuleren. Inmiddels zijn 
de koeien vanwege corona al bijna een jaar 
weg. Geen probleem want dit ras kan in de 
winter gewoon buiten blijven, maar Jacky 
en Wilma verwelkomen ze wel weer graag 
op hun boerderij.

Gevlagd
Dat de koeien van de familie Kuijpers bij-
zonder zijn weet ook de Nederlandse over-
heid. Het bedrijf is niet voor niets gevlagd. 
Als er bijvoorbeeld mond- en klauwzeer 
uitbreekt dan hebben zij borden klaarlig-
gen, die ze voor aan de weg zetten. Niemand 
mag dan nog het erf op. Ook de overheids-
instanties niet en het bedrijf van de familie 
Kuijpers wordt niet onnodig geruimd. Alle-
maal ter behoud van dit unieke ras.

Toekomst
Voor de toekomst ziet Jacky vooral als doel 

het ras in stand te houden. Verder heeft hij 
geen grote plannen. “Hier zit een gelukza-
lig iemand, die van zijn hobby zijn werk 
heeft gemaakt. Voor het geld moet je het 
niet doen, dan moet je dit ras niet hebben,” 
legt Jacky met een tevreden blik op zijn 
gezicht uit. Normaal stopt de hele familie 
veel tijd in evenementen als Maasheggen-
vlechten, Landleven en SMT activiteiten. 
Vrijwilligerswerk draait ook hier allemaal 
om de koeien. Zo doen ze van alles om het 
ras beter op de kaart te zetten. Als dank 
hiervoor prijkt een prachtig fotoboek van 
de vereniging van Brandrode Runderen 
op de tafel. Speciaal voor hen gemaakt en 
samengesteld met foto’s van verschillende 
evenementen waaraan de familie Kuijpers 
haar bijdrage heeft geleverd.

Ontmoeting met Marijke
“Ja deze evenementen worden enorm ge-
mist,” geeft Wilma aan. “Daar maak je van 

alles mee. Zo maakten we tijdens het Ani-
mal-event kennis met Marijke Helwegen. 
We kenden haar helemaal niet en dat vond 
ze juist wel grappig. Ze wilde de stier knuf-
felen. Ik vond het erg bijzonder dat ze er 
helemaal niet bang van was. Het is toch een 
enorm groot beest. Een dag later belde ze 
ons op om ons te bedanken. Super lief toch.”

Tot besluit
Hierachter in de Hei bij de Oeffeltse Raam 
ligt het mooiste plekje van Sambeek. 
“Heerlijk om daar te gaan kijken hoe de 
vaarzen door het water komen sjouwen 
als we komen kijken. Vrienden en ken-
nissen worden daar vaak mee naar toe 
genomen. De één miljoen voor het dorp 
moet zeker gaan naar iets voor de natuur. 
“Dat vinden wij belangrijk. We zijn altijd 
een beetje op onszelf hier op de boerderij, 
maar we genieten hier aan de rand van het 
dorp van de mooie groene natuur. Daar 
draait bij ons het leven om en daar willen 
we met onze koeien anderen graag van 
laten meegenieten,” besluiten ze samen dit 
gezellige gesprek.

IN DE VOLGENDE UITGAVE 

VAN ROND DE TOREN GAAN 

WE ACHTER  

DEZE  

VOORDEUR  

EEN KIJKJE  

NEMEN
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Koorstraat 67
5831 GH Boxmeer
T: 06 521 900 83
www.bewegez.nl

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

• Feestjes en partijen

•  Sportevenementen op 
groot scherm

• Kinderfeestjes

•  Sporthalverhuur in 
combinatie met café

OOK VOOR AL UW FEESTJES

Verhuur van vaste en tijdelijke 
opslag & bedrijfsruimte

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

www.boxhuur.nl / info@boxhuur.nl

OPSLAGRUIMTE HUREN
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nieuwsFlits
GEBOORTENIEUWS
Op 26 maart is Jane geboren, dochter 
van Sandra en Arno Maas-Reijnen.
Jane woont aan de Clompen Camp 25.

Eddy van Bon en Mieke van de Loo 
zijn de trotse ouders van Guus. Hij 
is geboren op 1 mei en woont aan de  
Torenstraat 20.

4 GENERATIES
Op 23 april is Sofie Brandligt geboren, 
derde kindje van Lisanne Roeffen en 
Dennis Brandligt. Sofie vormt samen met 
omi Lies Wintels-Bongaerts (1937), oma 
Tanja Roeffen-Wintels (1962) en mama 
Lisanne (1994) de 4e generatie dames in 
de familie. Voor omi Lies is Sofie haar 5e 
achterkleinkind, ze heeft al 3 x 4 genera-
ties meegemaakt.
Het gezin Brandligt woont aan de  
Radioweg 4 in Vortum. Vanwege hun 
Sambeekse roots een vermelding in 
Rond de Toren.

Op 16 april is Nore geboren. Haar trotse 
ouders zijn Roy Verblakt en Siske Her-
mans. Ze wonen aan de Torenstraat 13.

Pom is het 4e kindje van Linda Bloemen 
en Luuk van der Hoff en is geboren op 
18 april jl. Ze wonen aan de Hoogeind-
seweg 22a.

Op 14 maart is Flore geboren. Ze woont 
aan de Grotestraat 95a en is de dochter 
van Frank & Marieke Henst-Willems.

SAMBEEKS HAP&FIETS 
RONDJE
Wegens het grandioze succes van vorig 
jaar organiseert de Sambeekse horeca 
in samenwerking met de Dorpsraad 
weer het Sambeeks Hap&Fiets Rond-
je. Dit wordt gehouden op zaterdag 19 
juni a.s. van 11.00 tot 18.00 uur. Een 
leuke fietstocht neemt u mee langs 
circa 10 plaatsen waar u op elke locatie 
een heerlijk hapje krijgt aangeboden.
Kaarten voor dit evenement zijn ver-
krijgbaar via www.sambeek.info of 
via Koken bij Kat, Katja Denen, Sta-
lenberg 14, email info@kokenbijkat.
nl en kosten 25 euro per persoon en 
5 euro voor kinderen tot 12 jaar. Koop 
op tijd uw kaarten want we hebben 
een beperkt aantal plaatsen en vol is 
vol. Uiteraard wordt alles binnen de 
regels van het RIVM georganiseerd.

GENIETEN VAN EEN 
BLOEMENWEIDE
Op het braakliggende bouwperceel 
aan de Grotestraat/Maasstraat ont-
staat binnenkort een bloemenweide. 
Met instemming van Bardoel Pro-
jectontwikkeling bewerkten Willem 
Bongarts en Cor Thijssen het land en 
heeft Cor het vervolgens ingezaaid. 
Het bloemenmengsel werd ons be-
schikbaar gesteld door de Gemeente.
Voordat de nieuwbouw zal gaan star-
ten zullen we deze zomer als het goed 
is eerst van een prachtige bloemen-
weide gaan genieten en de insecten 
op hun beurt van de nectar van deze 
bloemen staan.
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Tekst: Nena Bongers
Foto’s: Ellen Duvekot

Even voorstellen
“Ted Langen is mijn naam, geboren en ge-
togen in Boxmeer, maar inmiddels al ruim 
28 jaar samen met Mieke woonachtig aan 
de Grotestraat in ons mooie Sambeek. 
Onze 8 kinderen zijn hier opgegroeid en 
zijn nu op één na allemaal uitgevlogen.
Het 13e kleinkind is onderweg; met al die 

(gezonde) belhamels zijn wij de gelukkig-
ste mensen op de wereld.”

Hoe het is begonnen
De Opel fascinatie is begonnen bij zijn 
schoonvader Bert Hendrix. Nog ruim 
voordat Bert stopte met werken kocht hij 
een Opel uit 1931, die nog flink opgeknapt 
moest worden. Ruim 3 jaar heeft het ge-
duurd om de “trouwauto”, zoals hij later 
vaak in familiekringen werd genoemd, te 

restaureren. Na Berts pensioen breidde de 
verzameling Opels snel uit, soms een uit-
stapje naar één uit de vijftiger jaren maar 
de passie lag toch bij de vooroorlogse mo-
dellen.
 
