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In dit nummer:

Fysiotherapiepraktijk Sambeek
Grotestraat 31, 5836 AB Sambeek
T 0485 76 90 59
E info@fysiochallenge.nl
Behandelmogelijkheden:
- Algemene fysiotherapie
- Manuele therapie
- Sportfysiotherapie
- Oedeemtherapie
- Hart- en longfysiotherapie
- Arbeidsfysiotherapie
- Dry Needling
- Kaak, hoofdpijn- en
aangezichts therapie

www.fysiochallenge.nl

Hoogeindseweg 2
5836 CB Sambeek
Tel: 0485-57 15 58
www.jakobsloonbedrijf.nl

Grotestraat 104a, 5836 AH Sambeek | 0485-571322
www.langenkeukens.nl
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Nieuws

van de

Dorpsraad

BESTE INWONERS VAN SAMBEEK
Wat heeft Sambeek via social media
meegeleefd met het ooievaarsechtpaar
en zijn jongen. Bij Thieu Derks werd
zelfs een waar geboortefeestje gehouden
compleet met beschuit en muisjes erop.
Helaas hebben de jongen het vanwege het natte en koude weer uiteindelijk
niet gered. Waarschijnlijk mogen we het
echtpaar volgend jaar wel weer terug
verwachten. Verderop in Rond de Toren
leest u meer over het ooievaarsnest.
Beachvolleybalveld
Vanuit Volleybalvereniging Avance
kwam de wens voor een beachvolleybalveld tot ons. De dorpsraad vindt dit een
leuk initiatief en ondersteunt dit graag
richting de gemeente. De aangewezen
plek achter de sporthal is eveneens goedgekeurd door de dorpsraad. Verdere realisatie ligt in handen van Avance.
Insectenhotels
Om de biodiversiteit in het dorp te verbeteren helpt het plaatsen van een insectenhotel. De gemeente heeft dit hoog op
de agenda staan. Op dit moment wordt

SAMBEEK OPEN AIR
Kermis wordt eenmalig door de bekende
omstandigheden omgetoverd tot een alternatief feestje:
‘Sambeek Open Air’

er samen met de dorpsraad gekeken
naar een goede plek. Vervolgens zal de
uitwerking worden verzorgd door een
team van vrijwilligers dat samen met
bewoners van Bronlaak uit Oploo voor
de daadwerkelijke realisatie gaat zorgen.
Duurzaamheidslening
Wegens groot succes vult de gemeente
Boxmeer voor de tweede keer het krediet voor de duurzaamheidslening met
€ 700.000 euro aan. Een duurzaamheidslening biedt woningeigenaren en
huurders de mogelijkheid om tegen
gunstige voorwaarden geld te lenen. Dit
geld gebruiken ze om duurzaamheidsmaatregelen aan hun woning te treffen
en zo de energierekening te verlagen en
het wooncomfort te verhogen. Ga voor
meer informatie of voor het aanvragen
van de duurzaamheidslening naar
www.boxmeer.nl/duurzaamheidslening.
Nieuwe-inwoners-dag
De Nieuwe-inwoners-dag wordt verschoven naar zondag 4 september. Bent
u het afgelopen jaar in Sambeek komen

van een sportief weekend voor kinderen
t/m 17 en een feestavond voor volwassenen op het Pastoor de Vochtplein. Ook
de goed ontvangen DJ editie van 2019
gaat weer een plekje krijgen. Meer informatie vindt u op www.sambeek.info.

In verband met de geplande versoepelingen voor 1 september is de datum eenmalig verzet naar het weekend van 3, 4 en
5 september. Het wordt een combinatie

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.

COLOFON
Dit is een uitgave van Stichting Rond
de Toren in samenwerking met de
Dorpsraad Sambeek.
Verspreiding: Sambeek
Oplage: 800 exemplaren
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VRACHTVERKEER OP HOOGEINDSEWEG
Enkele jaren geleden heeft de gemeente besloten dat een gedeelte van de
Hoogeindseweg alleen toegestaan is voor
bestemmingsverkeer. Het gaat om het
gedeelte tussen de Zandsteeg (vanaf het
driehoekje met bankje) en de Heikant (de
Zandsteeg overstekend richting Groenz).
Ook voor vele fietsers en wandelaars en
is het daardoor een stuk veiliger gewor-

wonen of kent u zo iemand laat het ons
dan weten via nieuweinwonersdag@
gmail.com. Uitnodigingen voor deze dag
vallen binnenkort bij nieuwe inwoners
in de brievenbus.

den. Er zijn fietsers die bij ons hebben
aangegeven dat er nog steeds (vracht)auto’s gebruik maken van deze smalle weg,
terwijl deze niet tot het bestemmingsverkeer behoren en dat hierdoor onveilige
situaties ontstaan. Alvast bedankt als u
ons helpt om deze weg veiliger te maken
door een blokje om te rijden als u met de
(vracht)auto onderweg bent...

Bezorgcoördinatie
Mieke Klaassen (571839)
Anneke van Os (575000)
Advertenties
Jan Cornelissen/Cindy Thijssen
advertenties.ronddetoren@gmail.com
Facturatie
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Achter
Heb

de voordeur van

vertrouwen in de verandering

In april werd onze kerk officieel aan de eredienst onttrokken en gaat hij nu als MFA een
nieuwe dorpsfunctie vervullen. Voor het parochiebestuur zeker iets waar Emilie met
gemengde gevoelens op terugkijkt. Met een open mindset voor verandering wordt ook zeker
de positieve kant van de ontwikkeling gezien. Al met al reden om eens een bezoekje te brengen
aan Frans en Emilie van der Heijden. Waarvan Emilie als vice-voorzitter van de Onze Lieve
Vrouwe parochie een drijvende kracht is vanuit het bestuur in dit proces.
richting Nijmegen. Het werd Boxmeer en
Frans kwam weer terug richting zijn oorspronkelijke roots.
Geen klein dorp
“Toen we vanuit de Bakelgeert op zoek
waren naar iets meer ruimte wilden we
eigenlijk niet in een te klein dorp wonen.
Sambeek is eigenlijk klein in een groot geheel. Je hebt alles in de omgeving en wat
echt fijn is aan Sambeek: je stapt je huis uit
en je bent in de natuur,” zo legt Emilie hun
beweegredenen uit voor hun keuze voor
Sambeek. “Via Rond de Toren merken we
dat het verenigingsleven hier heel hecht is.
We hebben dit nooit zo meegekregen. We
waren eigenlijk al best gesetteld in Boxmeer doordat de kinderen al wat ouder
waren. Toch is die hechtheid fijn om te
voelen,” vult Frans verder aan.

Tekst: Jeanette Verstraaten
Foto’s: Ellen Duvekot

nig, maar na de eerste bezichtiging waren
ze helemaal verkocht.

Wat meer ruimte
Sinds 2002 wonen Frans en Emilie aan
de Grotestraat in Sambeek. Eerst nog
met hun kinderen Ilse en Mark. Die zijn
al jaren op zichzelf wonend en de familie
is reeds uitgebreid met een kleindochter.
Van te voren woonden ze in de Bakelgeert.
“We wilden eigenlijk wat meer ruimte,”
vertelt Emilie. “Via een Sambeekse vriendin van onze dochter werden we getipt
over dit huis.” De makelaar had hen niet
getipt want het had een slaapkamer te wei-

Oorspronkelijke roots
Voordat ze in 1989 in Boxmeer gingen
wonen, hebben de van oorsprong Gennepenaar Frans en de Maastrichtse Emilie in
Nuenen gewoond. In 1981 kregen de nog
aan de TU studerende Frans en Emilie
die net afgestudeerd was aan het conservatorium daar een huis. Ze trouwden en
Emilie zocht er een baan. Toen Frans later
ging werken in Nijmegen, wat in die tijd
nog moeilijk bereisbaar was vanuit Nuenen, gingen ze op zoek naar een huis meer
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Hobby’s
Als we het stel vragen naar zijn hobby’s
dan geeft Emilie toe dat ze een beetje jaloers is op Frans. “Ik ben altijd bezig met
werk en parochie.” Komende zomer werkt
Emilie al 40 jaar in het onderwijs. Iets dat
ze van kinds af aan al wilde. Wiskunde of
muziek, het werd het laatste. Tot 2000 gaf
ze muziekles, realiseerde ze musicalproducties en daarnaast had zij bestuurlijke
taken. Daarna werd ze conrector en vanaf
2012 werkt Emilie als zelfstandig interim
schoolleider. Daarnaast schreef Emilie
ruim 30 jaar mee aan de muziekmethode
Muziek op Maat. Frans produceerde de
luistervoorbeelden. Per 1 juli is Frans na
30 jaar werkzaam te zijn geweest bij Vanderlande in Veghel, met pensioen gegaan.
Een heel nieuwe wereld gaat voor hem
open nu hij 24 uur per dag bezig kan zijn
met muziek in de vorm van pianospelen
en met tekenen, schilderen en fotografie.
Allebei zingen ze bij het Weijerkoor in
Boxmeer en Frans is er voorzitter van.

