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E info@fysiochallenge.nl
Behandelmogelijkheden:
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5836 CB Sambeek
Tel: 0485-57 15 58
www.jakobsloonbedrijf.nl

Grotestraat 104a, 5836 AH Sambeek | 0485-571322
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Nieuws

van de

Dorpsraad

BESTE INWONERS VAN SAMBEEK
Graag brengen we u op de hoogte van
alle activiteiten waar De Dorpsraad de
afgelopen tijd mee bezig is geweest of
zijn medewerking aan heeft verleend.
Daarnaast willen wij u informeren over
items die via ons orgaan zijn binnengekomen en wellicht voor u interessant
kunnen zijn.
Catharinapark
Wie onlangs het Catharinapark heeft
bezocht kan het niet zijn ontgaan: het
Rosaliagraf is helemaal gerenoveerd. In
het najaar zal hier in het graf zelfs Nederlands kleinste ondergronds museum
ontstaan. Daarover volgt later meer. Biodiversiteit is erg belangrijk. Insecten zijn
daarvoor onmisbaar. Ook in Sambeek
willen we ons steentje hieraan bijdragen.
In de tuin van het Catharinapark zal binnenkort door vrijwilligers een insectenhotel worden gebouwd.

MFA Sambeek
Na een succesvolle veiling, zijn inmiddels de laatste puntjes op de i gezet wat
betreft de bouwvergunning en is deze
nog vlak voor de zomervakantie ingediend. Alle seinen staan op groen om te
kunnen starten, behalve dat het gat in de
begroting nog verder gedicht moet worden. Op pagina 31 vindt u meer informatie over de MFA.
Plan boom
De komende jaren wil men met het project Plan Boom 10 miljoen bomen in
Nederland planten. Het Brabants Landschap wil proberen om er 1 miljoen in
Brabant te zetten. Hiermee verkleinen
we onze CO2-uitstoot en wordt onze
leefomgeving mooier, groener, frisser en
gezonder. Bovendien is het goed voor de
biodiversiteit.

Brabants Landschap, de Brabantse Milieufederatie en IVN Brabant bieden aan
initiatiefnemers die 100 m2 perceel beschikbaar kunnen stellen gratis beplanting aan. Deze bomen moeten dan wel
minimaal 10 jaar blijven staan en tevens
moet de eigenaar van het perceel zorgdragen voor het onderhoud. Hebt u interesse of weet u een perceel dat hiervoor
geschikt is, meld u dan snel aan. Dit kan
tot 13 september aanstaande op landschapsbeheerbrabant@gmail.com. Voor
meer informatie kunt u terecht op www.
sambeek.info.
Lees verder op pagina 7
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SAMBEEK OPEN AIR
Met pijn in het hart delen we jullie mee
dat we ook dit jaar gestaakt zijn met de
voorbereidingen van de alternatieve kermis “Sambeek on Air”. We hebben dit
besluit genomen in samenspraak met de
dorpsraad en de horeca.
Het handhaven van de 1.5 meter is een
maatregel die nog steeds geldt en de persconferentie van 9 juli 2021 was helaas niet
zo hoopvol dat we zeker kunnen zijn van
het feit dat deze er per 3 september 2021
ook echt af is. De horeca is zich hiervan
bewust en wil het risico niet lopen dat er

gehandhaafd zal
moeten worden.
Wij bedanken alle
vrijwilligers die met ons meegedacht
hebben en zullen de afgelopen jaren met
De Dorpsraad evalueren zodat we weer
positief naar de toekomst kunnen kijken.
Wij wensen jullie een fijne zomer.
Hartelijke groet,
Chris, Michel en Linda
N.B. De Nieuwe Inwonersdag gaat op
zaterdag 4 september om 16.30 uur wel
door.

Fotografie
Ellen Duvekot
Bezorgcoördinatie
Mieke Klaassen (571839)
Anneke van Os (575000)
Advertenties
Jan Cornelissen/Cindy Thijssen
advertenties.ronddetoren@gmail.com
Eindcoördinatie
Ineke Bergholtz/Jeanette Verstraaten
Facturatie
Stichting Rond de Toren
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Achter
Niets

de voordeur van

leuker dan anderen mee te laten genieten

Op 11 en 12 september vindt als het goed is het Festival in de Boomgaard weer plaats. De
Vrienden van Sambeek organiseren dan weer een super gezellig weekend met een gezellige
streekmarkt en verschillende festiviteiten. De muzikale omlijsting wordt weer verzorgd door
de Vinyl Boy’s en Toffe Peren. Kortom, tijd om eens achter de voordeur te kijken bij familie
Derks, de drijvende kracht achter dit sfeervolle evenement dat gratis voor Sambekenaren
wordt georganiseerd.
gelukkig de huisverkoop, want tijdens corona heeft Derks zijn stal ook een maand
leeg gehad vanwege de afnemende vraag
vanuit de horeca. Het Peter’s Farm concept zorgt er ook voor dat er geen overproductie is. Hoeveel kalveren wordt bepaald vanuit de behoefte naar kalfsvlees in
Nederland en Duitsland. Gaat die omlaag
dan verlagen ze vanuit de overkoepelende organisatie ook het aantal kalveren. Zo
ontstaat er geen massaproductie. Inmiddels werkt Thieu samen met een collega
kippenboer. Hij levert kippenvlees van
kippen met een vrije uitloop. Zo proberen zij hier het betere vlees aan de man te
brengen.

Tekst: Jeanette Verstraaten
Foto’s: Ellen Duvekot
Eigen bedrijf
De drive om een eigen bedrijf te starten
bracht het jonge gezin Derks in 1993 naar
Sambeek. Thieu die van oorsprong uit
Overasselt komt, werkte als bedrijfshulpverlener. Hij hoorde dat er in Sambeek een
boerderij te koop stond en ging samen met
zijn uit Beugen afkomstige vrouw Doreth
kijken. Ze waren direct verkocht bij het
zien van de locatie en verlieten hun woonplaats Gassel om zich met hun kinderen
Rianne, Susan (beiden inmiddels uitwonend), Miranda en Roel hier in Sambeek
te vestigen.

van Alpuro waaruit Peter’s Farm geboren
is. Het concept houdt in dat kalveren hier
op een andere manier worden gehouden.
Zo leven ze bijvoorbeeld in kuddes, kunnen ze vrij rondlopen, hebben ze een skippybal om mee te spelen, een borstel om
zich lekker aan te schuren en een speen
voor de extra zuigbehoefte. Ze kunnen
ook zelf bepalen wanneer ze drinken. Dit
diervriendelijk concept is niet biologisch
maar heeft wel één ster van het Beter
Leven keurmerk van de Dierenbescherming. “Tevens zijn we ook een zichtstal
voor de Dierenbescherming,” vertelt Thieu
trots. “Ik vind het belangrijk om te laten
zien hoe we met onze dieren omgaan en
hoe we werken,” voegt hij toe.