Dat is bij Ted niet anders, de hobby begon 
zo eind jaren tachtig toen hij reageerde 
op een advertentie in de Telegraaf waarin 
een originele Opel Blitz brandweerauto uit 
1958 werd aangeboden. De auto werd naar 
Boxmeer gehaald en de techniek nagezien.
Vele ritten en gezellige oldtimerbijeen- 
komsten heeft hij samen met Mieke en de 
kinderen met dit exemplaar beleefd.
Toen de kinderen opgroeiden en niet altijd 
meer meegingen met de oldtimer tripjes 
werd in Denemarken een Opel Kapitän van 
het bouwjaar 1950 gekocht en opgehaald.
Toch bleef de liefde voor het vooroorlog-
se materiaal groter en kwam eind jaren 
negentig uit hetzelfde land nog een Opel 
Super Six van 1938.

Mieke is het Opel virus ook niet vreemd, 
als kleindochter van Piet Jetten en doch-
ter van Miep Hendrix-Jetten zit zoals zij 
zelf beweert de benzine in haar bloed. Piet 
Jetten was niet alleen door zijn autobedrijf 
zeer betrokken met Opels maar heeft le-
gendarische rally’s gereden en gewonnen 
met auto’s die wij nu als oldtimers in de 
schuur hebben staan.
Mieke deed toen de kinderen klein waren 
de boodschappen met een Opel Kadett A 
en later met een Opel Olympia Caravan van 
1958, helaas is de laatste lang geleden total 
loss gereden op een kruispunt in Boxmeer.

de hobby van...
ted langen

“Oud Opel” heet het virus waardoor Ted is besmet, waar 
schoonvader ooit mee begon, wordt door de familie Langen 
voortgezet. 

Opel 1,8 ltr uit 1931Opel 4/16 uit 1926
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Tegenwoordig heeft Ted meer tijd voor de 
oldtimers en komt “in de handel” regelma-
tig interessante exemplaren tegen. Opels 
blijven meestal in de verzameling maar 
voor andere merken wordt steeds weer 
een nieuwe eigenaar gezocht en gevonden.

Restauratie
Ted wordt hierbij gestimuleerd door zoon 
Bart en schoonzoon John. Samen hebben 
zij momenteel een project onder handen 
dat binnen nu en 5 jaar (is de planning) 
weer een Opel Six cabriolet moet worden. 
De auto is vorig jaar gevonden in de buurt 
van Berlijn en dateert uit 1934. Volgens de 
techneuten wordt het een plaatje, al is daar 
nu nog weinig van te zien.
Waar Bart zich naast zijn drukke werk-
zaamheden bezig houdt met het plaat-
werk is John gezien zijn timmerervaring 
verantwoordelijk voor het houtwerk; bij 
auto’s van die leeftijd is de body van de 
carrosserie vaak opgebouwd uit essenhou-
ten spanten en dragers.
John is zelf overigens samen met Dorien 
de trotse eigenaar van een Opel Blitz 
Camper uit 1959, een hele mooie! 

Rijden
Bart en John zijn echter niet de enige fami-
lieleden die iets met oude Opels hebben. 

Als de corona-maatregelen het toelaten 
zal Ted samen met zijn broer Jean, Bart, 
vrienden en schoonzoons in oktober met 
vijf Opels naar Schotland afreizen om te 
rijden, te vissen en natuurlijk een glaasje 
whisky te nuttigen. “Dat wordt genieten!” 
weet hij nu al te vertellen.

De oude Opels staan zoals hij zegt niet in 
een museum, hij deelt daarin de mening 
van zijn overleden schoonvader Bert, “Die 
auto’s moeten bewegen, dan zijn ze net als 
wij het beste af.”

Behalve in coronatijd organiseren Ted en 
Mieke jaarlijks het oldtimer-evenement 
“The Triple Club Tour”.
Naast drie verenigingen (HOCN-OTV-
ASC Boxmeer) zijn ook Sambekenaren 
met hun klassieke bolides welkom om 
deel te nemen aan deze gebeurtenis.
De start van de rit is traditioneel vanaf het 
parkeerterrein van Kinderrijkhuis en het 
eindpunt op toerbeurt bij de lokale horeca.
Niets meer dan een gezelligheidsrit waar 
het juiste antwoord op de juiste vraag het 
verschil moet maken om in de prijzen te 
kunnen vallen.
Het gaat vooral om de gezelligheid en het 
delen van de Oldtimerpassie.

Details voor de kenners
De verzameling bestaat momenteel uit 
een Opel 4/16 met een Kühn carrosserie 
uit 1926, 2x Opel 1,8 Ltr uit 1931, 2x Opel 
Super Six uit 1938 waarvan één met een 
Gläser carrosserie, tenslotte toch nog één 
na-oorlogs typetje, de Opel Blitz (bolkop 
of zoals de Duitsers zeggen “Das Wirt-
schaftswunder”) en last but not least de 
Opel Six van 1934 (of tenminste wat daar 
nu van te herkennen valt).

Tenslotte nog een boodschap van Ted en 
Mieke:
“Blijf gezond en geniet van het leven, alléén 
ga je sneller maar sámen kom je verder.”

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

Opel Super Six uit 1938

Opknapper uit 1934, Opel Six cabriolet in 
wording

Allemaal op een rijtje: 
v.l.n.r. Opel 1,8 ltr 1931, Opel Blitz 1952, Opel Super Six Gläser 1938, Opel 4/16 1926, Opel Super Six 1938, Opel 1,8 ltr 1931
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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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Al vele eeuwen is de Sambeekse toren 
van heinde en ver te zien. 
Op gepaste momenten laat hij zijn klok-
ken horen. 
Dat gebeurt bij blijde gebeurtenissen 
en bij droevige momenten. Zo ook bij 
een sterfgeval. Bij een uitvaart wordt de 
overledene, begeleid door klokgebeier.
Het gebruik dat de klokken worden 
geluid als er een sterfgeval heeft plaats-
gevonden heet “overluiden”. Al vele eeu-
wen klinkt er, kort na 11 uur, klokgelui 
uit onze monumentale toren. Menigeen 
staat er even bij stil en denkt: memento 
mori.
Tot nu toe waren het de kosters die het 
voor hun rekening namen. Nu komt 
deze traditie op de tocht te staan. 
We zijn daarom op zoek naar enkele 
dorpsgenoten, die deze traditie in ere 
willen houden. Het is geen zwaar werk, 
het luiden gebeurt vol automatisch, het 
is geen smerig werk, je wordt er niet 
moe van en het duurt niet lang. En als 

het goed is, gebeurt het niet dagelijks.
Het zou heel erg jammer zijn als we 
in Sambeek deze traditie niet in stand 
kunnen houden. Zeker als je bedenkt 
hoe veel wilskracht en ondersteuning 
er binnen de Sambeekse bevolking te 
vinden is, als er iets moet gebeuren of 
georganiseerd moet worden.

Meld u aan bij: 
Jan van Dijk tel: 06-58827141
E-mail janm.vandijk@mail.com
Adres: Sint Janslaan 1C

KRUIDENTUINTJE DEEL 2
Zoals vermeld in de april-uitgave een 
lijst met kruiden in de bak bij de toren 
met tips voor culinair gebruik.

Kervel: een aan peterselie verwant kruid, 
dat met een zoete frisse anijssmaak heer-
lijk tot zijn recht komt in salades en soe-
pen.

Peterselie: breed toepasbaar bij veel vis-
gerechten, in soepen en salades. Goed te 
gebruiken als garnering. Pas op het aller-
laatste moment aan het gerecht toevoe-
gen, anders gaat de smaak verloren. 

Bonenkruid: heerlijk om een paar takjes 
bij bruine of witte bonen toe te voegen. 
Ook lekker in bonensalades in de zomer 
bij de BBQ.

Laurier: het allerbekendste blaadje voor 
in de bouillon, de soep of bij een stoof-
vleesgerecht. Laurier geeft een ouder-
wets lekkere smaak.

Lavas: ook wel bekend als maggiplant 
geeft een heerlijke kruidige volle smaak 
aan bijvoorbeeld. aardappelpuree, bouil-
lon, soepen of sauzen.