Frans en Emilie van der Heijden
Interim werk
Emilie plakt er nog een paar jaartjes interim werk aan vast. Soms zijn het korte
opdrachten van een half jaar en de langste
projecten duren zo’n anderhalf jaar. “Dan
ben ik zo’n 4 dagen per week full time
voor zo’n school actief,” vertelt Emilie. Opdrachten liggen verspreid over heel Nederland. “Erg interessant is het om de eerste weken een soort van foto te maken van
de school. Deze bestuderen en daar je aanpak op afstemmen. Komend schooljaar ga
ik een interim opdracht doen in het speciaal basis- en voortgezet onderwijs. Hier
kijk ik erg naar uit. Een onderwijsvorm
waarin, op een andere manier dan bij het
reguliere onderwijs, het kind met zijn mogelijkheden centraal staat. Zelf hebben wij
onze kinderen nooit beloond voor het feit
dat je iets kan. Dat is geen verdienste. Het
feit dat je iets ermee doet dat is je verdienste. Dat hebben wij altijd gewaardeerd bij
ze,” aldus Emilie.
Werk voor de parochie
De interesse van Emilie voor parochiewerk
gaat al heel ver terug. Vanaf haar zevende
zong ze in het kinderkoor in Maastricht.
Vervolgens werd ze als tiener penningmeester van het jongerenkoor. Toen ze
naar de regio Eindhoven verhuisde zette
ze samen met Frans Wiertz, de latere bisschop van Roermond, een nieuwe parochie op. Samen met partner Frans ging ze
op huisbezoek bij nieuwe inwoners. Toen
we in 1989 hier kwamen wonen kondigde
de pastoor een huisbezoek aan en vertelde
dat ze nog een dirigent zochten. “Zo werd
ik dirigent van het jongerenkoor in Boxmeer, later ook van een koor in Oeffelt.
In 2000 moest ik hiermee stoppen omdat
ik full time ging werken, al heb ik later
nog wel het koor in Vortum gedirigeerd.
Helemaal niets doen vond ik heel gek en
zo ben ik bij het parochiebestuur terecht
gekomen. Eerst als lid, later secretaris en
daarna als vice-voorzitter. Voor de nieuwe
fusieparochie zit Emilie al in haar derde
periode als vice-voorzitter in het zadel.
Niet alleen om trots op te zijn.
In haar bestuursperiode werd de Boxmeerse kerk een basiliek. Maar er werd ook afscheid genomen van drie kerken. Eerst de
Pauluskerk, die werd gesloopt, daarna de
kerk in Vortum en vervolgens de kerk in

Sambeek. En niet te vergeten de verkoop
van de Sambeekse Toren. “Niet iets waar
je als parochiebestuur op uit bent.” Waar
Emilie wel trots op is, is het feit dat zowel in
Vortum als in Sambeek de kerk terug is gegaan naar het dorp en dat hij daarmee een
prachtige nieuwe dorpsfunctie krijgt.
Terugloop kerkbezoek
De emotie bij de verkoop van een kerk is
natuurlijk erg groot. Het kan soms echt
heel pijn doen bij mensen,” realiseert Emilie zich. “Maar blijven bij het oude is soms
geen optie. Gewoon niet realistisch,” aldus
Emilie. Zelf hecht ze heel veel waarde aan
het goede proces. “Als je veel tijd voor elkaar neemt en goede gesprekken voert
dan kom je er wel uit. Helaas zitten er in
Sambeek toch wel een paar zwarte bladzijdes in.” Emilie duidt hierbij vooral op
de perscommunicatie. Door een menselijke vergissing kwam een bericht te vroeg in
handen van De Gelderlander en moesten
parochianen in de krant van de verkoop
lezen. Dit heeft Emilie enorm geraakt.
“Daar kan ik echt buikpijn van hebben,
want het proces is belangrijk door alle
emoties die eraan vastzitten.” Natuurlijk
weet ze wel dat ze het nooit voor iedereen
goed kan doen.
Voortzetting van de parochie
“We zullen er alles aan doen om zichtbaar te blijven. De vieringen gaan verder
in Knillus en in het Kloosterhuis. Ik durf
niet te zeggen of dit altijd mogelijk en
wenselijk blijft. Qua aantal loopt het terug,
maar ik heb altijd vertrouwen in de verandering. Ik durf hem aan te gaan, ook al is
dit soms noodzakelijkerwijs. Ik blijf er aan
meewerken zoveel ik maar kan.”

Eén miljoen voor het dorp
Natuurlijk stellen we ook aan Frans en
Emilie de vraag wat ze zouden doen als ze
één miljoen aan het dorp mochten besteden. Emilie zou een duurzame besteding
voor de jeugd zoeken. Frans legt de nadruk meer op maatschappelijke culturele
dingen. Een goed concertpodium bijvoorbeeld. Dan komt al gauw de MFA in hun
gedachten op. Gelden voor dit gebouw
maken eigenlijk veel van hun wensen
mogelijk. Als hier de ruimte ontstaat voor
cultuur en kunstzinnig onderwijs, dan kan
iedereen ervan genieten.
Tot besluit
De Sambeekse gemeenschap mag heel
trots zijn op haar dorp. Wat we hier allemaal hebben en kunnen. De hechtheid van
onze gemeenschap voelt als een warme
deken. Laten we dat met z’n allen koesteren en vasthouden. Ook na een fusie, van
bijvoorbeeld parochie of gemeente, blijft
Sambeek er toe doen! Anderen zien echt
wel dat we het hier goed voor elkaar hebben in ons mooie Sambeek.

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

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

www.boxhuur.nl / info@boxhuur.nl

OOK VOOR AL UW FEESTJES

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

Nieuwsflits
GEBOORTENIEUWS
Niene is geboren op 25 maart. Haar trotse ouders zijn Jord Steur en Elle Peters,
woonachtig aan het Rosaliapark 5.

Aaron is geboren op 10 juni. Zijn trotse
ouders zijn Mark Bus en Laura Gehring;
zij wonen Stalenberg 18a.

Ana en Byron Novaes, woonachtig
aan De Hosteij 10, zijn sinds 3 mei jl.
de trotse ouders van zoon Liam.

Op 25 mei jl. is Hannah geboren. Ze
woont met haar ouders Arnold Huisman
en Anke Kruß aan de Clompen Camp 13.

Activiteitenkalender

KBO
IVN EN KBO
Organiseren op donderdag 2 september een interessante natuurwandeling
langs de Molenbeek in Vierlingsbeek.
Start bij de watermolen aan de Grotestraat in Vierlingsbeek om 13.30 uur.
In verband met RIVM-richtlijnen is
deelname beperkt en vol=vol.
Aanmelden verplicht bij
Piet Schoenmakers
Tel. 0485-520876.

Janne is de 2e dochter van Jorn en Anja
van de Loo. Ze is geboren op 21 mei jl. en
woont aan de Pater Bunsstraat 4.

Juli
do
vr
za
ma
do
za
do
do

8 juli
9 juli
10 juli
12 juli
15 juli
17 juli
22 juli
29 juli

10.00 uur
20.30 uur
09.00 uur
20.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Sambeekse senioren vereniging, koffie uurtje, de Elsenhof
SamSam, jubileumfeest
VV Sambeek, inzameling oud papier, de Vochtplein
Dorpsraad, vergadering, de Elsenhof
Sambeekse senioren vereniging, koffie uurtje, de Elsenhof
OLV parochie, Woord- en Communieviering, kapel Kloosterhuis
Sambeekse senioren vereniging, koffie uurtje, de Elsenhof
Sambeekse senioren vereniging, koffie uurtje, de Elsenhof

Augustus
za
ma
za
zo

7 aug. 19.00 uur
9 aug. 20.00 uur
14 aug. 09.00 uur
22 aug		

OLV parochie, eucharistieviering, kapel Kloosterhuis
Dorpsraad, vergadering, de Elsenhof
VV Sambeek, inzameling oud papier, de Vochtplein
Sint Anthonius Gilde, open dag.

Nr. 16

ROND DE TOREN

7

De

hobby van...