Peter’s Farm concept
Toen Thieu het bedrijf overnam was het
nog een gemengd bedrijf met varkens
en kalveren. In 1997 stapten ze helemaal
over op kalveren. Deze gingen ze houden
volgens het Peter’s Farm concept, dat genoemd is naar de oprichter Peter Boeve

Minder koolhydraten
Kalfsvlees is een luxere vleessoort die veel
gebruikt wordt in de horeca. Bovendien is
het ook gezonder want het bevat minder
koolhydraten. De kwaliteit en de smaak
van het kalfsvlees wordt door steeds meer
consumenten ontdekt en dat stimuleert
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Toekomst
Als we Thieu vragen of hij altijd al boer
wilde worden dan komt er een volmondig ja. “Het is een mooi vak, de vrijheid en
met dieren bezig zijn, het is gewoon mijn
passie,” aldus Thieu. Eigenlijk was het ook
een overbodige vraag want op het shirt dat
Thieu draagt staat: De Boer dat is de kerel
die ’t mot doen. Als dat zijn passie niet
onderstreept?! Miranda heeft er wel oren
naar om het bedrijf later over te nemen
al zal ze daar wel haar eigen richting aan
gaan geven. “Maar zeker is dat ik op deze
mooie locatie iets met dieren wil blijven
doen.”
Vrienden van Sambeek
Bij Thieu draait alles om het boerenbedrijf, dus tijd voor een actief verenigingsleven is er niet. Elke vereniging wordt wel
gesteund. Verder sluit Thieu zijn ogen
niet voor anderen. Juist in tegendeel,
Thieu vindt niets leuker dan anderen mee
te laten genieten van de dingen waar hij
veel moois aan beleeft. Zo organiseerde
hij in het verleden al een aantal keren Dineren op de Pont en ook het Festival in
de Boomgaard wordt al een aantal jaren
belangeloos door Thieu en zijn vrienden

Familie Derks
georganiseerd. Ze hebben daarvoor een
stichting opgericht: Vrienden van Sambeek. Activiteiten organiseren ze samen
met ’t Drummerke en Pub Esser. “We
wilden gewoon het streekgebeuren op de
kaart zetten en leuke dingen voor Sambeek organiseren. De verbinding zoeken
en het voor iedereen toegankelijk maken,”
aldus Thieu.
Festival in de Boomgaard 2021
Vorig jaar kon het Festival in de Boomgaard
niet doorgaan. “We hopen dat het dit jaar
wel weer mag. Het programma gaat er dan
als volgt uitzien: zaterdagavond komen de
Vinyl Boy’s. Door het aanvragen van plaatjes draaien zij leuke muziek. Op zondag
is er een markt met streekproducten. We
willen dit ook aanvullen met Sambekenaren die iets bijzonders doen. Bijvoorbeeld
schilderen of iets anders creatiefs. Voor

FESTIVAL IN DE BOOMGAARD
Zaterdag 11 en zondag
12 september a.s.
Kijk voor de actuele informatie
op www.sambeek.info
de kinderen doen we ook iets leuks met
een springkussen, een grote zandbak en
schminken. We hebben ook iemand die
een route wil uitzetten in de Maasheggen
en hierover uitleg wil geven. Op zondag
wordt de muziek verzorgd door Toffe

Peren. Het moet een heerlijk laagdrempelig weekend worden. Het weer moet het
belangrijkste werk doen,” sluit Thieu zijn
betoog af.
Wonen in Sambeek
“Eerst ging alle aandacht naar de boerderij. Nu zijn we steeds meer aan het kijken
waar we verbinding kunnen vinden. De
mooie natuur in de omgeving, de stuw,
het kleine van het dorp, iedereen kent iedereen. Daar proberen we in te verbinden.
Dat is zo mooi. De locatie hier is ideaal
om dit soort leuke activiteiten te doen,”
aldus Thieu. “We hebben de boomgaard
niet voor niets in ere gehouden. Het oude
bakhuisje waar nu de winkel in is hebben
we destijds helemaal opgeknapt. Vandaag
de dag zijn we nog steeds blij dat we het
niet hebben afgebroken.” In de put die zijn
zoon Roel heeft afgewerkt zit het hout van

de schuur van Versleijen verwerkt. “Het
gaat om de details,” vult Thieu lachend
aan. Nee over de vraag wat het mooiste
plekje van Sambeek is hoeven ze hier allemaal niet lang na te denken. Dat is hier op
de boerderij aan de Oude Waranda.
Eén miljoen
Met één miljoen voor het dorp weet Doreth wel raad. Daarmee zou ze graag het
dorpsplein en de Grotestraat aan willen
pakken. “Wat meer groen en het racebaan-effect weg willen halen. Hij deelt de
kern nu zo in tweeën,” aldus Doreth.
Tot slot
Als laatste wil de familie Derks nog het
volgende kwijt: “We hopen iedereen op 11
en 12 september weer te mogen verwelkomen op het Festival in de Boomgaard
en dat iedereen daar weer vooral veel plezier mag beleven. Daar genieten wij dan
weer enorm van,” besluit Thieu met een
lach op zijn gezicht.

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
Vervolg pagina 3
Afscheid burgemeester
Zoals u weet neemt burgemeester Van
Soest in september afscheid. Hij heeft
besloten dit in alle dorpen persoonlijk te
komen doen. Voor Sambeek staat dit op
20 november gepland. Op dit moment
zoeken we vrijwilligers die het leuk vinden om dit afscheidsfeest te organiseren. Heb je interesse meld je dan aan via
dorpsraad_sambeek@hotmail.com.
Bloemenzee
In Rond de Toren van juni informeerden wij u over het inzaaien van de toekomstige bouwlocatie op de hoek van
de Grotestraat/Maasstraat. Wat een
mooie bloemenzee had moeten worden
is in werkelijkheid echter een groen onkruidveld geworden. Dit kwam door het
late moment van inzaaien en het daarop volgende koude weer. Daardoor zijn
slechts enkele zadensoorten tot bloei
gekomen en daarmee heeft het deze onbedoelde uitstraling gekregen. Op dit
moment valt hier weinig aan te doen.
Als alleen het zicht op de kruising vrijhouden. Gelukkig blijven de bouwplannen aardig vlotten.