Bieslook: een paar sprietjes in de dres-
sing voor een salade knippen geeft een 
heerlijke zachte ui-smaak aan het ge-
recht.

Daslook: een paar blaadjes in dunne reep-
jes door de dressing of de salade heen 
knippen geeft een frisse knoflooksmaak. 
Ook erg lekker in spaghetti-sauzen.

Rozemarijn: een echte smaakmaker bij 
vleesgerechten om te grillen of te stoven. 
Ook ideaal om een paar takjes door de 
marinade van BBQ-gerechten te doen.

Citroenmelisse: bevordert de spijsverte-
ring, kan als toevoeging in de thee mee-
genomen worden. Erg aantrekkelijk voor 
bijen. Heerlijk in soepen, sauzen of bijv. 
limonades.

Spaanse peper: deze rode Cayenne peper 
geeft een pittige hete smaak aan veel 
oosterse gerechten en is verder goed te 
gebruiken in pittiger soepen en sauzen.

Jalapeno peper: een wat zoetige, maar 
evengoed pittige, groene peper, die zich 
perfect leent voor BBQ-gerechten of als 
toevoeging bij bijvoorbeeld hamburgers, 

Chili- of Surinaamse bonengerechten.
Snij-selderij: heerlijke toevoeging voor 
sauzen, salades en soepen. Pas op het 
allerlaatste moment aan het gerecht toe-
voegen, anders gaat de smaak verloren.

Pak gerust een takje of blaadje voor in 
een van uw gerechten.

nieuwsFlits

KLOKKENLUIDERS GEZOCHT BUURTBUS
Wij zijn naarstig op zoek naar nieu-
we chauffeurs voor de buurtbus. Door 
het bereiken van de maximum leeftijd 
van 79 jaar zijn enkele chauffeurs ge-
stopt.
Hierdoor komt onze dienstverlening 
in gevaar.
De vraag is nu dan ook, zijn er dames 
of heren die dit als een mooie invul-
ling van hun vrije tijd zouden be-
schouwen. 
We streven ernaar om iedereen een 
eigen routetijd te geven van 4 uur. 
We rijden de route van het Maaszie-
kenhuis, via Sambeek naar Venray.

Wilt u meer informatie, dan kunt u 
contact opnemen met onze voorzitter, 
Henk Loeffen tel: 06-57344320 of met 
Toon Gerrits tel. 06-42870289

We wachten in spanning af.

Toon Gerrits
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// www.sanidrome.nl/pennings

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

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

Plannen voor een 
nieuwe badkamer?

Inspirerende 
showroom

Ontzorgen 
van A t/m Z

Vakkundige 
installatie

www.2besign.nl
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door René Klaassen

Het rapport van de Gezondheidscommis-
sie loog er niet om. De hygiënische toe-
stand van de lagere jongensschool naast 
het raadhuis liet veel te wensen over. “De 
klaslokalen zijn zeer vuil”, schreef de in 
Boxmeer zetelende Gezondheidscommis-
sie op 4 april 1912 aan Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente Sambeek. 
“Op de schoolbanken, raamdorpels en op 
de ramen van de twee lokalen ligt veel stof. 
De gordijnen voor de ramen zijn totaal 
versleten en zitten ook vol stof. De vloeren 
zijn eveneens versleten, terwijl de ramen 
niet goed afsluiten en overal tocht door-
laten. Ventilatie in de klaslokalen is alleen 
mogelijk via een zijraam van ongeveer een 
meter groot. En dat is niet in overeenstem-
ming met de voorschriften.”    

Op het moment van het schrijven van de 
kritische brief door de Gezondheidscom-
missie was de school ruim een halve eeuw 
oud. Hij werd in 1858 gebouwd ter vervan-
ging van de eeuwenoude dorpsschool vlak 
bij de toren, ongeveer op de plek waar nu 
de grote zaal van De Elsenhof staat. Daar 
was trouwens een jarenlange strijd aan 
vooraf gegaan tussen het provinciebestuur 
van Noord-Brabant dat een nieuwe school 
wilde bouwen op dezelfde plek en het ge-
meentebestuur van Sambeek dat gepor-
teerd was voor nieuwbouw naast het raad-
huis, dat toen nog gebouwd moest worden. 
Uiteindelijk kreeg het gemeentebestuur zijn 
zin en verrees er een tweeklassig school-
gebouw aan de Dorpsstraat, zoals de Gro-
testraat toentertijd meestal werd genoemd. 

Waarschijnlijk is er na de ingebruikname 
van de school niet veel onderhoud ge-
pleegd, getuige de mankementen die de 
leden van de Gezondheidscommissie had-
den geconstateerd. “Het drinkwater was vo-
rige zomer slecht”, zo somden ze er nóg een 
aantal op. “Afgelopen winter was er zelfs 
helemaal geen drinkwater, omdat de pomp 
was afgesloten om bevriezing te voorko-
men. Trouwens: in de wintermaanden 
is het licht onvoldoende.” En nog was de 
gezondheidscommissie niet klaar met de 
opsomming van gebreken aan de school. 
“De schoolbanken hebben meer dan twee 
zitplaatsen en dat is niet conform de re-
gels. De toiletten ín de school mogen niet 
worden gebruikt, terwijl de toiletten bui-
ten ronduit smerig zijn. De nummers van 
de kapstokken zijn grotendeels onleesbaar. 

De grote schoonmaak, die vorig jaar heeft 
plaatsgehad, laat veel te wensen over. Boven 
de ingangen zijn geen goten aangebracht 
en op de hoeken laten stenen los.”

In 1912 was Jan van Opstal het hoofd der 
school. Hij was twee jaar eerder aan de 
jongensschool in Sambeek benoemd als 
opvolger van Cornelis van Tilburg en zal 
allerminst gelukkig zijn geweest met het 
rapport.
Maar ook aan diens eigen woning, onder-
gebracht in het gemeentehuis, werden de 
nodige gebreken geconstateerd door de 
Gezondheidscommissie. “Het dak lekt en 
ook het toilet is niet in orde en dat veroor-
zaakt de nodige stank.”
Helaas is niet bewaard gebleven of het 
gemeentebestuur de mankementen aan 
school en onderwijzerswoning heeft laten 
verhelpen. 

sambeeKs heem
SAMBEEKSE JONGENS GAAN NAAR EEN SMERIGE SCHOOL

Links schoolhoofd Jan van Opstal aan wiens school en onderwijzerswoning door de Gezond-
heidscommissie de nodige gebreken werden geconstateerd

In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw werd het door de Gezondheidscommissie bekriti-
seerde schoolgebouw gebruikt als gymzaal voor de Sambeekse schooljeugd. 

Het schoolhoofd had jarenlang een eigen 
woning in het gemeentehuis, bereikbaar 
via een voordeur aan de zijkant van het 
gebouw.
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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

Het liefst ga ik na corona

puzzel

Alles doen zoals het voor corona ook was

84% 16%
!!! !!!

Beter oppassen met
hygiëne

Naar een pretpark

54% 46%
!!! !!!

Een dagje shoppen

Uit eten

81% 19%
!!! !!!

Eten bestellen

In het buitenland op
vakantie met familie

64% 36%
!!! !!!

In Nederland op 
vakantie met vrienden

Naar één groot feest met heel 
veel verschillende mensen

56% 44%
!!! !!!