Luc Klomp

Al 15 jaar is Luc een fervent bijenhouder. Hij heeft op diverse
plaatsen bijenkasten staan. Luc werkt samen met een oudcollega en ze stimuleren elkaar om met bijen bezig te zijn,
maar je moet er natuurlijk ook een passie voor hebben.
Tekst: Nena Bongers
Foto’s: Ellen Duvekot
Even voorstellen
Ik ben Luc Klomp, 50 jaar, en samen met
mijn vrouw Diana, zoon Teun en hond
Joep woon ik aan de Stalenberg 12, waar
we vier jaar geleden vanuit Boxmeer naar
toe zijn verhuisd. We wonen hier met veel
plezier. Ik werk bij de GGZ in Boxmeer en
heb een “bij”zondere passie: bijenhouden.
Hoe is het begonnen
Zo’n 15 jaar geleden is Luc in contact gekomen met een imker. Deze had op een landgoed in Wilbertoord verschillende bijenkasten staan. Door de jaren heen is Luc er vaak
naar toe gegaan en hierdoor groeide zijn
interesse in een imkerij met de dag. Samen
met zijn oud-collega, Rudi Daverveld, is hij
de basiscursus bijenhouden gaan volgen en
aansluitend de gevorderden cursus.
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Nu werken ze al 15 jaar samen in de bijen
en hebben hierdoor ook een hechte vriendschap opgebouwd. Ze begonnen met een
paar bijenkasten en heden hebben ze jaarlijks zo’n 35 tot 50 bijenkasten staan.
Deze staan op meerdere plaatsen in de
regio, o.a. in Beugen, Wanroij en Sambeek
(bij Peter’s Farm familie Derks).
Thuis heeft Luc één kweekkast staan en
sinds kort staan er ook bijenkasten bij
de Schutkooi in Vortum-Mulllem. Deze
hebben allemaal een hip “bijenkleurtje”:
honinggeel.
Bijen dingen
In de winter trekken de bijen zich terug op
de wintertros. Ze worden dan bijgevoerd
met suikerwater. In het voorjaar krijgen
ze nog extra voorjaarsvoeding. Rond de
maand april/mei beginnen de bijen buiten
weer actiever te worden.
In één bijenkast kunnen 30.000 à 35.000

bijen zich huisvesten en één koningin.
Afhankelijk van welk jaargetijde leven de
bijtjes ongeveer twee maanden, maar de
koningin kan 4 à 5 jaar worden. Deze is te
herkennen aan haar grootte, ze is namelijk
groter en heeft een andere vorm dan een
gewone bij. De kasten waar Luc mee werkt
hebben twaalf ramen als woonkamer en
losse verdiepingen waar alleen honing in
opgeslagen kan worden.
Het kan voorkomen dat binnen een paar
dagen de honingkamers al vol zijn, maar
dan is het natuurlijk hoogseizoen. Thuis
bij Luc op het terras staat een bijenkast
waar druk gevlogen wordt, maar zoals Luc
zegt: “Als je ze met rust laat, laten ze jou
ook met rust.” Luc streeft ernaar om een
rustig ras te kweken en dat lukt hem aardig. Voor de foto-gelegenheid laat hij zien
wat er in de bijenkast allemaal gaande is.
Momenteel is er weinig honing. Dit heeft
te maken met het feit dat het voorjaar
niet echt “bijenvriendelijk” is geweest. Hij
hoopt dat er over een week of drie, als deze
Rond de Toren uitkomt, weer honing beschikbaar is.
Het leven van een honingbij
Een bijenvolk bestaat uit drie soorten
bijen, namelijk een koningin, werksters en
darren. De koningin zorgt voor de eitjes.
De werksters zijn onvruchtbaar en doen
al het werk. De darren zijn de mannelijke bijen, die de taak hebben te paren met
de koningin in de lucht, dit noemen ze de
bruidsvlucht. Helaas zit voor de mannetjes
hun taak er daarna op en sterven ze.

Vaak wordt rook gebruikt om de bijen
rustig te houden bij inspectie

De koningin legt eitjes (zo’n 1.600 per
dag!) in de raat. Na drie dagen komt er
uit een eitje een larve, deze wordt gevoed
door de werksters. Na zes dagen verpopt
de larve zich en wordt de cel, waarin de
larve zich bevindt, afgesloten door de
werksters. Een larve ondergaat een gedaanteverwisseling en ca. 21 dagen na het
leggen van het eitje komt de jonge bij tevoorschijn. Die begint direct als werkbij.
Eerst poetsen en zorgen voor de jonge larven. Als ze ca. 18 dagen oud zijn mogen
ze helpen met de bewaking van de ingang
van de bijenkast en met 21 dagen vliegen
ze uit om stuifmeel en nectar te gaan verzamelen.
Bijen leveren een zeer grote bijdrage aan
onze samenleving. Bestuiving door insecten is noodzakelijk voor meer dan 80%
van de voedingsgewassen. Honingbijen,
solitaire bijen en hommels zorgen ervoor
dat we kunnen genieten van heerlijk fruit
zoals kersen, appels, braambessen, frambozen en mango’s. Daarnaast produceren
ze heerlijke honing en is de bijenwas voor
veel zaken te gebruiken. Bijen vliegen
zodra het wat warmer wordt en maken
veel vlieguren. Voor een potje honing
maken ze zoveel vlieguren, dat ze één keer
de wereld rond zouden kunnen vliegen.
Tegenwoordig kan Luc zelf de bijenwas
smelten en er weer nieuwe wasvellen van
maken. Deze maakt hij weer aan de raampjes vast. “Door dit zelf te doen weet je ook
wat er in je bijenkasten zit en kun je deze zo

Een van de ramen uit de kast
schoon mogelijk houden,” zegt Luc.
Van de opbrengst van de bijen investeren
Luc en Rudi in “bijendingen”, zoals de machine voor de bijenwas, maar ook de machinale honingslinger, waarmee de honing
uit de ramen geslingerd kan worden. Door
het slingeren “vliegt” de honing eruit en
spat deze tegen de wand van de honingslinger. Vervolgens loopt de honing naar
beneden waar deze gezeefd in emmers
opgevangen wordt.
Wist u dat …
-	Eén bij ca. 30x per dag in en uit de bijenkast gaat om voedsel te halen;
-	Bijen 7x beter kunnen ruiken dan een
herdershond;
- Bijen 40 km per uur kunnen vliegen;
-	Bijen 80% van de bestuiving voor hun
rekening nemen;
-	Bijen goed gedijen in de bebouwde
kom, omdat we veel bloemen en planten in onze tuinen hebben;

-	
Van de Sambeekse lindeboom vier
bijenkasten kunnen leven, als deze in
bloei staat natuurlijk.
Tenslotte
Er is ook een imkervereniging in Sambeek. Hier worden ervaringen gedeeld en
leer je ook weer andere imkers uit de regio
kennen.
Recent is er door de Sambeekse Dorpsraad, in samenwerking met de gemeente,
een start gemaakt met het bouwen van een
Insectenhotel voor de wilde bijen, vlinders
en andere eventuele bewoners. Op deze
manier werken we met z’n allen eraan het
dorp insectvriendelijk te houden. Dit is
namelijk erg belangrijk voor hun voortbestaan.
Er is nog zoveel te vertellen over dit bijenvolkje, dat echt niet allemaal op twee
pagina’s kan worden geschreven. Voor nu
hebben we allemaal een inkijkje kunnen
krijgen in deze wereld. Als het aan Luc ligt
gaat hij voorlopig nog wel even door met
deze hobby: Pure honing gemaakt met
passie.

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.

De koningin tussen haar werksters

Mail je naam en hobby naar:
Ronddetoren@live.nl
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Sambeeks Fietsrondje ZA. 19
Lekker

happen en

Op zaterdag 19 juni werd in Sambeek voor
het tweede jaar het Sambeeks Hap en Fiets
Rondje gehouden. In totaal gingen ruim
230 mensen op pad. Via een fietsroute, die
dit jaar langs acht verschillende horecagelegenheden ging. Allemaal hadden ze voor
een heerlijk gerechtje gezorgd.
Met een leuke fietsroute werden de locaties aan elkaar gekoppeld. En zo fietsten
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Trappen

mensen van ene locatie naar de andere.
Vergezeld door een heerlijk zonnetje lieten de mensen zich verwennen met hapjes als: aspergesoep, broodje hamburger,
gnocci, gehaktballetjes met tomatensaus,
groentetortilla, gefrituurde inktvisringen,
mini loempia’s, kipsaté, broodje pulled
pork, koude salades en een borrelbakje met bokkenworstjes in een dipje met
Maasheggenkruiden.

JUNI

11:00-18:00 uur

Op de parkeerplaats bij de Warandahal
stond ook de wensambulance uit Limburg. Deze vrijwilligers informeerden belangstellenden over hun werk en de mogelijkheden om deze speciale ambulance
in te zetten. Al met al kijken we weer terug
op een zeer geslaagde dag. Zowel voor de
deelnemers als de horecagelegenheden.
Foto’s: Gerrie Laarakkers

Kransenwijding
Aangepast

Evenals in 2020 moest ook dit jaar vanwege de coronamaatregelen de kransenwijding in
aangepaste vorm plaatsvinden. Zoals de traditie het voorschrijft gebeurde dat aan de voet van
de toren. Daar was ook het oude Sint-Jansbeeld geplaatst, met vlak daarbij enkele kransen. Die
werden na het wijdingsgebed en zegening aan de toren en aan de voormalige kerk gehangen.
De derde en laatste krans kwam te hangen
bij de deur van de kapel van Het Kloosterhuis, dat nu als ‘kerk van Sambeek’
fungeert. Het Sint-Jansbeeld kwam ín de
kapel te staan, omdat daar daags daarna
een eucharistieviering werd gehouden
waarin Sint Jan centraal stond.
Hopelijk kan volgend jaar de kransenwijding weer als vanouds plaatsvinden.