Verzoeken aan De Dorpsraad
Regelmatig stelt u vragen of De Dorpsraad ergens iets aan kan doen, bijvoorbeeld onveilige verkeerssituaties. Om
ergens iets aan te kunnen doen, zullen
anderen die gebruik maken van een
bepaalde straat het ermee eens moeten
zijn. Om iets sneller te realiseren is een
groter draagvlak nodig dan een melding
van 1 persoon die iets ervaart. Bespreek
zoiets dus voortaan eerst met uw buren
en/of andere belanghebbenden zodat
iedereen het er op voorhand mee eens
is. Vervolgens kan De Dorpsraad anderen raadplegen of een verzoek aan de
gemeente doen. De Dorpsraad probeert
de algemene belangen van de inwoners
zo goed mogelijk te behartigen en is
niet voor persoonlijke verzoeken. Bij
de “Mijn-Gemeente-App” kunt u rechtstreeks zaken melden, zoals een defecte
lantaarnpaal of een gevaarlijke beschadiging in een weg.

Bloemenzee. Foto: Jeanette Verstraaten

GEBOORTENIEUWS

WELKOM

Shanaya van Bree is geboren op 25 juni
jl. Samen met haar ouders Koen en Annabel en haar zus Sophia woont ze aan
de Pastoor van Berkelstraat 64.

Met een welkomstkaartje heet de Dorpsraad pasgeboren baby’s welkom in ons
dorp. Ad Toonen heeft hiervoor een
prachtig ontwerp gemaakt. De redactie
van Rond de Toren houdt in de gaten

waar een baby wordt geboren en probeert bij elke pasgeborene een kaartje af
te geven. Geen kaartje ontvangen, dan
kunt u uiteraard contact opnemen met
de redactie.
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De

hobby van...

Emiel Hendriks

bij aangelegd, met bloemen, struiken en
bomen. Rondom een boom maakte Emiel
een boombank. Dat viel op bij vrienden en
bekenden en al snel kreeg hij verzoeken
om ze voor anderen te maken. Mond-totmond reclame deed veelal de rest. Soms
zet hij ze ook op Marktplaats.

Emiel op zijn boombank in zijn tuin

Twintig jaar geleden tijdens het rigoureus verbouwen van
hun huis en aanleggen van een prachtige tuin, plantte Emiel
een boom waar hij een boombank omheen maakte. Meerdere
mensen viel die op en ze bestelden er een, en nu nog steeds.
Tekst: Nena Bongers
Foto’s: Ellen Duvekot en Emiel Hendriks
Even voorstellen
“Ik ben Emiel Hendriks, woon samen met
mijn vrouw Mariët al zo’n dikke 20 jaar
aan de Hoogeindseweg 15a, mijn ouderlijk huis. Wij hebben twee zoons, Joep en
Willem, beiden wonen niet meer thuis. En
ons eerste kleinkind is op komst, we zijn
trots dat we grootouders mogen worden.
Ik werk al een aantal jaren voor mezelf in
een eigen onderneming: Advisering over
de ontwikkeling en productie van vaccins, o.a. ook een coronavaccin dat via een
neusspray toegediend kan worden. Maar
het duurt nog wel een paar jaartjes voordat dit toegelaten is door de EMA en op
de markt komt (als er dan überhaupt nog
behoefte aan is, de tijd zal het leren). Via
mijn onderneming doe ik dit advieswerk
tezamen met een 6-tal oud-collega’s die elk

Nr. 17

ROND DE TOREN

8

hun eigen expertise hebben en bijspringen
daar waar nodig. Het is best een intensieve
baan waarvoor ik normaal redelijk vaak
op reis ben, binnen en buiten Europa. In
de coronatijd kwam dat reizen geheel stil
te liggen, alles ging via Zoom of Skype.
Ook m’n wekelijks potje tennis en kaartavondje werden opgeschort en zodoende
had ik meer tijd om me met boombanken
bezig te houden. Tussen de bedrijven door
ook met mijn andere hobby’s: tuinieren en
auto’s restaureren. Momenteel ben ik bezig
met een Corvette uit 1961 die ik vanuit
Amerika geïmporteerd heb en nu in de
afbouwfase zit. Maar het vergaren van onderdelen uit Amerika, die ik vaak meenam
als ik toch daar moest zijn voor werk, is
ook een stukje lastiger nu.“
Het begin en het werk
Ze hebben hun huis 20 jaar geleden flink
verbouwd en er toen ook een mooie tuin

Hij maakt alles op maat. Samen met de
klant overlegt hij wat ze voor ogen hebben en wat de mogelijkheden zijn. Er zijn
verschillende soorten boombankmodellen, bijvoorbeeld hele, gewoon rondom de
boom, halve, tegen een muurtje, waar ook
een boom kan staan natuurlijk. De leuningen kunnen variëren, hoger of lager,
wat de klant wil. Soms heeft hij er ook een
naamplaatje op gezet, als een aandenken
voor iemand of voor een bijzondere gebeurtenis.
Meestal hebben ze een afzetplankje, voor
een gezellig glaasje in de avonduren of zo.
Feitelijk kun je alle kanten op.
Als de boombank geleverd is krijgt hij
vaak foto’s van het eindresultaat nadat hij
in gebruik is genomen. Dit geeft hem voldoening, fijn te zien dat mensen er echt
van genieten.
Recent heeft hij voor een tuiniersbedrijf
een boombank gemaakt, en eenmaal daar
geplaatst zien klanten die en willen zoiets
ook graag in hun tuin.

Het maken van zo’n boombank kost Emiel
een paar avonden en een zaterdag. Totaal
ongeveer een uurtje of 20. Het hangt ook
af van het soort hout dat hij gebruikt. En
het moet natuurlijk ook allemaal kloppen,
dus soms is het veel pas-, meet- en zaagwerk (tot het uiteindelijk te kort is en je
opnieuw kunt beginnen!) Maar geleidelijk
aan word je er handiger in en gaat alles
volgens het boekje. Tegenwoordig heeft hij
ook wat mallen en dat werkt al een stukje gemakkelijker. Het blijft tenslotte maar
een hobby, dus mag ook wat tijd kosten.
Het makkelijkste is het werken met Douglashout. Dit is een wat zachtere houtsoort,
wat het natuurlijk gemakkelijker maakt
om het op maat te zagen en in elkaar te
schroeven. Het duurzamere hout, Azobe
genaamd, is lastiger te verwerken. Bij dit
hardhout moet je alles voorboren want je
kan er niet zomaar een schroef indraaien. Het is wel wat duurder maar je blijft
er natuurlijk ook veel langer plezier van
hebben.
Het hout haalt hij eigenlijk overal waar hij
het kan vinden. Bijvoorbeeld op Marktplaats, of bij handelsmaatschappijen en
schroeven bij Kelders in Boxmeer. Hij
probeert ook wat grote partijen mooi hout
te vinden zodat hij een poosje vooruit kan.
Op verzoek brengt hij de boombankjes ook
naar de klant, ze kunnen echt overal in Nederland zitten, van Maastricht tot Heere-

veen of van oost naar west. Maar natuurlijk
ook in de buurt. De kosten zijn het hout,
het werk en de kilometers die hij moet afleggen om het bij de klant te plaatsen.
Ter plekke schroeft hij ze dan even in 2
delen, zet ze om de boom, en schroeft
ze weer aan elkaar en voilà. Vaak wordt
ie meteen ingezegend met een biertje of
glaasje wijn.