Één feest organiseren 
met allemaal mensen die 

jij zelf kent

Met vrienden online gamen

Met vrienden een
 spleletjes dag organiseren

84% 16%
!!! !!!
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Foto: Marieke van den  Hoogen

Foto:Jet Cornelissen

Foto:Geert Broeks

Foto: Gerrie Laarakkers

Foto: Antal Emos

Foto: Joris Jans

Foto: Maria Jacobs

Foto: Gerard Everink 

Foto: Robert Mekking
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Foto: Marion Beek

Foto: Truus Hermans

Bedankt voor jullie inzendingen met het 
thema: Bloesem in Sambeek 

Voor de volgende Rond de Toren is het 
thema: 

DE OOIEVAAR
IN SAMBEEK

Stuur je foto in via ronddetoren@live.nl

Foto: Nena Bongers

Foto:Maria Hoeve

Foto: Marieke Willems

Foto: Martien van den Heuvel

Foto: Wanda Laarakkers

Foto:Yvonne Verberk

Foto: Wil van den Broek
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tv sambeeK
in beweging

Agenda
55 + tennis

doorlopend woensdag- en  
donderdagochtend

Sporty Sunday
De jeugdcommissie van Tennisvereniging 
Sambeek organiseerde op twee zondagen 
in april Sporty Sunday voor alle jeugdle-
den. Wat is Sporty Sunday? Elk jeugdlid 
neemt een achttien-plusser mee naar de 
tennisbaan, dit kan een ouder zijn, opa, 
oma, buurman of wie dan ook. Deze hoeft 
geen lid te zijn van TV Sambeek. Tegen 
andere koppels wordt drie keer een uur 
een gezellig potje tennis gespeeld, uiter-
aard met het in acht nemen van de RI-
VM-richtlijnen. 

Op zondag 11 april was de aftrap. Tussen 
10.00 en 13.00 uur speelden de tien aan-
wezige koppels een mooi potje tennis. 
Monique de Best van de jeugdcommissie: 
“Na een druilerige zaterdag hadden we de 

weersverwachting niet hoog zitten, maar 
gelukkig lieten de weergoden ons niet in 
de steek! We hadden helaas maar twee 
aanmeldingen van de jongste jeugd onder 
ons, maar dat mocht de pret niet druk-
ken. Na een heuse warming-up hebben 
zij een leuk potje getennist met de beide 
papa’s. Onder de oudere jeugdleden was 
de opkomst erg goed. De sfeer was goed, 
er werd super getennist en op 1,5 meter 
afstand hebben we ook de ruimte gehad 
om even buiten te kletsen met elkaar. Een 
sportieve Sunday dus!”

Een week later, op zondag 18 april kwa-
men opnieuw verschillende sportievelin-
gen naar ons tennispark. Er waren weer 
nieuwe gezichten bij en koppels in andere 
samenstellingen. Maar liefst vijftien jeug-

dige tennissers speelden in de stralende 
voorjaarszon een mooi potje tennis met 
hun vader, moeder, ander familielid of 
goede bekende. Koen, hij nam samen met 
zijn 18-jarige broer deel: “We hebben lek-
ker getennist. We speelden ook tegen onze 
oom en nichtje, dat was leuk. Goed geor-
ganiseerd door de jeugdcommissie!” 

Holiplay 
Dit twee-middags gele juniorentoernooi 
werd opgezet door trainer Peter van Andel 
en Monique de Best van de jeugdcommis-
sie. Het doel van Holiplay was de jeugd in 
de meivakantie lekker te laten tennissen. 
Dit met een competitief doel, er waren 
mooie prijzen te winnen, deels gesponsord 
door van Neerven Sport uit Boxmeer. Aan 
de hand van de behaalde punten kwam 
hier een top drie uit.

De derde plaats was voor Michiel Alden-
hoven, de tweede werd gewonnen door 
Giel de Best en de eerste plaats werd ver-
overd met twee punten verschil door Giels 
broer Ivo de Best. Het toernooitje was erg 
gezellig met onze humorvolle soms stuite-
rende, puberende en talentvolle jeugd!
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75 JAAR 
VRIJHEID 
GEBUNDELD 
IN EEN BOEK
Onder klokkengebeier en de klanken 
van Taptoe heeft een kleine groep 
aanwezigen een groet gebracht aan 
allen die hebben geleden onder oor-
logshandelingen en verdrukking. 
Bij het oorlogsmonument heeft de 
oud-voorzitter van de dorpsraad 
bloemen gelegd namens de Sambeek-
se gemeenschap.

Op 5 mei heeft een afvaardiging uit alle 
11 dorpen van de gemeente Boxmeer 
de 75 jarige herdenking van het einde 
van WO 2 afgesloten in de Raadszaal. 
De burgemeester, de voorzitter, de 
secretaris en de penningmeester van 
de Stichting BING hebben elk met in-
drukwekkende speeches stil gestaan 
bij het grote goed, dat we onze vrij-
heid mogen noemen. Tevens hebben 
alle genodigden het verzamelboek 
ontvangen met oorlogs- en vrijheids-
verhalen van elk van de 11 dorpen 
van de gemeente. Hiermee is een ver-
late afsluiting van 75 jaar vrijheid op 
sfeervolle wijze afgerond.
Het boek is voor iedereen te koop bij 
boekhandel Van Dinter.

nieuwsFlits

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen 26 april 
jl. ontving Anneke van Rijswijk-Goor-
huis uit handen van burgemeester Karel 
van Soest een lintje. Anneke zet zich al 
vele jaren vrijwillig in voor het welzijn 
van de ouderen in de gemeente Boxmeer. 

Van 2000 tot 2018 was zij coördinator, 
bestuurslid en voorzitter van Stichting 
vrijwillige Hulpdienst Boxmeer. Deze 
stichting ging in 2017 over in Stichting 
Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer 
(SWOGB). Anneke bleef hierbij be-
trokken. Daarnaast is zij sinds 2002 tot 

heden begeleidster activerend huisbe-
zoek via de SWOGB. Zij heeft ook vanaf 
2002 een grote bijdrage geleverd voor 
mensen met dementie en hun mantel-
zorgers door haar inzet voor Alzheimer 
Nederland afdeling Land van Cuijk. Ze 
leidde rondetafelgesprekken, werd be-
stuurslid van het Alzheimercafé, maakte 
deel uit van het Dementie Keten Team 
dat later landelijk uitgerold werd. Daar-
naast was ze voorzitter van de werk-
groep Informatie en Voorlichting. Ze 
startte een contactgroep voor lotgeno-
ten en organiseerde een ontmoetings-
centrum in Boxmeer. 

ANNEKE BENOEMD TOT LID IN DE ORDE VAN 
ORANJE-NASSAU

Echtgenoot Henk laat trots het lintje 
zien dat Anneke ontving uit handen 
van burgemeester Van Soest.

Anneke is verrast en ontroerd door de 
reacties en de vele kaarten en bloemen 
die ze ontving.

De wijding van de Sint-Janskransen en 
-trossen zou dit jaar deel uitmaken van 
de festiviteiten bij gelegenheid van het 
600-jarig bestaan van het Sint-Anthoni-
usgilde. Zoals bekend zijn deze vanwege 
de nog steeds heersende coronapande-
mie afgelast.

Helaas zit een afzonderlijke kransenwij-
ding er dit jaar - evenals in 2020 - niet 
in. Het bestuur van de organiserende 
stichting 500 jaar Sambeekse toren vindt 
het zeer spijtig dat deze mooie, kleurrijke 
activiteit weer niet kan doorgaan.
Want het Sint-Jansweekend is ook twee 
dagen elkaar ongedwongen en infor-
meel kunnen ontmoeten. Het is tevens 

een traditie die écht bij Sambeek hoort 
en die eigenlijk niet zou moeten worden 
onderbroken. Vandaar dat Sambekena-
ren wordt gevraagd om toch een krans of 
tros te maken en die op zaterdag 19 juni 
om 19.00 uur naast de voordeur van hun 
huis te hangen en de Sambeekse vlag uit 
te steken. Op dat moment luiden ook 
de klokken. Op het kerkplein spreekt de 
pastor op dezelfde tijd een gebed uit en 
zegent hij enkele kransen die vervolgens 
aan de toren en de vroegere kerk worden 
opgehangen.

Daags daarna, op zondag 20 juni, is er 
om 10.30 uur in de kapel van Het Kloos-
terhuis een eucharistieviering die in het 

teken zal staan van de vroegere patroon 
van de parochie.

Zo wordt het dit jaar toch een beetje 
Sint-Jan.