Beelden

uit de kerk verplaatst

De kogel is door de kerk, het kerkgebouw
is verkocht. Langzaamaan begint de ontmanteling van het sacrale gebouw. Alle
attributen die nodig zijn voor de misviering, zijn voor de duur van de verbouwing
ondergebracht in de toren. Daarna krijgen ze een plekje in het nieuwe gemeenschapshuis. De beelden, die een wakend
oog hielden over alle aanwezigen in de
kerk, zijn van hun sokkels verwijderd.
En zo geschiedde het dat de beelden door
vrijwillige Sambekenaren in een hoogwerker werden geplaatst. Vooraf was de
kroonluchter in de toren naar beneden gehaald en de vloer van de eerste verdieping
geopend. Met alle egards werden de heiligenbeelden voorzichtig naar boven getild.
Op de eerste verdieping van de toren stond
een tweede groep vrijwilligers klaar om de
beelden veilig in ontvangst te nemen. En
ze vervolgens op een rustiek plekje neer te
zetten. De hele operatie gebeurde in rust
en kalmte waardoor het karwei binnen
een mum van tijd was uitgevoerd. En er
geen beelden zijn gesneuveld.

Door de reeds aanwezige belichting in de
toren, lijkt het alsof de beelden er al jaren
staan en nooit van hun plek zijn geweest.
De voorzitter van het kerkbestuur van
Onze Lieve Vrouwe parochie heeft onlangs
het nieuwe onderkomen van de beelden
bezocht (ze zijn en blijven tenslotte eigendom van de parochie). Hij was blij verrast te
zien hoe mooi ze hier tot hun recht komen.
Ook het beeld van St. Jan is verhuisd. Totdat het nieuwe multifunctionele dorpscentrum klaar is, heeft het een plekje onder in
de toren gekregen. Zoals op bijgaande foto
te zien is, staat hij op de sokkel, die ooit gebruikt werd om de monstrans op tentoon
te stellen. Tijdens speciale momenten (bijv
feest van St. Jan) wordt St. Jan tijdelijk van
zijn sokkel gelicht.
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CEASAR

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

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

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

GROTESTRAAT 80 5836 AH SAMBEEK | T 0485-478040

KRACHTIGE WEBHOSTING

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

VSM

www.ccadministratie.nl
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Sambeeks Heem

HELEMAAL VAN DE WAPS EN NOG VEEL SCHULDEN OOK
door René Klaassen
“Zo kan het niet langer”, moeten Gosuines
Aerts en Maria Raijmaekers begin 1762
hebben gedacht. “Onze oom Jan van Mil is
volkomen de kluts kwijt. Dat is niet alleen
vervelend voor hem en zijn vrouw, maar
ook voor zijn schuldeisers. Hij komt zijn
betalingsverplichtingen niet na. Het wordt
steeds erger. Dit moet echt stoppen.”
Om hun oom onder bewindvoering te stellen, moesten degenen die het in Sambeek
toen voor het zeggen hadden - de Heer van
het Land van Cuijk en de Heer van Boxmeer - toestemming verlenen. Die zagen
de ernst van de situatie in en gingen ermee
akkoord om Jan van Mil compos mentis
(niet goed bij zijn verstand) te verklaren.
En daarmee kreeg de schepenbank van
Sambeek de mogelijkheid om curatoren te
benoemen, die het beheer over de eigendommen van Jan van Mil overnamen.
Op 11 mei 1762 werden Arnoldus van Elderom en Jan Deckers aangesteld. De eerste woonde in het dorp Sambeek en was
een telg uit een vooraanstaande familie
met veel bezittingen. Jan Deckers kwam
uit Mullem en was daar eigenaar van een
groot aantal percelen. Beiden hadden dus
kennis van zaken voor wat betreft onroerend goed.
“Jan van Mil is zodanig in zijn verstand
gekrenkt dat hij totaal niet in staat is zijn
goederen enigszins naar behoren te beheren en de administratie behoorlijk te
voeren,” oordeelde de schepenbank bij
de aanstelling van de curatoren. “Hij ver-

Tekening van het centrum van Sambeek door Jos Kuijpers, naar een tekening van een onbekende kunstenaar uit 1768.
waarloost zijn bouwland en laat alles in
het honderd lopen.”
Jan van Mil was in 1735 buiten gemeenschap van goederen gehuwd met Agnes
de Luijck. Haar ouderlijk huis stond op de
plek van het vroegere gemeentehuis. De
kelders van dit voorname pand zijn bewaard gebleven.
De nood onder de schuldeisers was kennelijk erg hoog, want op dezelfde dag dat
de curatoren waren aangesteld werd het
huis van Jan van Mil bij opbod verkocht.
Dat stond halverwege de Schilderstraat
aan een dwarsweggetje naar de Maasstraat. Verder wisselden er ook nog enkele
percelen landbouwgrond van eigenaar. En

In een trouwboek hield de pastoor van Sambeek bij wie er in zijn parochie in het huwelijk traden. Hier de inschrijving van Jan van Mil en Agnes de Luijck. De vertaling van de
Latijnse tekst luidt: Zijn in ondertrouw gegaan op 29 januari (1735) Joannes van Mil en
Agnes de Luijck, beiden uit Sambeek. Getuigen zijn Godefridus Thijssen en Catharina
Jans. Met elkaar in het huwelijk verbonden op 13 februari in aanwezigheid van dezelfde
getuigen.

enkele dagen later werd door de curatoren
nog een zeer gewild perceel weiland vlak
bij de Maas van de hand gedaan.
De totale opbrengst bedroeg 2473 gulden
(nu ruim 22 duizend euro). Niet bewaard is
gebleven hoeveel schulden Jan van Mil had
en of die met dit bedrag betaald konden
worden. “Maar”, zo had de schepenbank
van Sambeek bepaald, “als er geld overblijft,
moet dat uitgezet worden en met de rente
ervan kan dan het levensonderhoud van
Jan van Mil worden bekostigd.”
Of Jan van Mil na de verkoop van zijn
onroerend goed en zijn vrouw Agnes de
Luijck in Sambeek zijn blijven wonen, is
niet bekend.

Jan van Mil en zijn vrouw Agnes de Luijck
konden lezen noch schrijven en dus ook
niet hun handtekening zetten onder een
akte van de schepenbank. Daarvoor in de
plaats kwam een eigen, kenmerkend tekeningetje, het zogeheten handmerk.
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basisschool
Met oog voor het kind!

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

EK 2021

Jeugd

Groep 7/8 van de Bolster is al aardig in de EK stemming. Voor de eerste drie wedstrijden is er een pouletje gemaakt. We weten al dat Nederland
door is, maar in het begin waren sommigen wat sceptisch. Ze dachten dat Nederland in de groepsfase al wat zou verliezen, maar gelukkig is dat niet
gebeurd. Er zijn al 8 kinderen die één wedstrijd goed hebben voorspeld en de juf. (off course) De klas is al helemaal versierd en de gangen van de school
ook (bedankt versierploeg!). Dus we hopen dat Nederland heel ver komt.
Maar wie wordt de Eindwinnaar? Daar zijn de meningen over verdeeld:
Nederland: 16
België: 1
Frankrijk: 7
Al is Nederland inmiddels wel de favoriet in deze klas.
Van de 24 kinderen kijken er 18 alle wedstrijden van Nederland en 3 soms een wedstrijd. Vijf kijken er de eerste helft en 11 de hele wedstrijd. Vandaar
dat sommigen de dag erna wat kleine oogjes hebben.
Vier kinderen hebben thuis ook versieringen hangen en 7 gaan ook helemaal los met verkleden erbij. We moeten zeggen dat we het wel ontzettend leuk
vinden dat D’n Urling de hele straat met vlaggetjes heeft versierd. Misschien iets om een volgende keer met heel Sambeek te doen!?!
We wensen iedereen veel kijkplezier! Groetjes groep 7/8, de Koala’s.

Puzzel

Horizontaal
2. Staat in de goal en houdt de ballen tegen
5. Doen fans als een punt wordt gemaakt voor hun team
7. Waar de spelers de wedstrijden spelen
8. Versiering om op te hangen
10. Als de bal in de goal gaat
11. Een groot grasveld waar voetbal op gespeeld wordt
Verticaal
1. Kleur die je rond het EK heel veel ziet
3. Aantal spelers per team op het veld
4. Die kijkt of alles eerlijk gaat
6. Moet in de goal belanden voor een punt
9. Mensen die tegen de bal aan trappen

Tekening: Koen Laarakkers
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Lief

en leed op het ooievaarsnest
te gebruiken als bodem. Het vocht kon
niet weg, de jonge ooievaars kregen longontsteking met vroeg-sterfte als gevolg.”
Naast de kwaliteit van het nest bepaalt de
ouderlijke verzorging en het klimaat de
overlevingskans van de jongen.