jes op een iets lager pitje komen. Maar
hij gaat er zeker mee door, want het blijft
leuk werk en het helpt om je hoofd leeg
te krijgen. Zoals de foto’s laten zien zijn ze
werkelijk prachtig. Rond de Toren zou er
best ook een willen, enkel we hebben geen
boom om hem te plaatsen. “En de Lindeboom heeft toch wel net een iets te groot
formaat,” grapt Emiel.

Soms begrijpen de klanten het niet helemaal en vragen zich serieus af hoe de bank
om zo’n boom geplaatst moet worden,
aangezien de bank dan al uit één stuk bestaat. “Waar is de zaag?” vraagt Emiel vaak
met best wel een serieus gezicht. Soms
staan ze dan even raar te kijken, maar jammer genoeg kan Emiel z’n gezicht niet lang
in de plooi houden.
In deze corona crisistijd is het hout inmiddels zo’n anderhalve keer duurder geworden omdat blijkbaar veel meer mensen
zijn gaan klussen. Dat merkt Emiel als hij
op zoek is naar mooi hout, hij moet wat
intensiever op zoek. Maar kortgeleden
heeft hij een mooie partij gekocht dus
voorlopig kan hij nog vooruit.
Ten slotte
Corona lijkt als gevolg van de vaccinaties
in de westerse wereld onder controle te
komen, dus de advisering zal weer meer
bij de klant “on site” zijn in plaats van via
Zoom. De eerste reisjes naar Nice en Boedapest zijn al gepland. Ook de andere hobby’s kunnen weer opgepakt worden, dus al
met al zal het maken van de boombank-

Met herdenkingsplaatje

OPROEP VOOR
ALLE HOBBYISTEN
Heeft iemand een hobby die hij/zij wil
delen met de lezers, geef je dan op bij
ons en we komen je graag interviewen.
Mail je naam en hobby naar:
Ronddetoren@live.nl
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CEASAR

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

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

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

GROTESTRAAT 80 5836 AH SAMBEEK | T 0485-478040

KRACHTIGE WEBHOSTING

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

VSM

www.ccadministratie.nl
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Nieuwsflits
AFBLAZEN KERMIS DOET PIJN

De kermiscommissie v.l.n.r.: Chris, Linda en Michel

Met pijn in het hart blies de kermiscommissie de Sambeekse
kermis voor dit jaar af. In samenspraak met de horeca en de
dorpsraad een weloverwogen beslissing.
Tekst: Carole van Dommelen
Foto: Ellen Duvekot
De intentie van de kermiscommissie was
een alternatieve kermis: “Sambeek on
air”. Drie dagen vertier voor jong en oud
op het Pastoor de Vochtplein. Door een
samenloop van omstandigheden gaat de
kermis ook dit jaar niet door. De huidige
kermiscommissie, Linda van den Woldenberg -opvolgster van Luc Zeegers-,
Chris Heesemans en Michel Hendriks,
geeft graag tekst en uitleg.
Factoren
Financiële onzekerheden en een wisselend coronabeleid zijn de belangrijkste
redenen het feest te cancelen. Omdat de
maatregelen van overheidswege per 1
september zouden versoepelen, poogde
de commissie het feest eenmalig te verplaatsen naar het eerste weekend van
september. De nieuwe datum strookte
echter niet met andere dorpsactiviteiten,
dus werd het feest ingekort tot 2 dagen.
De gemeente droeg de financiële verantwoordelijkheid 2 jaar geleden over aan

de organisatie, door een vast bedrag ter
beschikking te stellen. Daarnaast lag ook
de verantwoordelijkheid voor het handhaven van de coronavoorschriften bij de
organisatie. Chris legt uit: “De organisatie moest voor het vastleggen van de
attracties daardoor zelf in onderhandeling met kermisexploitanten. Vorig jaar
ontving de dorpsraad hetzelfde bedrag
terwijl de vraagprijs voor de attracties
steeg.” Door deze onzekerheden liep het
aantal vrijwilligers, waarvan het merendeel liever geen politieagent speelt in
eigen dorp, terug. “Alleen al het handhaven van de 1,5 meter richtlijn vereist een
minimale bezetting,” aldus Michel. “Met
te weinig hulp is de handhaving niet te
garanderen en riskeer je een boete. Die
boete komt dan terecht bij de vergunninghouder, in dit geval de Gouden
Leeuw. Dus ook het draagvlak vanuit de
horeca werd minder.”
Uitgangspunt
Onder de paraplu van de dorpsraad startte ongeveer 4 jaar geleden de kermiscommissie om de kermis in Sambeek nieuw

leven in te blazen. In 2018 bleek dit initiatief een schot in de roos, getuige ook het
overstijgende succes in 2019. Michel: “Het
uitgangspunt van de dorpsraad is een kermisfeest voor jong en oud in samenwerking met lokale ondernemers, de uitbaters
van de Gouden Leeuw en Route 66. Deze
laatste partij trok zich terug en sportcafé
De Waranda stapte dit jaar in het samenwerkingsverband.” Linda vult aan: “Dit
jaar zou de kermis een dorpsfeest worden
van vrijdag tot en met zaterdagavond met
dagactiviteiten voor de jeugd, een open
DJ-event en een band.”
Vakantie
Met het naderen van de vakantieperiode
bleek het besluit de kermis af te blazen
het enige juiste op dat moment. Michel:
“Stel dat de overheidsvoorschriften in de
vakantieperiode weer zouden veranderen? Op een gegeven moment moet je de
knoop doorhakken. Zo’n beslissing neem
je niet zomaar want het treft iedereen.
Hoe verkoop je het aan de gemeenschap
en aan de werkers op de achtergrond als
je dit vervelende besluit vlak voor het
feestweekend moet nemen?” Het onaangename gevoel maakt steeds meer plaats
voor bevrijding. Het organiserende trio
is blij dat het kermisfeest zo leeft in het
dorp en dat zoveel dorpelingen willen
bijdragen dit immaterieel erfgoed in
stand te houden. Niet in de laatste plaats
door de inspanningen van de commissieleden zelf. Linda voegt toe: “Er gaat
veel tijd zitten in de organisatie van zo’n
feest. Van steeds vaker vergaderen tot
het telkens aanpassen van het draaiboek.
Dan heb je ook nog te maken met verschillende partijen waarmee je meerdere
keren mee om tafel moet. We hebben het
er graag voor over. Ook staan we open
voor nieuwe ideeën, dus bij dezen.” Met
zo’n actief dorp en veel jeugdig potentieel ziet de kermiscommissie de toekomst
dan ook positief tegemoet.
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// sanidrome.nl/pennings