GEEN KRANSENWIJDING, TOCH EEN BEETJE SINT-JAN 

Ondanks de coronapandemie dit jaar toch 
een krans een de toren en hopelijk ook aan 
veel Sambeekse huizen.
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smt 
zaai- en pootdag apRil 2021

Sambeeks akkerland, vruchtbare grond
Vroeger, toen alles beter was, kwam de 
pastoor naar de boer om het akkerland 
met wijwater te zegenen opdat er een 
overvloedige oogst zou ontstaan. Hij trok 
met misdienaars, wierook en een melkbus 
vol wijwater door het veld om deze met in 
wijwater ondergedompelde palmtakken te 
besprenkelen. Al decennia geleden is aan 
deze traditie een eind gekomen. Aan wij-
water kun je nog komen, aan geestelijken 
niet meer. De tijden veranderen.
Dat geldt ook voor de traditie die de SMT 
wil voortzetten over het groeiproces van 
zaaien en poten tot oogsten. Met jaren 50 
en 60-machines wordt de methodiek van 
zaaien en oogsten voortgezet zoals dat 
toentertijd ook gedaan werd. Echter de 
producten die gezaaid en gepoot worden 
hebben een metamorfose ondergaan in de 
vorm van kwaliteitsverbetering, zodat er 
nauwelijks nog schimmel en vraat is. 

Educatief karakter
Het groeiproces van de gewassen wil de 
SMT delen met de kinderen van de basis-
school zodat zij weten waar hun eten van-
daan komt. Daarom wordt dit stuk land 
van de SMT het Educatief Park genoemd. 
Jaarlijks worden leerlingen uitgenodigd 
om te zaaien en te poten onder begelei-
ding van ervaren SMT-leden. In het najaar 
mogen de kinderen hun gezaaide en gepo-
te producten zelf oogsten en meenemen. 
Helaas loopt het in 2021 anders vanwege 
de coronacrisis.

Zaai- en pootdag
Op 25 april jl. werd de zaai- en pootdag 
door de SMT-leden zelf verzorgd. Het 
startsein wordt om half 11 gegeven. Noes-
te kerels die van wanten en kwatsen weten, 
drinken in gezamenlijkheid de koffiepot-
ten leeg, eten de getrakteerde appelflappen 
op van een van de leden die dit jaar voor 
de derde keer jarig was.
 
Vervolgens worden de velden uitgezet op 
het maagdelijk veld. De grond wordt voor-
zien van een heerlijk sopje geïnjecteerde 
mest, stalmest en stro en deze groenbe-
mester wordt er liefdevol onder geploegd 
zodat de grond smartvol kan wachten op 
de te ontkiemen zaadjes.

Gezaaide en gepote producten
Een strook is ingezaaid met zomerrog-
ge. Het zaaien met de graanzaaier is geen 
sinecure; er komt eerst rekenwerk aan te 
pas. Als op een hectare ongeveer 150 kilo 
gezaaid moet worden, hoe moet de machi-
ne afgesteld worden zodat niet na enkele 
meters alle rogge al in de grond zit. Afijn, 
na diverse discussies over berekeningen 
waarbij ieder zijn gelijk wil halen, is er 
toch een compromis bereikt en de strook 
grond krijgt de juiste hoeveelheid.

Een deel van het land wordt ingezaaid 
met suiker- en voederbieten. Een strook 
wordt nog bewaard voor het zaaien van 
bloemen.
Een deel van het perceel is bestemd voor 
het poten van aardappelen. De aardap-
pelspecialist coördineert en regelt het 
pootproces, want er moeten 8 soorten 
aardappelen gepoot worden. Onderlinge 
discussies worden niet op prijs gesteld. 
Feitelijk is dat al tijdens de koffie bewerk-
stelligd omdat hij de traktatie had ver-
zorgd!
Het grootste deel van de toekomstige 
aardappeloogst is gewijd aan de Frieslan-
der, een consumptieaardappel die in het 
najaar in Sambeek verkocht wordt. 

Na deze geslaagde zaai- en pootdag is het 
wachten op mooi vruchtbaar weer, zodat 
op zondag 5 september geoogst kan wor-
den. Hopelijk dan wel met publiek!

Het poten van de aardappelen
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vv sambeeK
de mooiste dingen Kan je niet Kopen

Agenda
Oud papier

Zaterdag 12 juni
8.30 - 11.30 uur

(Pastoor de Vochtplein)

Kraamcadeau 
Op het moment dat Tess Jacobs en Merijn 
Elbers de trotse ouders werden van hun 
zoon Mik, werd er binnen het bestuur een 
idee geboren. Het sturen van een felicita-
tiekaartje namens de vereniging, bij het 
ontvangen van een geboortekaartje, was 
naar onze mening namelijk meer dan toe 
aan verandering.

We vlogen wat creativiteit in, we beoor-
deelden dummy’s, verzorgden feedback 
en gaven uiteindelijk een overtuigende 
klap op een nieuw stukje merchandising.

De “Ik ben fan van vv Sambeek-romper” is 
met de geboorte van Mik tot het kraamca-
deau van onze voetbalvereniging gedoopt. 
Op de rug prijkt de naam met rugnum-
mer, wat correspondeert met de geboorte-
dag. De voorkant laat zien waar je kind in 
de toekomst mogelijk een groot deel van 
zijn vrije tijd gaat doorbrengen en herin-
neringen gaat maken.

Mocht je trotse ouders zijn van de, op 
dat moment, jongste toekomstige fan van 
onze voetbalvereniging? Stuur een ge-
boortekaartje naar ons secretariaat en wij 
verblijden je met dit prachtige geschenk.

Schenkingen
Ingewikkelde tijden kenmerken zich vaak 
door onverwachte en warme gebeurtenis-
sen.
Zo ook onderstaand initiatief.

Mark Smits is selectiespeler bij v.v. Sam-
beek. Zijn werkgever, Sima Europe B.V., 
stelt ieder jaar een bedrag ter beschikking 
en met het beschikbare bedrag krijgen 
werknemers de kans om goede doelen en 
verenigingen te steunen.

Mark heeft binnen dit initiatief bij zijn 
werkgever aangegeven een bedrag van  
€ 500,- te willen doneren aan de voetbal-
vereniging Sambeek, om zo een steentje 
bij te dragen in deze lastige tijd.
Het minste dat we kunnen doen is een 
woord van dank uitspreken aan zowel Sima 
Europe B.V. als ook aan Mark voor deze ge-
weldige gedachte en mooie bijdrage.

Behalve Mark en Sima Europe B.V. waren 
er ook enkele, bij de vereniging bekende 
(oud) leden die om dezelfde reden gelden 
schonken. We respecteren vanzelfspre-
kend dat zij anoniem willen blijven maar 
onze dank naar hen is vanzelfsprekend 
van dezelfde grootte. 

De tijdsgeest lijkt ervoor te zorgen dat we, 
nu we veel minder sámen kunnen doen, 
toch ruimte vinden om nog meer vóór el-
kaar te doen.
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st. anthoniusgilde
nieuwe vlaggen

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

Begin mei zijn wij als bestuur alle leden 
langs gegaan om een mooie St. Anthonius- 
Gilde vlag te overhandigen om onze ver-
jaardag te vieren. 
De St. Anthoniusvlaggen zijn in dank-
baarheid en blijdschap ontvangen door 
onze Gilde-broeders en -zusters. De vlag-
gen zijn in veelvoud opgehangen op onze 
oprichtingsdag. Daar zijn wij heel blij 
mee. We hebben heel veel mooie reacties 
ontvangen via de verschillende kanalen. 

Voor Sambekenaren en sympathisan-
ten van het St. AnthoniusGilde zijn de 
vlaggen te koop voor een bedrag van  
€ 17.50. Graag een mail sturen naar: 
info@gildesambeek.nl voor de aanmel-
ding. Wij sturen de gegevens door en rege-
len dat de vlag ter plaatse komt.

Hopelijk zien wij op ons jubileumfeest 
heel veel mooie gildevlaggen wapperen. 
Ook mogen ze op andere datums met 
betrekking tot het St. AnthoniusGilde te 
Sambeek wapperen. Maar dat staat in de 
brief die je bij de vlag ontvangt.

Wij willen Grafisch Huis Boxmeer bedan-
ken voor de hulp en steun om dit te reali-
seren. Hartelijk bedankt voor de service.