Op 1e Pinksterdag luisterden ongeveer 20 genodigden aandachtig naar de uitleg van Leo
aan de Waranda bij de familie Derks, met een kopje koffie en beschuit met muisjes.
Tekst: Carole van Dommelen
Foto’s: Ellen Duvekot

Via de live beelden waren Sambekenaren getuige van het wel
en wee van het ooievaarsgezin aan de Waranda bij de familie
Derks. Helaas stierf begin juni ook het laatste kuiken uit het
Sambeekse nest. Nu lijkt het ooievaarskoppel zijn sponde
te hebben verlaten. Of dit definitief is, weet je nooit. Leo
Daanen, vogelringer en ooievaardeskundige, neemt ons mee
in het levensverhaal van deze eens bedreigde vogelsoort.
Het ooievaarsnest in Sambeek is één van
de vele nesten in Nederland. In de regio
Land van Cuijk zijn er ongeveer veertien. Leo is als lid van vogelvereniging “de
Maasheggen” uit Beugen verantwoordelijk
voor het ringen van ooievaarsjongen in de
regio Brabant en Limburg. De leden van
deze vereniging beheren en onderhouden ook nestkasten van uilen. In samenwerking met Vogeltrekstation Arnhem
en STORK ringen de vrijwilligers voor
onderzoeksdoeleinden ook andere vogelsoorten. Leo licht toe: “STORK, de afkorting voor Stichting Ooievaars Research &
Knowhow, beheert alle gegevens van de
ooievaars in Nederland.”
In de zestiger jaren, toen de ooievaar met
uitsterven werd bedreigd, startte vogelbescherming Nederland een introductieproject. Met het openen van ooievaarsdorp
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‘Het Liesveld’ bij Groot Ammers in de provincie Zuid-Holland en het plaatsen van
nesten kwam de ooievaarspopulatie weer
langzaam op peil. Nederland telt inmiddels ongeveer tweehonderdvijftig nesten,
waarvan een aantal met camera.
Waterdoorlatendheid
“Vanwege de variatie en hoeveelheid
voedselaanbod kiezen ooievaars hun nest
bij voorkeur in vochtige gebieden en bij
open water,” aldus Leo. “Een karkas van
een te plaatsen nest moet over een open
structuur beschikken voor een optimale waterdoorlatendheid.” De doorsnee is
ongeveer 130 cm. Met (wilgen-)takken,
hooi en stro bouwen de ooievaars het zelf
uit tot een volwaardig nest geschikt voor
4 tot 5 jonge ooievaars. Leo vervolgt: “Bij
eerder geplaatste nesten ging men in de
fout door bijvoorbeeld een metalen plaat

Procesvertraging
Gemiddeld legt moeder ooievaar elke
achtenveertig uur een ei met een maximum van zes eieren, gevolgd door een
doorsnee broedtijd van tweeëndertig
dagen. Bijzonder is de minder intensieve
broed bij het eerste ei. De ooievaar zit dan
niet ‘vast’ op het nest, maar scharrelt wat
rond. Met dit instinctieve gedrag wordt
het eerste ei dus niet echt bebroed, waardoor het broedproces stil komt te liggen.
Pas vanaf één dag na het tweede ei wordt
de broed een serieuze taak van zowel het
mannetje als het vrouwtje. Dit proces van
vertraging vergroot de kans op gelijktijdig
–lees binnen 4 dagen– uitkomen van de eieren. Zowel het mannetje als het vrouwtje
wisselt nestbouw, broed en voedselvangst
af. Dit samen bouwen is goed voor de onderlinge band van het ooievaarspaar.
Zolang de kuikens kwetsbaar zijn, blijft
altijd één ooievaar op het nest. Leo: “De
combinatie van neerslag en kou speelt veel
ooievaars parten. Het nestmateriaal zuigt
na langdurige regen het vocht in zich op
en krijgt geen kans te drogen. De voedselzoekende ouder komt dan ook nog met
een nat verenpak thuis, wat het opwarmen van de kroost bemoeilijkt.” Zowel in
Gennep als in Sambeek overleefde geen
van de ooievaarsjongen het koude voorjaar. Natuurlijk was de hoop gevestigd op
het laatste Sambeekse kuiken. Leo vult
aan: “Een paar dagen voor het overlijden

vond ik het kuiken niet gretig genoeg bedelen naar voedsel. Die gretigheid is normaal als de voedselzoekende ouder terugkeert op het nest. In dit geval heb ik het
helaas al zien aankomen.”
Nesttrouw
Sommige nesten zijn na een week al in
gebruik, anderen na 15 jaar nog ongebruikt. “Daar is geen duidelijke oorzaak
voor te vinden,” aldus Leo. “En bij het
bouwen van een natuurlijk nest is de locatiekeuze willekeurig. Dit kan zijn zoals
in Gennep naast een carillon, op een
mast van een hoogspanningskabel of helemaal in de vrije natuur.” Een ooievaar
is eerder nesttrouw dan partnertrouw.
Het mannetje keert na overwintering in
Zuid-Europa vaak terug op hetzelfde nest,
echter niet altijd met hetzelfde vrouwtje.
Met het vrouwtje dat zich het eerste aandient, vormt het mannetje een nieuw paar.
Komt het partner-vrouwtje van het vorige
broedjaar weer in beeld vóór de nieuwe
leg, dan verjaagt ze het nieuwe vrouwtje
van het nest.
Ringen
Na ongeveer vier weken worden de jongen geringd. De ringer, in dit geval Leo,
registreert de ringnummers bij het vogeltrekstation in Arnhem. Bij een terugmelding van een dode of levende ooievaar
zijn geboorteplaats, trekroutes, verblijfplaatsen en foerageergebieden in kaart te
brengen. Leo vervolgt: “Vanwege de anatomie van de ooievaarspoot wordt de ring

op het bovenste langste deel bevestigd,
de zogenaamde tibia. Dit deel is vergelijkbaar met ons bovenbeen. De knie van
de ooievaarspoot zit in het lichaam en de
hak knikt naar achteren.” Het ringen van
de vogels is een serieuze aangelegenheid.
Voor verlenging van Leo’s drie jaar geldige
vergunning is certificering vanuit de stichting vereist. Het plaatsen van de ringen en
de bijbehorende administratie gebeurt in
samenwerking met zijn zus Maria en zwager Richard.
Nieuw seizoen
Ooievaarsjongen verlaten na negen á tien
weken het ouderlijk nest. Tot de grote trek
begint, komen ze nog geregeld op het ouderlijk nest. Jonge ooievaars verzamelen
in groepen, die spontaan opstijgen en de
trek beginnen. De ooievaars zoeken de
thermiek en vliegen richting het zuiden

om daar te overwinteren. Populaire overwinteringsgebieden zijn Zuid-Frankrijk,
Zuid-Spanje en Zuid Afrika. En sommige
koppels blijven over in Nederland. Leo:
“Uit ringonderzoek blijkt dat ze meestal
na het tweede jaar terugkeren, ze zijn dan
inmiddels geslachtsrijp.” In het najaar, als
de nesten zijn verlaten, volgt het onderhoud. Leo en zijn familie controleren de
nesten op stevigheid en bewoonbaarheid.
Dankzij de bevlogen inzet van vrijwilligers als Leo kunnen de Sambekenaren
komend jaar uitkijken naar een hopelijk
meer succesvol broedseizoen van deze
mooie steltloper.
Gegevens:
16 januari: plaatsen van het nest
18 maart:	in gebruikname door het
mannetje
1 april:
een vrouwtje sluit aan
13 april: 1ste ei rond 23.55 uur
15 april: 2de ei rond 23.00 uur
17 april: 3de ei rond 23.10 uur
19 april: 4de ei rond 23.45 uur
17 mei:
kuiken 1 en 2 komen uit
19 mei:
kuiken 3 komt uit
21 mei:
kuiken 4 komt uit
23 mei:	uitleg door Leo aan
genodigden
24 mei:	overlijden kuiken 4
(het meest zwakke kuiken)
26 mei:
overlijden kuiken 3
27 mei:
overlijden kuiken 2
7 juni:
overlijden kuiken 1
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TV Sambeek
Zomer Challenge

Agenda
55 + tennis
doorlopend woensdag- en
donderdagochtend
Vriendjes/frietjes avond
vrijdag 16 juli

Wil jij deze zomer sportief uitgedaagd worden en/of ben je op
zoek naar een sport die je goed kunt uitoefenen op anderhalve
meter afstand? Ontdek hoe leuk tennis is en doe mee aan de
Zomer Challenge!
Zomer Challenge bij Tennisvereniging
Sambeek is een compact lidmaatschap van
drie maanden waarbij je vrij kunt tennissen wanneer het jou uitkomt. Daarnaast
is er de mogelijkheid om tennislessen
te volgen in overleg met onze trainer, en
kun je deelnemen aan het Zomer Challenge-eindtoernooi in de vorm van de clubkampioenschappen in september 2021.
Zomer Challenge bij Tennisvereniging
Sambeek bestaat uit:
-	Een lidmaatschap voor de maanden

juli, augustus, september om vrij te
tennissen wanneer het jou uitkomt;
-	Mogelijkheid voor enkele tennislessen
onder begeleiding van een gecertificeerde leraar;
-	Deelname aan het Zomer Challenge
eindtoernooi in de vorm van de clubkampioenschappen van TV Sambeek.

Aanmelden
Ben jij enthousiast geworden?
Voor meer informatie en aanmelden kijk
op www.tvsambeek.nl of mail naar
info@tvsambeek.nl

Tennissen bij onze vereniging gebeurt
onder professionele begeleiding en
volgens de richtlijnen van het RIVM en de
KNLTB.