Inspirerende
showroom
Ontzorgen
van A tot Z
Vakkundige
installatie
Sanidrõme Pennings realiseert uw droombadkamer.
Inclusief vakkundige installatie door eigen vakmensen.
Laat u inspireren op sanidrome.nl/pennings.
Spoorstraat 8a, Boxmeer | (0485) 52 37 83
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Sambeeks Heem

BURGEMEESTER KRIJGT EEN GROOT HUIS EN VEEL GROND CADEAU
door René Klaassen
Op 31 januari 1894 klopte de Boxmeerse
notaris Petrus Verbunt aan bij de woning
van priester Johannes van Kempen, midden in Sambeek. Hij was door hem ontboden om zijn laatste wil vast te leggen.
Kennelijk voelde hij zijn einde naderen.
Na wat plichtplegingen over en weer noteerde de notaris uit de mond van Johannes van Kempen de volgende woorden: “Ik
benoem Lambertus Jacobus Stevens, burgemeester van en wonende te Sambeek tot
mijn enige en algemene erfgenaam.” Dat
was bijzonder, want de burgemeester was
in de verste verte geen familie van hem.
Uiteraard kende Johannes van Kempen de
burgemeester - wie niet in Sambeek. Hij
stond bekend om zijn sociale hart, velen
waardeerden hem om zijn werk en inzet
voor het dorp en de gemeente.
Nadat de notaris de tekst van het testament had voorgelezen en aan Johannes
van Kempen had gevraagd of hij het écht
zo bedoelde en deze daarop instemmend
had geantwoord, zette hij in het bijzijn van
enkele getuigen bibberig zijn handtekening onder de akte.
In Sambeek zal het bericht waarschijnlijk
als een lopend vuurtje zijn rondgegaan.
“Heb je het gehoord? De burgemeester
erft alles van Johannes van Kempen!”
En een ander wist te vertellen: “Nou, dan

Burgemeester Lambertus Jacobus Stevens
werd door minstens vier personen die geen
familie waren benoemd tot enige en algemene erfgenaam.

De Grotestraat in Sambeek rond 1925, met links bij de man met de fiets de opvolger van het
pand dat bewoond werd door priester Johannes van Kempen.
krijgt hij heel wat!”
En dat was ook zo. Want de in 1805 geboren priester was eigenaar van behoorlijk
wat onroerend goed, door hem voornamelijk geërfd na de dood van zijn welgestelde
ouders. Zijn priesteropleiding volgde hij
waarschijnlijk in Keulen. Na zijn wijding
werd hij vicaris in Rheinsdorf, niet ver van
de Duitse domstad. En dat bleef hij tot zijn
terugkeer in Sambeek in 1868. Hij ging
wonen in een kolossaal pand, dat stond op
het huidige adres Grotestraat 44.
Johannes van Kempen overleed nog geen
drie weken nadat hij zijn testament had
laten opstellen.
Burgemeester Lambertus Jacobus Stevens
wilde de geërfde goederen niet zelf houden maar verkopen. Als eerste werd de inboedel van het huis van de hand gedaan.
Dat gebeurde tijdens een openbare veiling,
ruim een maand na het overlijden van Johannes van Kempen. Daar kwamen meer
dan 50 Sambekenaren op af die graag wat
spulletjes van de priester wilden kopen.
Het huis zelf en nog elf percelen grond
werden eveneens via een veiling, maar
dan per opbod verkocht. Nieuwe eigenaar van het kolossale, eeuwenoude huis
werd Johannes Roelofs, bewoner van de
onlangs gesloopte boerderij op de hoek
Grotestraat/Maasstraat.
In totaal bracht de verkoop van de inventaris en de onroerende goederen een be-

drag van bijna 14 duizend gulden op (nu
zo’n 190 duizend euro).
Johannes van Kempen was trouwens niet
de enige die de burgemeester als niet familielid tot erfgenaam benoemde. Dat deden
ook huishoudster Wilhelmina de Valk (in
1894), Catharina Steijmans (eveneens in
1894) en weduwe Wilhelmina Peters (in
1897).

Tekst van het bidprentje van Johannes van
Kempen.
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basisschool
Met oog voor het kind!

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

Jeugd
Wat vergeet jij altijd als je op vakantie gaat?
Schrijf het hier onder op, maak een foto en stuur jouw antwoord naar het Instagram
account: rond_de_toren_jeugd. Het leukste antwoord laten we zien op ons account.
Veel succes!!!
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

Wist je dat…………..??

.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

1.	Je over een bolletje ijs ongeveer 50 likjes doet, probeer maar eens.

.....................................................................................................................................................................................................................

2.	De Eiffeltoren in de zomer 15 centimeter langer is.

.....................................................................................................................................................................................................................

3.	Dolfijnen en walvissen slapen met 1 oog open.

.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

Puzzel

4.	Een slak wel 3 jaar lang kan slapen.
5.	Meisjes twee keer zo vaak knipperen dan jongens.
6.	Er ongeveer 9 miljoen mensen zijn die op dezelfde
dag als jij jarig zijn.
7. Een kwal geen hersenen heeft.