Met vriendelijke Gilde Groet,
Het St. AthoniusGilde te Sambeek

Agenda
Open Dag St. Anthonius Gilde

en een BBQ
22 augustus

Jan van OsHenk Kusters
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50 jaaR samsam

SamSam zou SamSam niet zijn als er geen 
activiteiten, deelnemende kinderen, spon-
soren, behulpzame ouders en leiding zou 
zijn. Dus met en voor iedereen zijn op 
vrijdag 9 juli  leuke activiteiten bedacht.

Het programma
Middagprogramma: 
Kinderen van alle leeftijden mogen onder 
begeleiding van (groot)ouders komen 
feesten. Wij willen jullie graag verrassen 
met een presentje en tal van leuke (en lek-
kere) activiteiten. Zoals een springkussen, 
rad van fortuin, grote zandbak, draaimo-
len, rodeostier en nog veel meer.
Kom je ook tussen 15.00 en 17.00 uur naar 
het kerkplein?

Om de middag samen gezellig af te sluiten 
zullen tussen 17.00 en 19.00 uur onbe-
perkt frietjes en snacks gebakken worden 
voor eenieder die zich opgegeven heeft. 
Wij bakken voor jong en oud, dus ook 
(groot)ouders mogen gezellig mee-eten. 
Eten jullie ook een lekker frietje mee? 

Avondprogramma: 
Voor alle (oud) leiding, betrokkenen, 
sponsoren en iedereen die SamSam een 
warm hart toe draagt gaat het feest van 
20.00 tot 23.00 uur nog even door. Voor 
iedere bezoeker heeft SamSam een lek-
ker welkomstdrankje klaar staan bij het 
“receptieboek”. Vervolgens kunnen we ge-
nieten en feesten onder het genot van een 

lekker drankje van live muziek, een DJ, 
een kijkje in de archieven van SamSam en 
het weerzien van (oude) bekenden. 

Zoals iedereen van SamSam gewend is, 
is opgeven niet nodig. Hoe meer zielen 
hoe meer vreugd, wij vieren het jubileum 
graag met iedereen die SamSam een warm 
hart toe draagt. Voor de frietjes is opgave 
echter wel gewenst zodat niemand te kort 
komt. 

Agenda
Vossenjacht 

Vrijdag 11 juni 18.30 - 20.00 uur
Groep 1 t/m 8 | € 1,50

Sportinstuif 
Vrijdag 25 juni 18.30 - 20.00 uur

Groep 1 t/m 8 | € 1,50

Jubileumfeest 
Vrijdag 9 juli 

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.

In 2020 bestond Stg. Jeugdhuis Sambeek, beter bekend als 
SamSam, 50 jaar. Vorig jaar heeft SamSam het jubileumfeest 
helaas uit moeten stellen, maar dit jaar maken we er een heel 
groot feest van en waar mogelijk het liefst met heel Sambeek.

Opgavestrookje onbeperkt frietjes en snacks
Geef voor- en achternaam op en lever het strookje voor 2 juli, incl. € 5,- per deelnemer, in bij 
Koen van Bree (Pastoor van Berkelstraat 64).
Knipt u liever niet in dit leuke blad? Het is ook mogelijk de namen te mailen naar:
secretariaatsamsam@gmail.com. Betalen middels de QR code in deze advertentie is ook mogelijk 
vermeld duidelijk uw voor- en achternaam in de omschrijving. U ontvangt een polsbandje.

Naam:

Naam:

Naam:

Naam:

Naam:

Naam:

Naam:

Naam:

Naam:

Naam:
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WWW.OXALIS-TUINONTWERPEN.NL

TUINONTWERP . BEPLANTINGSPLAN . ADVIES

TUINONTWERPEN
OXALIS

Feestjes & partijtjes - catering - vergaderruimte
Informeer naar de mogelijkheden 

0485-572264  | eetcafedegoudenleeuw@hotmail.com

ENERGIEBESPAARCOACHES 
M/V GEZOCHT!

Energie besparen goed voor het klimaat én voor de porte-
monnee. En het mooie is dat iedereen op energie kan bespa-
ren. Maar niet iedereen weet hoe. Als gemeente vinden we 
energie besparen belangrijk. Daarom zoeken we energiebe-
spaarcoaches: vrijwilligers die anderen graag op weg helpen 
om grip te krijgen op hun energieverbruik en de energiekos-
ten. Als coach laat je mensen zien hoe ze invloed hebben op 
energiegebruik in eigen huis. Daarnaast maak je hen enthou-
siast om te besparen.
 
Je kunt energiecoach worden als je enthousiast wordt van 
energiebesparing, en minimaal 1 dagdeel per week beschik-
baar bent. Een technische achtergrond is handig, maar nog 
veel belangrijker is dat je goede sociale vaardigheden hebt 
en in staat bent om je in te leven in de doelgroep. Deze heeft 
namelijk vaak juist weinig technische kennis in huis. Als je 
geïnteresseerd bent, volg dan onze training tot Energiecoach. 
Daarin leer je meer over energiebesparing in huis, ontvang je 
praktische tips over hoe je op een eenvoudige manier energie 
kunt besparen én hoe je die tips overbrengt. Aan het eind van 
de training ben je in staat om huurders te helpen zuiniger 
om te gaan met energie en op die manier op de woonlasten 
te besparen.

Later dit jaar kan een energiecoach aangevraagd worden via 
ons digitale energieloket www.brabantwoontslim.nl.

Heb je interesse in, of vragen over, deze job? Stuur dan ui-
terlijk half juni een mailtje naar gemeente@boxmeer.nl met 
als onderwerp ‘Energiebespaarcoach’. Vergeet daarbij niet je 
telefoonnummer te vermelden, zodat we contact met je op 
kunnen nemen.

HOSPICE
centrum voor palliatieve terminale zorg

Het mooiste cadeau dat je kunt geven is je tijd.
Het mooie wat je terug krijgt is voldoening en verdieping.

Spreekt deze tekst je aan? Word dan (zorg)vrijwilliger bij ons. 
Je hebt geen zorgachtergrond nodig; wij hebben zelf een goede 
voorbereidingscursus.  

Bel of mail voor vrijblijvende
 informatie, of meld je aan:

www.hospicezenit.nl
0478 551430 of 0478-551434

Hoenderstraat 95e 5801CJ Venray
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senioRen veReniging
sambeeK
ooK iets vooR u?

Senioren Vereniging Sambeek

Senioren Vereniging Sambeek

Zelfredzaamheid, regie blijven houden 
over eigen leven, en keuzevrijheid zijn 
thema’s die voor steeds meer mensen be-
langrijk worden, gezien de maatschappe-
lijke ontwikkelingen op het gebied van 
wonen, welzijn en zorg.
Zeker op oudere leeftijd, wanneer de kans 
steeds groter wordt dat men een beroep 
moet doen op hulpmiddelen en zorgver-
leners.
Een samenleving met meer ouderen waar-
van verwacht wordt dat zij steeds langer 
thuis blijven wonen, gecombineerd met be-
zuinigingen, maakt dat zelfredzaamheid en 
eigen regie niet alleen maar een wens is van 
ouderen, maar ook noodzaak wordt.

Taken zoals WLZ (Wet Langdurige Zorg) 
zijn inmiddels overgeheveld naar de Ge-
meente (WMO), die zelf haar prioriteiten 
stelt.
Er wordt een steeds groter beroep gedaan op 
ouderen om zelf, zonder hulp of subsidies 
van overheden, zorgtaken op zich te nemen.
Of we het leuk vinden of niet, de ouderen 
zullen steeds meer zelf moeten organise-
ren via eigen netwerken, buurtzorg, buurt-
werk etc.

Wat doet de plaatselijke Senioren Vereni-
ging??
Wij als plaatselijke afdeling met ca. 250 
leden (onderdeel van KBO Brabant), 
komen niet alleen op voor uw lokale be-

langen bij onze gemeente en andere maat-
schappelijke organisaties, maar indirect 
ook op landelijk niveau.
Het zal u duidelijk zijn dat de kracht van 
het getal, dus het aantal leden dat de Seni-
oren Vereniging vertegenwoordigt, hierbij 
van groot belang is.

Wat heeft de Senioren Vereniging u te 
bieden??
-  Belangenbehartiging voor senioren op 

het gebied van welzijn, pensioenen, ac-
tieve deelname aan het maatschappelijk 
leven, wonen, mobiliteit en gelijkwaar-
digheid.