SPORTY SUNDAY VOOR
ONZE JEUGDLEDEN
Op zondag 6 juni vond de laatste Sporty Sunday, een activiteit voor onze
jeugdleden met een achttien-plusser,
plaats. Deze keer stonden alleen de
allerjongste leden op de baan met
hun dubbelpartners. Deze nieuwe activiteit is enorm geslaagd. De goede
opkomst en het enthousiasme van de
leden maakt dat we deze in het najaar/
winterseizoen opnieuw gaan plannen.
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Foto: Jan Laarakkers

Foto: Jos Derks

Foto:Geert Broeks

Foto: Gerrie Laarakkers

Foto:Gerrie Laarakkers

Foto: Anja van Bree

Foto: Monique Willems

Bedankt voor jullie inzendingen met het
thema: De ooievaar in Sambeek & Oranje
in Sambeek
Voor de volgende Rond de Toren is het
thema:

REFLEKTIE IN SAMBEEK
Stuur je foto in via ronddetoren@live.nl
Foto: Miranda Derks

Foto: Maria Jacobs
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SMT
De

emancipatie van de vrouw

houdt op als de tractor het begeeft
geving op de hoogte is van de komende
activiteiten. Hieronder vallen ook de fotoreportages tijdens activiteiten.
En niet te vergeten is de administratieve
en inhoudelijke inzet tijdens de ploegwedstrijden. Enkele vrouwelijke SMT-ers
weten de ploegmannen, en vaak ook juryleden, te overtuigen over het puntentotaal.

Denkend aan de SMT
Zie ik stoere mannen
Sleutelend aan tractoren
Door Sambeek gaan.1
Klopt het dat de SMT louter uit mannen
bestaat?
Deze vraag en andere vragen werden voorgelegd aan enkele SMT-vrouwen.
Op dit moment bestaat het ledenaantal uit
10% vrouwen.
De mannen zijn actief met tractoren en
machinerieën. Door uitbreiding van activiteiten en het stijgende aantal deelnemers en
bezoekers was er behoefte aan een organisatie met catering en publiciteit.
Hiervoor werden vrijwilligers dicht bij huis
gezocht en ja, ´de vrouw van´, de oma, de
dochter, de buurvrouw enz. zijn inmiddels
gemobiliseerd. Deze vrouwen zijn bewust
geen SMT-lid, maar vrijwilliger.
Is deze taak een traditionele rol voor de
vrouwen?
Instemmend wordt geknikt op deze mogelijk ‘oordelende aanrechtvraag’, maar
met een gevoel voor relativering wordt het
organisatorisch aspect te berde gebracht.

ten. Het zijn deze vrouwen die de SMT dit
‘smoelwerk’ geven. Het team vrouwen dat
de catering verzorgt, zorgt ook voor de inkoop. Je moet kunnen anticiperen op een
klein of groot aantal te verwachten bezoekers en er is een klein budget.
Elk jaar vertrekt een colonne tractoren
naar het Internationaal Historisch Festival in Panningen met ladingen etensgerei
die door het cateringteam zijn ingekocht.
‘Niemand komt iets tekort’ is het uitgangspunt. Ook gaat een groot deel van de
aardappeloogst mee die door de vrouwen
verkocht wordt op het festival. Ook 1-persoonsacties zijn aan de orde. Zo is een
vrouwelijke 70+-er in de weer met kersen
van eigen bodem om deze mee te geven.
Het PR-team van de SMT bestaat alleen
uit vrouwen. Alle activiteiten worden
breed uitgemeten zodat Sambeek en om-

Er is dus geen sprake van feminisme of
emancipatie binnen de SMT?
Daarover zijn de vrouwen eensluidend: we
zijn in de van origine mannelijke vereniging, gezien haar uitgangspunten, faciliterend voor de club. We hebben gekozen
om dit vrijwilligerswerk te doen. Om dit
te benadrukken werd een T-shirt door de
vrouwen ontworpen met de relativerende
tekst: ‘De emancipatie van de vrouw houdt
op als de tractor het begeeft’.
Zijn er activiteiten alleen voor vrouwen
van de SMT?
Op dit moment niet meer, maar enkele jaren geleden zijn toertochten voor de
vrouwen georganiseerd.
Wat kenmerkt de SMT?
Een warme organisatie in saamhorigheid
met respect voor elkaar waar niets hoeft,
maar alles mag en waar verantwoordelijkheid wordt gedragen voor de gezamenlijke richting van de club. Er is ruimte voor
elke levensfase, er is gezelligheid en geen
moeilijkdoenerij. In combinatie met de
bevlogenheid en motivatie van vrijwel alle
SMT-ers is dit de sleutel voor een goede
verenigingsband en een gezond toekomstperspectief.
(vrij naar de dichter Marsman:
Denkend aan Holland)
1

De organisatie rondom activiteiten is het
visitekaartje van de SMT. De omvangrijkste taak is wel de catering. De Brabantse
gastvrijheid staat voorop bij de activitei-
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VV Sambeek
Damesvoetbal Volharding/VV Sambeek

John Hoffman

Vierlingsbeek/Sambeek- Kunnen voetballen met meiden van
je eigen leeftijd, op eigen niveau, dat kan bij Volharding/VV
Sambeek. De samenwerking tussen deze clubs leverde een
volwaardige meidenafdeling op. Iets dat hen onderscheidend
maakt in de regio.
Door Wanda Laarakkers in DeBoK
De prestaties, het enthousiasme en de spirit van onze Oranjeleeuwinnen zorgden
ervoor dat het vrouwenvoetbal populairder is dan ooit. Iets wat het Vierlingsbeekse Volharding en Voetbal Vereniging Sambeek ook zien in hun ledenbestand. Bij de
start van seizoen 2017-2018 gingen beide
voetbalclubs een samenwerkingsverband
aan gericht op hun jeugdafdelingen. Dit
zorgde ervoor dat leeftijdsgenoten op hetzelfde niveau kunnen spelen. Iets wat het
spelplezier enorm verhoogt. Een bijzonder positieve ontwikkeling die zeker ook
bij de meiden wordt gezien.
Coördinatoren meidenvoetbal Marty Verhoeven van Vierlingsbeek en Jan Wigman
van Sambeek: “De allerjongsten spelen
nog in gemengde teams, maar wanneer
de puberteit nadert is het goed jongens en
meiden te splitsen. Er is toch een andere
dynamiek in meidenteams. Daarnaast is
het ook gewoon veel praktischer; denk
aan douchen na training of wedstrijd.” Op
dit moment telt de samenwerking Volharding/VV Sambeek ongeveer veertig meiden in drie teams: meiden onder 13, 15 en
17 jaar. Daarnaast spelen bij Volharding
nog drie damesteams en één bij VV Sambeek. Omdat de eerste doorstroom van de
meiden naar deze seniorenteams steeds

dichterbij komt, en dit zorgvuldigheid
vraagt, heeft dit de komende tijd volop de
aandacht en komt daar op termijn een coördinator voor. “Natuurlijk was de samenvoeging even spannend. Bij alles dat verandert volgt wat weerstand. Maar vanaf de
kennismaking klikte het tussen de meiden
van beide clubs. Dat zie je terug aan de resultaten, de sfeer en het fanatisme. Je kunt
wel stellen dat er vriendinnenclubs zijn
ontstaan.”
Elk meidenteam heeft twee trainers. Daarnaast zijn leidsters betrokken die praktische zaken regelen. “Het is belangrijk te
werken met goede trainers, de meiden
moeten uitgedaagd worden, net zoals dit
bij jongens het geval is.” Trainen doen ze
twee keer per week, daarnaast spelen ze
normaal gesproken op zaterdag een wedstrijd. In verband met corona wordt deze
momenteel vervangen door een training.
Dankzij het kunstgrasveld bij Volharding
gaan trainingen altijd door. “Ondanks dit
voordeel van het kunstgrasveld proberen
we het trainen en spelen zo te verdelen
tussen Sambeek en Vierlingsbeek dat ook
daarin de gelijkwaardigheid in de samenwerking tot uiting komt.”

Agenda
Oud papier
Zaterdag 10 juli en 14 augustus
8.30 - 11.30 uur
(Pastoor de Vochtplein)

manier dingen. Ze organiseren zelf leuke
teamuitjes bijvoorbeeld. We hopen dat er
zich meer meiden aan gaan melden bij
onze vereniging. We willen de meidenafdeling laten groeien, want des te meer
is er mogelijk. We zijn trots op de gelijkwaardige samenwerking tussen beide
clubs, wat we ervan verwacht hadden is
uitgekomen.” Eva Cornelissen (14): “Op
mijn achtste begon ik met voetballen in
Sambeek. Ik speelde jaren met jongens
waar ik veel van heb geleerd. Op een gegeven moment vond ik het minder leuk
om met jongens te voetballen. Door de samenwerking met Volharding kon ik wel in
een meidenteam spelen. Dit vond ik leuk,
maar ook een beetje spannend omdat ik
veel meiden nog niet kende. Na de eerste
trainingen hadden we meteen een hecht
team. Lijkt het je leuk om een keer met ons
mee te trainen, meld je dan snel aan, we
hebben jou nodig!”
Wil je meetrainen met de meiden van Volharding/VV Sambeek dat kan! Voor informatie/proeftraining: Marty Verhoeven 0615042262, Jan Wigman 06-51102942.