Dit of dat
In de zomer!!!
Zonsopgang kijken/ Zonsondergang kijken
Warm drinken/ Koud drinken
Strand/ Zwembad
Schepijs/ Waterijs
Schaduw/ In de zon
Korte broek of rokje/ zwemkleding
Blote voeten/ schoenen

Tekening: Koen Laarakkers
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Hoog

water in

vanaf de sluis

Sambeek

Foto’s:Ria van den Oever
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1993

2021

Foto’s: John Philipsen

Foto: Jeremy Duvekot
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Even

voorstellen

De redactie van links naar rechts: Wim, Ellen, Nena, Carole, Jeanette, Ineke, Roger en Maud

Begin 2020 onderging Rond de Toren een metamorfose en
sindsdien verschijnt het blad 10 keer per jaar in full-colour.
Tijd om eens kennis te maken met de personen die dit
mogelijk maken.
Foto’s: Ellen en Saar Duvekot, Wim Klaassen
Voordat Rond de Toren op de deurmat
valt, gaat er veel onzichtbaar werk aan
vooraf. In totaal zijn 23 enthousiaste vrijwilligers direct betrokken bij de samenstelling, productie en verspreiding van dit
magazine. De korte lijnen tussen dorpsraad, stichtingsbestuur, redactieteam en
bezorgcoördinatoren zijn essentieel voor
een soepel verloop van het gehele proces.
Onlangs vond een bestuurswissel plaats
en is het redactieteam flink uitgebreid.
Het team stelt zich graag voor, maar doet
dit niet zonder de voorgangers voor hun
jarenlange inzet te bedanken.
Stichtingsbestuur
In 2013 nam de dorpsraad het initiatief
het parochieblad in de breedte op te schalen naar een dorpsblad. De naam “Onder
de Toren” veranderde in “Rond de Toren”
en voor juridische verankering van de
verantwoordelijkheden werd een bestuur
aangesteld: voorzitter Cees Kroef, secretaris Andrea Rouland en penningmeester
Jan Cornelissen. Medio 2018 begon Rond
de Toren zijn functie steeds meer te verliezen. Het toenmalige bestuur klopte aan
bij de dorpsraad en die zette op zijn beurt
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de communicatiecommissie erop. Jeanette
Verstraaten, die veel werkervaring heeft
opgedaan bij een uitgeverij en op het gebied van communicatie, ging met het probleem aan de slag en maakte een plan om
Rond de Toren te vernieuwen en aan de
nieuwe behoefte aan te passen. Met een
dummy onder de arm gingen Wiljan Laarakkers (voorzitter dorpsraad), Jan en Jeanette op pad om adverteerders te vinden
en het blad financieel rond te krijgen. Het
nieuwe magazine werd in januari 2020
geboren. In mei 2021 nam Jeanette in lijn
van haar werkzaamheden het voorzitterschap van Stichting Rond de Toren over.
Naast haar trad Cindy Thijssen als secretaris toe. Het is de bedoeling dat Cindy
dit najaar de acquisitie grotendeels voor
haar rekening gaat nemen en Jan zich als
penningmeester blijft concentreren op de
facturatie en de betalingen.
Redactieteam
Toen eind 2019 het financiële plaatje
rond was, moest de redactionele invulling
volgens uitwerking van Jeanette verder
vorm krijgen. Samen met een deel van de
bestaande redactie, Ineke Bergholtz - al
vanaf 2000 betrokken bij het parochieblad in al zijn nieuwe vormen - en Wim

Klaassen ging Jeanette aan de slag. Het
redactieteam werd uitgebreid met Nena
Bongers als redacteur en Ellen Duvekot
als fotograaf. En onlangs voegde Carole
van Dommelen zich als redacteur bij het
team. Elke nieuwe uitgave begint met een
maandelijkse redactievergadering. Onderwerpen van de reservelijst en nieuwe
onderwerpen worden gescreend op thema
passend bij het jaargetijde en de kalender
van de dorpsactiviteiten. Daarna volgt de
verdeling onder de redactieleden; de vaste
thema’s hebben een vaste redacteur.
Taakverdeling
Nena schrijft de artikelen voor “De Hobby
van…”. Met schrijven als haar eigen hobby
reageerde zij op een oproep voor nieuwe
redactieleden in de eerste magazine-uitgave. Sindsdien is ze lid van de redactie
en brengt ze Sambekenaren met bijzondere hobby’s in beeld. Het thema “Achter de
voordeur van…” is van de hand van Jeanette: “Altijd leuk om zelf een verhaal te
schrijven over iemand die iets bijzonders
te vertellen heeft.” De jeugdpagina is in beheer van Maud Laarakkers: “Via vrienden
van mijn ouders ben ik benaderd. Ik vind
het leuk om creatief bezig te zijn en dat de
mensen in Sambeek te laten zien”. Zij haalt
onder andere ideeën op via haar eigen geformeerde jeugdclubje en van Instagram.
Als één van de senioren startte Wim in 2012
als eindredacteur van het parochieblad. Nu
legt Wim zich toe op de activiteitenagenda
voor zowel de website www.sambeek.info

als voor het magazine. Tot april van dit jaar
vergaarde Wim de nieuwsflitsen, nu overgenomen door Carole.
Eindredactie
Een artikel staat of valt met goede foto’s.
Ellen is als vaste hobbyfotograaf vanaf
2020 betrokken bij Rond de Toren. In samenspraak met de redactie maakt ze foto’s
ter ondersteuning van de tekst. Tevens bedenkt ze samen met de redactieleden het
fotothema voor de middenpagina. Ellen:
“Het is een blad voor en door de inwoners
van Sambeek. Daarom streven we ernaar
van iedereen die foto´s instuurt voor het
thema er één te gebruiken, zodat we van
zoveel mogelijke inzenders een foto kunnen plaatsen. Past de foto niet bij het gekozen thema, kijken we of de foto elders
in het magazine tot zijn recht komt of dat
de foto in een andere uitgave komt, mits
de kwaliteit van de foto voldoende is.” De
eindredactie is in handen van Jeanette en
Ineke. Ineke stuurt ook de verenigingen
aan, die iedere keer een eigen pagina verzorgen. In nauw overleg met de vormgever worden tekst en beeld in de juiste verhoudingen over het blad verdeeld. Roger
Bergholtz, in verschillende functies zeer
nauw betrokken bij de Sambeekse gemeenschap, screent de teksten taalkundig.

Het bestuur van links naar rechts: Jeanette, Jan en Cindy
In de brievenbus
De drukker levert de 800 magazines af
bij Anneke van Os. Samen met haar man
Jan en Mieke Klaassen verspreidt ze deze
onder het achtkoppige bezorgteam. Zij bezorgen zelf ook een aantal magazines. Ook
in Boxmeer wordt bij een aantal oud-Sambekenaren en instellingen het blad bezorgd. Anneke is al vanaf 1982 vrijwilliger
bij het (parochie-)blad. De coördinatie
van de bezorging is in handen van Anneke
en Mieke.