-  Verantwoordelijkheid uitdragen voor 
onze samenleving.

-  Informatie/themamiddagen (b.v. over 
gezondheid en zorg; veilig wonen; so-
ciaal economische en juridische zaken 
zoals erf- en successierecht).

-  Educatie (b.v. het bemiddelen in cur-
sussen o.a. basiskennis en gebruik van 
computer; het organiseren van excur-
sies).

-  Ledenservice (o.a. korting op diverse 
aankopen op vertoon van uw leden-
pas; het maandelijkse gratis ledenblad 
“ONS”; collectieve zorgverzekering; 
ondersteuning bij belastingaangifte; 
aanvragen huur- en zorgtoeslag; etc.).

-  Ontspannende activiteiten; zoals re-
gelmatig een ochtend/middag met een 
speciale activiteit; ca. 2 keer per jaar een 

dagreis/1 keer per jaar een 5 daagse reis 
naar het buitenland/kerstviering/volks-
dansen/koersbal/biljarten/yoga/fietsen/
kaarten/kienen/jeu de boules/etc.

-  Ontmoeting en Sociaal contact en voor-
komen van sociaal isolement is een be-
langrijke doelstelling bij alle activiteiten.

Het lidmaatschap is mogelijk vanaf 55 
jaar.
Om actief de belangen van ouderen te 
kunnen uitdragen en behartigen, is het 
belangrijk dat ook jongere senioren lid 
worden.
Sluit u daarom aan bij onze Senioren Ver-
eniging en meld u aan als lid voor slechts 
18 euro per jaar.
Onze vereniging helpt u op diverse ma-
nieren verder in een tijd dat de overheid 
zich steeds meer terugtrekt om voorzie-
ningen te faciliteren.
Bij ons kunt u bouwen aan een eigen net-
werk, deelnemen aan vele leuke activitei-
ten en vooral: u kunt op ons rekenen!
Hoe meer mensen lid worden, des te beter 
kunnen wij uw belangen vertegenwoordi-
gen bij andere partijen/derden.

Hoe kunt u zich aanmelden als nieuw lid??
U kunt contact opnemen met penning-
meester Ruud van Bree (ledenadministra-
tie); Zandsteeg 2, 5836 AV Sambeek (tel: 
576219);  
Voor nadere informatie kunt u ook con-
tact opnemen met Gerrie Hooiveld  
(secretariaat), Pater Bunsstraat 2, 5836 BR 
Sambeek (tel: 573218);   
Na de bevestiging van uw aanmelding 
ontvangt u een eigen ledenpas. 
P.S.: Kijk ook eens op onze website:
 www.sv-sambeek.nl. Hier kunt u ook een 
inschrijfformulier vinden.

Wij hopen u snel als nieuw lid te mogen 
verwelkomen!!

Word nu lid van een organisatie, die actief opkomt voor haar
55+ leden en die meetelt in Nederland

WELKOM
NIEUW LID
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Ik ben Monique Arts-Laracker. Ik ben 41 
jaar jong en al 14 jaar lid van Avance. Ik 
woon aan de goede kant van de Maas in 
het fijne Nieuw Bergen.

Zelf volleyballen is een grote passie van 
mij, net als muziek maken, maar volleybal 
staat nog altijd bovenaan. Ik speel eigen-
lijk mijn hele leven al volleybal en wel op 
de middenpositie. Tja… wat wil je als je 
bijna 2 meter groot bent, dan word je vaak 
al snel op de middenaanval geplaatst. Na 
een jeugdopleiding bij Flamingo’s te heb-
ben gehad bleek dat ik onder de talentvol-
le jeugd viel. Omdat er weinig leeftijdsge-
noten volleybalden, speelde ik al snel met 
meiden die ouder waren dan ik. Een hoog-
tepunt uit mijn jeugd is het spelen van de 
Nederlandse kampioenschappen voor 
districtsteams, hierbij mocht ik aansluiten 
toen ik 13-14 jaar was. Achter Friesland 
werden we daar 2e van Nederland. Die 
tweede plaats heeft mij lang achtervolgd. 
Later als coach van miniteams bij de Open 
clubkampioenschappen werd ik ook een 
aantal keer 2e met mijn team…. 

Als 14-jarige mocht ik meetrainen bij 
Dames 1 van Flamingo’s, dit was buiten de 
2 trainingen die ik met mijn eigen team 
deed. Zij speelden toentertijd 1e divisie. 
De dames waarbij ik eerst wekelijks op 
de tribune zat te kijken, werden mijn trai-
ningsgenoten. Wat heb ik daar veel van ge-
leerd. Jarenlang heb ik bij hen op de bank 
gezeten (na eerst met mijn eigen team een 
wedstrijd gespeeld te hebben). Ik vraag 
me af wie dat nu nog zou doen, wekelijks 

op de bank zitten. Ook het bekijken en 
analyseren van deze wedstrijden was erg 
leerzaam en ik heb het altijd als een eer 
ervaren dat ik die kans gekregen heb. Uit-
eindelijk was ik een jaar of 19 toen ik voor 
vast in Dames 1 kwam. Ik heb enkele jaren 
mee mogen doen in de 2e divisie. Super-
gaaf! Bij het doen van een stapje terug heb 
ik nog 2 jaar in Gennep gespeeld, waarna 
Avance in 2007 in beeld kwam. Ook hier 
heb ik jaren in Dames 1 mee mogen doen. 

Al snel had de vereniging in de gaten dat 
ik meer deed dan alleen zelf volleyballen. 
Daardoor ben ik bij Avance ook in het 
vrijwilligersleven gerold en werd ik ge-
vraagd als bestuurslid. Binnen het bestuur 
onderhield ik de contacten met de TC en 
werd ik verantwoordelijk voor het wed-
strijdsecretariaat, wat ik nu al enkele jaren 
voor de senioren en de jeugd onder mijn 
hoede heb. Ideaal, want je kunt dit gemak-
kelijk vanuit huis doen.

Na het ontstaan van een gezin thuis, heb 
ik ook bij Avance als speelster een stapje 
terug gedaan en speel ik sinds 9 jaar in 
Dames 2. Het leukste team van de ver-
eniging. Lekker ballen op een leuk niveau 
met een gezellig team, waarbij het drankje 
(Radler 0.0%, hoe kom je anders die Maas 
weer over?) en de friet na de wedstrijd net 
zo belangrijk zijn als het spelen van een 
fanatieke wedstrijd. Ik wil er heel graag 
nog een aantal jaar aan vast plakken als 
speelster en wedstrijdsecretaris bij Avan-
ce, aangezien ik het nog steeds erg naar 
mijn zin heb.

vc avance in the spotlight:

monique aRts-laRacKeR

KONINGSSPELEN

De Koningsspelen zijn een sportief 
Oranjefeest voor leerlingen in het pri-
mair onderwijs. Het doel is kinderen 
en hun ouders te laten ervaren dat een 
goed ontbijt en voldoende bewegen 
belangrijk en leuk is. Dit is een lande-
lijk initiatief en vindt altijd plaats op 
de vrijdag voor Koningsdag, dit jaar 
dus op 23 april.

De Koningsspelen bestaan normaal 
gesproken uit drie onderdelen: een 
gezond ontbijt, een warming-up met 
muziek en dans en een sportdag – 
met behulp van de Koningsmatches. 
Covid-19 maakt dat het Koningsont-
bijt is verplaatst naar 2022. Een geza-
menlijk ontbijt op school was binnen 
de coronamaatregelen niet wenselijk. 

Een Koningsmatch is een samenwer-
king tussen een basisschool en een 
sportorganisatie, voor het sportieve 
deel van de Koningsspelen. Dit jaar 
heeft basisschool de Bolster onder an-
dere contact gelegd met Avance (niet 
de eerste keer overigens ☺) en daar 
zijn we uiteraard heel erg blij mee.

Avance ontving de basisschoolkinde-
ren van De Bolster in 3 groepen. Mede 
met hulp van trainers en vrijwilligers 
werd er een programma in elkaar 
gezet. 