“Het is leuk om meidenafdelingen te hebben binnen de club. Zij zorgen voor een
andere dynamiek, regelen op een andere

Nr. 16

ROND DE TOREN

23

St. Anthoniusgilde
Koningsschieten?

2de Pinksterdag jl. zou weer ons jaarlijkse
Koningsschieten zijn. Wij hadden gehoopt
om Koning Mario Denen van zijn troon
te stoten, maar dat kon niet vanwege de
regels en maatregelen. Omdat wij een Koning toch een Koningsjaar willen laten
beleven hebben wij van deze dag een verkorte Koningsdag gemaakt. Wij konden
gelukkig wel met alle gildebroeders de Koning en Koningin thuis ophalen en samen
ontbijten bij ons Gildehuis “De Gouden
Leeuw”. Daarna werd onze Heilige Mis gehouden in de Kapel. Wij hadden gehoopt
op mooi weer, zodat deze Heilige Mis in
de buitenlucht gehouden kon worden,
maar helaas: het weer zat niet mee. Na de
Heilige Mis hebben wij besloten om onze
dag te beëindigen. We hebben er nog een
gezellige middag van gemaakt.

Agenda
Open Dag St. Anthonius Gilde
en een BBQ
22 augustus

Wij hopen dat onze Gildebroeders en
-zusters toch een mooie en waardige Gildefeestdag hebben beleefd.
Op 22 augustus hebben wij onze Jaarlijkse Open Dag van het St. AnthoniusGilde
te Sambeek. Wil je hierbij zijn; er kan aan
verschillende disciplines, zoals geweerschieten, kruisboogschieten en vendelen,
worden deelgenomen. Ook aan een BBQ
verzorgd door “De Gouden Leeuw”. Geef
je dan op door een mailtje te sturen naar:
info@gildesambeek.nl dan zorgen wij voor
een aanmeldformulier. De kosten voor de
BBQ bedragen € 10,00 per persoon.
Met Vriendelijke Gildegroet,
St. AthoniusGilde Sambeek

ST. ANTHONIUSGILDE SAMBEEK
Anno 6 mei 1421
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Agenda

50 jaar
SamSam

Jubileumfeest
Vrijdag 9 juli
SamSam kamp
dinsdag 31 augustus t/m
vrijdag 3 september

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. Hoewel nog steeds diverse
maatregelen een feest voor heel Sambeek in de weg staan zijn
de voorbereidingen in volle gang voor een groots kinderfeest
op 9 juli 2021 van 15.00 uur tot 17.00 uur.
Belangrijke mededeling
SamSam zou SamSam niet zijn als er
binnen de huidige maatregelen geen activiteiten voor deelnemende kinderen,
sponsoren, behulpzame ouders en leiding
zouden zijn. Dus met en voor de aanwezigen zijn leuke activiteiten bedacht op het
kerkplein.
Halen en brengen
- Ouders mogen kinderen al vanaf 14.30
uur brengen aan de kant van De Elsenhof
- Om 17.00 mogen de kinderen weer opgehaald worden aan de Grotestraat (ingang kerkplein)
- Voor eenieder die zich heeft opgegeven
zijn er aansluitend onbeperkt frietjes en
snacks bij De Gouden Leeuw.

Aangepast programma
-O
 uders mogen helaas niet blijven.
-
Gezien de strikte maatregelen die
het avondprogramma een stuk minder feestelijk zouden maken is het
avondprogramma afgelast.
Zoals iedereen van SamSam gewend is,
is opgeven niet nodig. Hoe meer zielen
hoe meer vreugd, wij vieren het jubileum
graag met alle kinderen uit Sambeek. Voor
het onbeperkt eten van frietjes en snacks
was opgeven wel gevraagd, wat niet wegneemt dat De Gouden Leeuw ook voor
spontane bezoekers tegen betaling een
frietje en heerlijke snacks bakt.
Graag tot 9 juli op het jubileumfeest van
SamSam!!
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OP VERHAAL KOMEN
Onlangs overhandigden Ellen Duvekot
en Jeanette Verstraaten hun boek ‘Verhalen uit Coronatijd’ aan Anke Bakker. Het
boek brengt je terug naar het voorjaar van
2020: de periode van de eerste lockdown.
Deze unieke tijd is vastgelegd in een combinatie van beeld en tekst. Zo gaat één van
de verhalen over het ontvangen van een
rouwkaart van Anke haar schoonvader.
Met de opbrengst van het boek worden
in het najaar dagen georganiseerd voor
mensen die behoefte hebben om op verhaal te komen, nadat ze te maken hebben
gehad met corona.
Ellen en Jeanette leerden elkaar kennen
via de redactie van Rond de Toren. Beiden worden geïnspireerd door de natuur.
Samen legden ze de bijzondere periode
van de eerste lockdown vast. Het is geen
zwaar en droevig boek, maar vooral herkenning. Hoe deze periode voordelen
bracht, maar ook bij mensen verlies en

verdriet. De angst voor het onbekende
die deze plotselinge verandering met zich
meebracht. We wisten allemaal niet wat
ons overkwam. Hoe evenementen werden
geannuleerd. De zon die elke dag weer
vrolijk op kwam en ondertussen stierven
velen een eenzame dood. De verhalen
worden gecombineerd met prachtige natuurfoto’s uit de omgeving van Sambeek.
Natuur in je eigen buurt, die in het voorjaar van 2020 veel mensen een houvast
heeft gegeven. Kortom een uniek boek dat
je terug brengt naar de eerste lockdown.
Met de opbrengst van het boek organiseren Ellen en Jeanette samen met Silvia
Janssen van Via Silvia op 3 en 13 oktober
van 13.30 tot 16.00 uur middagen voor
mensen, die vanwege ingrijpende gebeurtenissen tijdens corona graag even op
verhaal willen komen. Het is de bedoeling
om er een fijne ontmoetingsdag van te
maken waarbij niet de verhalen van het
boek centraal staan maar juist de verha-

len van mensen die van dichtbij corona
hebben meegemaakt. Wil je niets vertellen, maar deze dag toch graag bijwonen,
dat kan natuurlijk ook. We blikken terug
om vervolgens vooruit te kijken, want pas
wanneer je stilstaat bij wat er is gebeurd,
kun je weer verder in de toekomst. Wil je
je aanmelden voor deze kosteloze bijeenkomst of meer informatie, mail dan naar:
opverhaalkomen2021@gmail.com
Wil je ook graag een bijdrage leveren aan
dit goede doel? Dit kan in de vorm van een
donatie of door de aankoop van het boek:
Verhalen uit Coronatijd. Dit is voor € 14,99
(exclusief verzendkosten) te koop. Bestellen kan via Facebook (www.facebook.com/
Coronaverhalen), door uw naam en adres
via een persoonlijk bericht te versturen. Of
per email verhalenuitcoronatijd@gmail.
com. Het boek is ook verkrijgbaar in de
winkel bij Kalverenhouderij Thieu Derks.

Praten
over geld
Dat helpt jou &
de mensen om je heen
Doe
je mee?
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Senioren Vereniging
Sambeek
Fietsinformatiedagen
gemeente Boxmeer 2021
De uitgestelde fietsdagen gaan nu eindelijk van start.
De gemeente Boxmeer en SWOGB regelden vier fietsinformatiedagen van Doortrappen in de gemeente Boxmeer. De organisatie hiervan is in handen van SOAB
uit Breda. Deze dagen zijn bedoeld voor
alle 55-plussers en worden georganiseerd
in: Beugen, Sambeek en Overloon. Veilig
blijven fietsen, er samen op uit trekken en
de laatste ontwikkelingen rond de E-fiets
staan tijdens de dagen centraal. Deelname
€ 5,- per persoon inclusief de lunch.
Tijdens een presentatie worden de vooren nadelen van de elektrische fiets besproken en praktische tips gegeven. Ook wordt
aandacht besteed aan het voorkomen van
valpartijen en ongelukken. Nadat u onder
begeleiding van een beweegcoach enkele
reactie- en balanstesten heeft uitgevoerd,
kunt u desgewenst verschillende elektrische fietsen van een lokale rijwielhande-

laar uitproberen en/of de vaardigheid met
uw eigen fiets onder begeleiding van twee
fietscoaches checken. Omdat de fietsen
van de deelnemers ter plaatse desgewenst
ook kunnen worden afgesteld voor een
goede zithouding, is het wenselijk dat u op
uw eigen elektrische of gewone fiets komt.
In de middag wordt er op de eigen fiets
ook een korte fietstocht gemaakt.
Uiteraard worden de RIVM maatregelen
ivm het coronavirus in acht genomen.
Schrijf u in met partner, vriend of vriendin. In verband met de logistiek en lunch
moet iedereen zich wel vooraf aanmelden.
Dat kan via www.e-biketraining.nl
Of neem contact op met Martin Zeegers
tel. 06-4568838.
Circa 1 week voor de informatiedag krijgt
u nader bericht met daarin het exacte programma. De dagen zijn van 09.45 uur tot
15.30 uur.