Tips
Rond de Toren voor en door Sambekenaren. Input vanuit de vele verenigingen die
Sambeek rijk is en vanuit de Dorpsraad is
daar onlosmakelijk mee verbonden. Om
recht te doen aan u als lezer, de adverteerder, de sponsor en aan alle bovengenoemde betrokkenen bij het proces streeft de
redactie naar optimale kwaliteit. Ideeën
maar ook suggesties ter verbetering zijn
van harte welkom: ronddetoren@live.nl.

Het bezorgteam van links naar rechts: Piet Smolders, Mieke Klaassen, Jan van Os, Anneke van Os, Riky de Vlam, Hennie Jenniskens,
Marjan Kroef, Hannie Bloemen, Dorothé van Bon, Anne-Mieke Jacobs, Jos Derks en Sjef Hendriks
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Foto: Geert Broeks

Foto: Gerrie Laarakkers

Foto:Bernie Verberkt

Foto: Frans van der Heijden

Foto: Wim Mulder

Foto: Jeanette Verstraaten

Foto:Stef Pennings

Foto: Maria Hoeve

Foto: Jos Derks
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Foto: Lucien Verhaag

Foto: Nena Bongers

Foto: Monique Baart

Foto: Maria Janssen

Foto: Wanda Laarakkers

Foto:Ruben Bakker

Foto: Monique Willems

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

FRUIT IN SAMBEEK
Stuur je foto in via ronddetoren@live.nl
Foto: Jan Laarakkers

Foto: Inge van de Hoven
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TV Sambeek

Laarakkers Maasheggen
weekendtoernooi 2021

Agenda
55 + tennis
doorlopend woensdag- en
donderdagochtend
Clubkampioenschappen
28 augustus t/m 5 september
Najaarscompetitie
16 september t/m 31 oktober

“Ut is gespuld,” waren de woorden van voorzitter
Eric Hendriks in de kantine van TV Sambeek.
Voor het eerst heeft de toernooicommissie
van het Laarakkers Maasheggentoernooi
dit jaar gekozen voor een weekendtoernooi. Door COVID-19 kon het jaarlijkse
toernooi in week 24 niet doorgaan en hebben we gekozen voor een wat andere opzet.
Zoals gezegd een weekendtoernooi op
actuele rating, de deelnemers konden inschrijven in de categorie gemengd dubbel.
Het was een hele puzzel om alle deelnemers in te plannen in drie dagen, maar
ook dit is gelukt!
De opzet was duidelijk, gewoon weer lekker samen een balletje slaan.
Op vrijdag 30 juli zijn de eerste wedstrijden
van start gegaan en hebben we weer ouderwets kunnen genieten van een biertje met
een bitterbal op baan 5 (de kantine dus).
Zaterdag 31 juli waren nog volop poulewedstrijden gepland en zijn onze deelnemers al vroeg gestart. Op zondag 1 augustus was het de beurt aan de finalisten
om hun tenniskunsten te laten zien. Het
zonnetje kwam ook nog even voorbij, dus
een mooiere tennisdag konden we ons
niet wensen.

Het spelen op actuele rating is de 56 deelnemers en toernooicommissie dusdanig
goed bevallen dat we dit zeker vaker gaan
inzetten! Uiteraard dan wel in combinatie
met DD en HD.
Uitslagen:
Gemengd dubbel A
1. Eric Hendriks en Bernie Verberkt
2. Daan Jacobs en Brit Nabbe
Gemengd dubbel B
1. Rudy en Inge Jenniskens
2. Kas Jacobs en Jeanette Verstraaten
Gemengd dubbel C
1. Wiljan en Rian Laarakkers
2. Hans en Miranda Brouwers
Gemengd dubbel D
1. Nick Marcus en Evelien van de Weijer
2. Luc en Marian Otten

VRIENDJES EN FRIETJES
BIJ TV SAMBEEK
Maar liefst achttien kinderen hadden zich aangemeld voor het Vriendje-frietje-evenementje van vrijdagmiddag 16 juli. Dit waren dus negen
leden met negen niet-leden! Na een
mooie warming-up, ging de jeugd
op vier banen aan het tennissen. Er
werd volop een balletje geslagen met
de oranje en rode ballen. Iedereen was
enthousiast en speelde zelfs een wedstrijdje en later nog een spel. Het was
super om de jeugd zo actief bezig te
zien!
Na het tennissen kwamen de frietjes met een snack op tafel en hebben
de deelnemers samen heerlijk zitten
smullen!
Wederom was dit een geslaagde topactiviteit van de Jeugdcommissie van
TVS!
Fijne vakantie allemaal en tot snel
weer op de tennisbaan!

Bedankt en tot volgend jaar!
De Toernooicommissie
Laarakkers Maasheggentoernooi
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Activiteitenkalender

Augustus
di 31 aug.		

Oktober

SamSam, zomerkamp, t/m 3 september

September

za 2 okt.
do 7 okt.
vr 8 okt.
za 9 okt.

do 2 sept.

13.30 uur	Sambeekse senioren ver./IVN, natuurwandeling Molenbeek,
			
start watermolen Vierlingsbeek
za 4 sept. 16.30 uur	Dorpsraad, inwoners middag nieuwe bewoners
za 4 sept. 19.00 uur	OLV parochie, eucharistieviering, kapel Kloosterhuis
zo 5 sept. 11.00 uur
SMT, oogstdag.
za 11 sept. 09.00 uur	VV Sambeek, inzameling oud papier, de Vochtplein
za 11 sept.		Vrienden van Sambeek, festival in de boomgaard
zo 12 sept.		Vrienden van Sambeek, festival in de boomgaard
Dorpsraad, vergadering, de Elsenhof
ma 13 sept. 20.00 uur
Landelijke opschoondag
za 18 sept. 		

ma
vr
vr
vr
za

11 okt.
22 okt.
29 okt.
22 okt.
30 okt.