We begonnen telkens met een goede 
warming up, daarna wat gezamenlijke 
oefeningen en techniektoepassingen, 
maar uiteindelijk waren de wedstrijdjes 
toch duidelijk favoriet bij de kinderen. 

Het weer was perfect en de sfeer goed.

Foto: Frank Laracker
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sempeR unitas
onze jongste muziKanten aan het wooRd

AANMELDING VOOR BVM

Ook in het nieuwe schooljaar starten 
we weer met een BVM-groep voor 
kinderen vanaf groep 4. Interesse? Het 
is mogelijk om uw kind in de aanko-
mende periode een les bij te laten 
wonen. Stuur hiervoor een berichtje 
naar: info@semperunitas.nl of u kunt 
telefonisch contact opnemen met 
Colette Ermers: 0485-576468 

Wat doen jullie zoal op de BVM-les?
We doen veel verschillende dingen tijdens 
de lessen: we spelen blokfluit, we leren de 
noten en hoe je deze moet spelen.
We doen veel spelletjes op en met muziek 
en spelen liedjes met Boomwhackers. 
Ook leren we luisteren naar de muziek.

Dit jaar zijn alle muzieklessen door ge-
gaan, maar door corona vonden er veel 
lessen online plaats. Hoe vonden jullie de 
online muzieklessen?
Wel leuk omdat je goed kunt luisteren en 
andere spelletjes doet dan wanneer we 
samen muziekles hebben. Ook was er elke 
week weer een nieuwe puzzel die we als 
huiswerk mochten maken. 
Maar ook wel een beetje saai, omdat we 
graag willen samenspelen.
Fijn dat het mooi weer is en we buiten de 
les kunnen volgen, want… nu kunnen we 
samen spelen. 

Waarom is de BVM-les een leuke hobby 
om te doen?
Als je muziek leuk vindt, dan kun je bij de 
BVM heel veel leren van muziek. 
En de lessen zijn elke week leuk en gezellig.
Muziek maken kun je thuis elke dag, of het 
nou wel of geen corona is. 

Tot dusver de enthousiaste reacties van 
onze leerlingen. Gelukkig zijn de aanko-
mende lessen weer fysiek. Deze periode 
staat altijd in het teken van de instrumen-
ten-oriëntatie. De BVM-leerlingen gaan 
kijken welk instrument ze volgend jaar wil-
len gaan bespelen. Ze leren wat de verschil-
lende instrumenten zijn bij Semper Unitas, 
de instrumenten mogen uitgeprobeerd 
worden, er mogen proeflessen gevolgd 
worden en er wordt door ervaren docen-
ten advies gegeven over welk instrument 
geschikt is. 

Semper Unitas is er voor jong tot oud. Femke, Pleun en 
Anouk zijn onze jongste muzikanten. Zij volgen dit jaar de 
BVM-cursus, oftewel: BasisVormingMuziek. En zoals het 
spreekwoord zegt: “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.” Tijd 
om hen eens in de spotlights te plaatsen. 
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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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Tekst: Wanda Laarakkers
Foto’s: Frans van der Heijden

Formele overdracht kerk is een feit
Flinke stappen in de goede richting zijn 
gezet om van de kerk gemeenschapshuis te 
maken. Op 24 april vond de laatste eucha-
ristieviering plaats in de Sint Jan de Doper. 
Deze werd gehouden ter gelegenheid van 
de onttrekking aan de eredienst. Het beeld 
van Sint Jan, de kandelaars, de altaardwa-
len, het heilig Sacrament en de Godslamp 
werden overgebracht naar de kapel van 
het Kloosterhuis. Hier worden voortaan 
de vieringen gehouden. De formele over-
dracht van de verkoop van de kerk vond 
op 30 april plaats. Hiermee is de Sint Jan 
de Doperkerk MFA Sambeek geworden. Er 
moet nog veel water door de Maas, maar 
we zijn op de goede weg. Om de plannen 
betreffende de verbouwing te kunnen reali-
seren willen we onderstaande zaken onder 
uw aandacht brengen. 

Vrijwilligers meld je aan
Voor de diverse verbouwingswerkzaamhe-
den zijn vrijwilligers, jong en oud van harte 
welkom. Mensen die op wat voor manier 
dan ook de handen uit de mouwen willen 
steken zijn heel erg welkom. Ben jij de in-
stallateur, elektricien of loodgieter die ons 
wil helpen? Of kun jij slopen, metselen of 
schilderen als de beste? Er zijn duizend-en-
een klussen voor handen, er is altijd wel iets 
wat bij je past. Meld je aan en doe gezellig 
mee! Zo wordt de MFA van ons allemaal. 
De meeste werkzaamheden zullen in sep-
tember starten. Aanmelden kan via: vrijwil-
ligermfa.sambeek@gmail.com
 
Obligaties en donaties 
Er zijn inmiddels ongeveer 150 obligaties 
verkocht en diverse schenkingen gedaan; 
daar zijn we uiteraard erg blij mee, het is 

een fantastische start. Maar we zijn er nog 
niet! Het doneren van een vrijwillige bij-
drage of een obligatie kan nog steeds. De 
obligatie is een mooi en uniek document 
dat we persoonlijk aan u overhandigen na 
aankoop. Grijp deze unieke kans, samen 
maken we de toekomst. Hebt u nog geen 
bijdrage geleverd en wilt u dat graag doen, 
ga dan naar www.sambeek.info en bestel 
uw obligaties of kijk hoe u een vrijwillige 
bijdrage kunt doneren. 

Openbare veiling 
Om de kosten te kunnen dekken voor dit 
bijzondere project, de verbouwing van kerk 
naar gemeenschapshuis, zal er op zondag 
11 juli aanstaande een openbare veiling 
plaatsvinden. Meerdere objecten uit de Sint 
Jan de Doperkerk komen onder de hamer. 
De te veilen kavels zullen worden gepubli-
ceerd op de ramen van gemeenschapshuis 
de Elsenhof waar ook kavellijsten met uit-
leg te verkrijgen zijn. Vanaf het kerkplein 
zal de veilingmeester om 8.30 uur per 
opbod de eerste kavel verkopen. De gehe-
le opbrengst hiervan is bestemd voor de 
realisatie van de nieuwe multifunctionele 
accommodatie. Misschien bent u wel de 
nieuwe eigenaar van een mooi kerkbankje! 
Alle inwoners van Sambeek ontvangen een 
uitnodiging voor deze veiling in de bus. De 
communicatie zal plaatsvinden via www.
sambeek.info en op de Facebookpagina’s 
van de dorpsraad en Elsenhof. 

Met z’n allen steken we de handen uit de 
mouwen om de kerk voor ons dorp te be-
houden als een ontmoetingsplek voor ie-
dereen. 

Vrienden van
Rond de Toren

Boekbinderij Boede

Danielle Haar Zaak

Geert Verdijk Groenvoorzieningen

Imkerij De Vrije Heerlijkheid

Vertaalbureau Linguartis

Juli nummer
Deadline kopij en foto’s

Dinsdag 22 juni
Aanleveren via: ronddetoren@live.nl

Verspreiding
Dinsdag 6 juli

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

De ondertekening

Onttrekking eredienst



ZA. 19
JUNI
11:00-18:00 uur

Wegens groot succes houden we op zaterdag 19 juni a.s. wederom het Sambeeks Hap & Fiets Rondje. 

Kaarten zijn verkrijgbaar via www.sambeek.info of te bestellen via Koken bij Kat, Katja Denen, Stalenberg 14, 

email: info@kokenbijkat.nl.

Uiteraard gelden tijdens deze dag de regels van het RIVM.

Deelnemende bedrijven:

Fruitpark Groenz Heikant 7

De Meerstoel Maasstraat 12

Thieu Derks Oude Waranda 2
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KAARTEN
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SAMBEEKS
HAP & FIETS RONDJE 

De Elsenhof

De Elsenhof/MFA

Torenstraat 52 (Locatie: Kerkplein)

Koken bij Kat Stalenberg 14

Café Warandahal Pastoor van Berkelstraat 4

Eetcafé de Gouden Leeuw Grotestraat 54

Cafetaria Route 66 Grotestraat 77

Ga voor meer informatie naar www.sambeek.info