Beugen 27 augustus VOL
MFC het Kruispunt, Kerkplein 6

Sambeek 3 september
MFC Elsenhof, Torenstraat 52

Overloon 9 september
MFC de Pit, 14 Oktoberplein 2

Beugen 17 september
MFC het Kruispunt, Kerkplein 6

Georganisserd door:

Agenda
Fiets commissie:
20 juli - 13.30 uur
Via de nieuwe brug bij Cuijk naar
Mook en Gennep
17 augustus - 11 uur
Naar Kevelaer, denk aan lunchpakketje
IVN-wandeling:
2 september - 13.30 uur
Makken en Ezelshemel Vierlingsbeek.
Contactpersoon Piet Schoenmakers.
Opgave 0485-520876.
Koffiedrinken:
Elke donderdagmorgen om 10 uur
Vrije inloop

BLOEMETJE
Omdat we al een hele periode geen
activiteiten meer kunnen organiseren
heeft het bestuur alle leden met een
bloemetje verblijd.
In de week voor Pinksteren hebben
we de vrolijk gekleurde anjers in pot
opgehaald bij Sierteeltkwekerij Hermens. We hebben de plantjes in een
vrolijk groen tasje gedaan en voorzien
van een kaartje. Zo kon elk bestuurslid zijn of haar route gaan rijden. Het
was fijn iedereen weer even te zien.
Onze leden hebben dit erg gewaardeerd en ieder sprak de wens uit om
elkaar weer te ontmoeten.
Gelukkig zijn er meer versoepelingen
gekomen en is er weer het een en ander
opgestart. Als eerste hebben we direct
het koffiedrinken op donderdagmorgen opgepakt. Zin in een praatje?
Om 10 uur is er koffie of thee in de
Elsenhof, loop gerust binnen voor een
babbeltje.

KBO

Senioren Vereni

Senioren Vereniging Sambeek
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www.2besign.nl
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Route 66 Grotestraat 77 5836 AC Sambeek 0485 520 353

// www.sanidrome.nl/pennings

Inspirerende
showroom

Ontzorgen
van A t/m Z

Plannen voor een
nieuwe badkamer?
Maak een afspraak en kom langs in onze showroom voor
inspiratie of een adviesgesprek op maat.
Spoorstraat 8a, Boxmeer | (0485) 52 37 83
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Vakkundige
installatie

Semper Unitas
Aanmelding muzieklessen en start ‘tutti’ repetities

AANMELDING VOOR BVM
Voor kinderen vanaf groep 4 is er de
cursus ‘BasisVorming Muziek’ en kinderen vanaf 8 jaar kunnen zich ook
zo aanmelden voor een gratis proefles op trompet, klarinet of trommel.
Grijp die kans en probeer het! Neem
contact op met Semper Unitas door te
mailen naar info@semperunitas.nl

Net zoals voor iedereen was het ook voor de jeugd van Semper
Unitas een heel bijzonder seizoen; maandenlang werd er online
muziekles gegeven, maar gelukkig zien de leerlingen elkaar nu
weer live in het gemeenschapshuis. Ook het jeugdorkest is daar
inmiddels alweer actief en dit seizoen wordt dan ook afgesloten
met een buitenconcertje in juli. Daarnaast worden er nieuwe
plannen voor seizoen 2021/2022 gemaakt, waaronder een
samenwerkingsverband met kinderen van muziekverenigingen
uit omliggende dorpen.
Trompetten, klarinetten, toeters en bellen,
samen een muzikaal verhaal vertellen:
blaasmuziek!
Misschien is dit het juiste moment voor
jou om op muziekles te gaan. Vanaf je
8e kan je een instrument leren bespelen.
Honderden Sambekenaren gingen je voor
met als gevolg dat heel veel van ons ooit
een instrument hebben leren bespelen
en het vaak nog doen. Niets is leuker dan
gezellig samen muziek maken in je eigen
vertrouwde omgeving ‘De Elsenhof ’ (en
over een tijdje natuurlijk de MFA).
Onder toeziend oog van je docent worden
de leukste liedjes ingestudeerd: Snollebollekes, Kings and Queens, het Wilhelmus
en nog veel meer. Slagwerkersgroep, opleidingsorkest of joekskapel, van het een
komt het ander.

gezorgd: gratis instrument, uitstapjes, optredens en af en toe een ijsje of wat pepernoten. Een instrument bespelen bij Semper Unitas, daar krijg je later nooit spijt
van, integendeel, het levert veel op.
‘Tutti’ repetities
Zaterdag de 19e was het dan zover: terwijl
half Sambeek nog happend en trappend
op de fiets zat, repeteerde het harmonieorkest weer voor het eerst ‘tutti’ (samen
dus) sinds maart 2020! Op de foto kun je
zien hoe fijn wij dat vonden. Gelukkig begint de zomervakantie dit jaar pas op 24
juli, dus wij kunnen nog heerlijk een paar
weken samen repeteren.

Alles is mogelijk bij onze harmonie, iedereen is er welkom en er wordt goed voor je
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Grondwerk - Straatwerk
Wegenbouw & Riolering

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

Zonwering
Kozijnen
Rolluiken
Overkappingen

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

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

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

• (Sier-)tuin Compost
• Grint

GROTESTRAAT 107
SAMBEEK
T: 0485 - 577 208 M: 0653 - 183 571
info@composthandel-alders.nl
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Van kerk naar MFA
Objecten uit de kerk onder de veilinghamer

Kijkdag
Op 10 juli tussen 9.00 en 12.00 uur is er
een kijkdag in de kerk. Hier zijn ook kavellijsten en personen aanwezig om uitleg
te geven.

Tekst: Wanda Laarakkers
Foto: Geert Broeks
Voortgang verbouwing kerk naar MFA
We zijn weer een stapje dichter bij de
start van de daadwerkelijk verbouwing
van onze kerk naar Multi Functionele Accommodatie gekomen. We hebben op- en
aanmerkingen van de gemeente gehad
naar aanleiding van de voorlopige bouwtekening. Wel hebben we groen licht om
verder te gaan.
De definitieve tekening kan nu gemaakt
worden om vervolgens het vergunningentraject in te gaan.
Gesprekken met gebruikers
Met alle gebruikers van de Elsenhof worden op dit moment gesprekken gevoerd
over de nieuwe MFA. Het doel van deze
gesprekken is de MFA zo goed mogelijk af
te stemmen op de toekomstige gebruikers.
Met hen wordt besproken wat hun wensen zijn en op wat voor manier zij kunnen
bijdragen aan de realisatie van de nieuwe
MFA.
Objecten onder de veilinghamer.
De verkoop van de obligaties verloopt
goed. Ook hebben we diverse giften ontvangen. Hiervoor zijn wij iedereen uitermate dankbaar.
Dit zal echter niet voldoende zijn om alle
verbouwingskosten volledig te dekken.
Om wat extra duiten in het zakje te vergaren wordt op zondag 11 juli aanstaande een veiling georganiseerd vanuit de
kerk. Vanaf 8.30 uur wordt de eerste kavel
onder de veilinghamer van onze eigen
veilingmeester Alfons Zeelen en zijn assistente Susan Nabuurs geveild. De veiling
is toegankelijk voor iedereen, ook belangstellenden buiten Sambeek zijn welkom.

Meebieden op de veiling
Er staat een startbedrag op de kavels.
U bent vrij om te komen en kunt direct
meebieden. Objecten als tafels, stoelen,
krukken, kluizen en het kopieerapparaat,
maar ook de typische kerkbanken, de bijbehorende kussentjes en het altaar krijgen
bij u thuis of elders een tweede leven. De
volledige opbrengst van de veiling komt
ten goede aan de verbouwing van de kerk.
Vrijwilligers gezocht
Wanneer de veiling achter de rug is en de
kopers hun kersverse aanwinsten hebben
opgehaald, kan het leeghalen van de kerk
voor de verbouw beginnen.
Voor onder andere deze klus zijn we nog
op zoek naar vrijwilligers. Meld je aan via
vrijwilligermfa.sambeek@gmail.com. Vele
handen maken immers licht werk. Alleen
samen kunnen we van de kerk een mooie
Multi Functionele Accommodatie maken.
Zo blijft dit alsnog een ontmoetingsplek
waar iedereen van kan genieten.
Wees welkom op de veiling van zondag 11
juli en/of als vrijwilliger bij dit bijzondere
project.
Tot ziens!

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

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

Augustus nummer
Deadline kopij en foto’s

Dinsdag 10 augustus
Aanleveren via: ronddetoren@live.nl
Verspreiding
Dinsdag 24 augustus
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KOM IN ACTIE
VAN

KERK

SAMEN MET U

NAAR

GEMEENSCHAPSHUIS

U DOET TOCH OOK MEE?

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.SAMBEEK.INFO