19.00 uur
OLV parochie, eucharistieviering
14,30 uur	Sambeekse senioren ver./IVN, Grote Slink,
Bronlaak Oploo
18.30 uur
SamSam, crea avond kleien, de Elsenhof
09.00 uur	VV Sambeek, inzameling oud papier, de
Vochtplein
20.00 uur
Dorpsraad, vergadering, de Elsenhof
18.30 uur
SamSam, filmavond, de Elsenhof
18.30 uur
SamSam, halloween avond, de Elsenhof
20.00 uur
SamSam, Scary Night, de Elsenhof
19.00 uur 	OLV parochie, eucharistieviering Allerzielen
in het Licht

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

DE WEEK VAN DE GOEDE DOELEN
21 EN 22 SEPTEMBER 2021
Dit betekent dat dit jaar opnieuw in
Sambeek, één collecte voor 10 landelijke
goede doelen in plaats van 10 afzonderlijke collectes, gehouden wordt. Door
de corona-maatregelen is deze collecte vorig jaar niet doorgegaan. Maar we
gaan ervan uit dat in september a.s. de
maatregelen zodanig zijn dat er wel gecollecteerd kan worden.
De voorbereidingsgroep is daarom bijeen geweest om de organisatie ervan te
starten. Ook in de kerkdorpen van de
gemeente Boxmeer zal in dezelfde week
deze collecte gehouden worden.
De werkwijze zal u nog uit voorgaande
jaren bekend zijn. U ontvangt in de 3de
week van september (week 37) een brief
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met een invulformulier. (Deze brief hadden we vorig jaar willen gebruiken. De
data van vorig jaar staan erin. Uit kostenoverweging gebruiken we deze brief
nu toch, erop vertrouwend dat u hiervoor begrip heeft).
Op het invulformulier (andere zijde van
de brief) kunt u per goede doel invullen
wat u aan ieder doel wilt geven. U doet
het opgetelde contante bedrag in de
envelop. Die envelop wordt in de week
daarop, door een collectant bij u opgehaald. De collectant heeft een legitimatiepasje bij zich.
Het ophalen doen we op dinsdag 21 of
woensdag 22 september 2021 tussen

18.00 en 20.00 uur. We zouden het prettig vinden als de envelop klaarligt. De
werkgroep zorgt ervoor dat uw bijdrage
op de juiste plaats terecht komt en dat
hier verantwoord mee wordt omgegaan.
De resultaten zullen we vermelden in
Rond de Toren. We hopen dat we ook dit
jaar op uw steun mogen rekenen. Voor
alle duidelijkheid: acties van de plaatselijke verenigingen kunt u wel gewoon
aan uw deur verwachten.
Namens de werkgroep
Jan Hooiveld
0485-573218

SMT
De

hoogmis van het groeiseizoen

Op het terrein zullen nog enkele niet agrarische activiteiten van Sambeekse verenigingen te zien zijn zoals b.v. Sambeeks
Heem, de imkervereniging, de kunstroute
Sambeek en mogelijke verkoop van oude
spullen.

In april van dit jaar heeft de SMT diverse producten gezaaid
en gepoot. Dat de corona het gehele jaar aan onze zijde mee
galoppeert doet niets af aan de kracht van de natuur. Deze
doet zijn werk. Alle gezaaide en gepote producten zijn bijna
tot wasdom gekomen. Het educatief park ligt er mooi bij. De
coronamaatregelen zijn dusdanig versoepeld dat op zondag 5
september de jaarlijkse oogstdag, zoals het er nu uitziet, met
publiek kan plaatsvinden.
Wat kunt u zoal aantreffen?
In de eerste plaats een goed verzorgde ontvangstlocatie waar u kunt zitten en genieten van een hapje en een drankje, verzorgd
door het enthousiaste team vrouwelijke
vrijwilligers.
Daarnaast een schouwspel van oldtimertractoren en -machinerieën uit de jaren
vijftig tot zeventig die de producten gaan
oogsten. U ziet bv dat de aardappelen (8
soorten!) gerooid worden. Het merendeel van de gepote aardappelen is van het
merk Frieslander. Deze worden tijdens de
oogstdag ook verkocht.
Het graan wordt op 2 manieren geoogst.
De oudste manier is met een maaibinder
die het graan maait en bindt. De bijeengebonden halmen gaan naar de dorskast
die de graankorrels van de halmen slaat.
Daarna moet het kaf en stro nog gescheiden worden van het graan.

De tweede manier is met een combine uit
de jaren zeventig. Deze machine verricht
alle taken ineen, zodat de graankorrels al
opgevangen zijn in de machine en het stro
in balen uit de machine komt.
Afhankelijk van het weer in de periode
tot de oogstdag zal de mais wel of niet gekneusd worden. De suikerbieten en mogelijk ook de voederbieten (ook afhankelijk
van het weer) zullen gerooid worden.

Een mooi schouwspel zal een activiteit
zijn van 4 tot 6 ‘gloeikoptractoren’. Het
bekendste merk is wel de Lanz Buldog en
de Poolse uitvoering de ‘Ursus´. Deze 10
liter(!) eencilindertrekker heeft een karakteristiek geluid, dat menigeen zal herkennen. Het publiek kan deze majestueuze
tractoren vol bewondering bekijken als ze
op hun wielen meeveren op een stationair
laag toerental. Bezitters van deze tractoren
zullen u vol passie vertellen over de oldtimers.
Zeker het bezoeken waard is een uitgestald paneel met ongeveer 300 miniaturen
van allerlei agrarische voorwerpen en machinerieën. Deze worden tentoongesteld
in de in aanbouw zijnde nieuwe schuur op
het terrein. Deze miniaturen zijn aan de
SMT geschonken door de familie Martens
uit Boxmeer. Het is een lust voor het oog
om deze detaillistisch vormgegeven agrarische voorwerpen te bekijken.

OOGSTDAG
De SMT nodigt u van harte uit op:

zondag 5 september

vanaf 11 uur tot maximaal 17 uur
op het Educatief Park Grotestraat
te Sambeek bij nummer 97
(locatie bij het Gildehuis)
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VV Sambeek
“Blauw-wit” en Lars Nabbe
“Sammuks trots”

Agenda
zijn

Oud papier
Zaterdag 11 september en
zaterdag 9 oktober
8.30 - 11.30 uur
(Pastoor de Vochtplein)
Bekerwedstrijd Sambeek 1-Heijen 1
Zondag 12 september
14.30 uur
wanneer onze voetbalpupillen een voorbeeld nemen aan het plezier en succes dat
Lars bij beide verenigingen beleefd heeft
en beleeft.
Door het tekenen van het eerste profcontract krijgen wij als vereniging mogelijk
nog een vergoeding vanwege de bijdrage
aan de ontwikkeling, die in Sambeek is gestart. Dit bedrag zal vanzelfsprekend ten
goede komen aan onze jeugdafdeling.

“Alles heej is VVV” is nu het clublied van Lars Nabbe. Maar
met even zoveel passie zingt hij ook het clublied van zijn VV
Sambeek hardop mee.
25 juni 2021, een dag om werkelijk nooit
meer te vergeten. Lars Nabbe tekent, in het
bijzijn van zijn trotse ouders en zussen,
een eerste profcontract bij VVV Venlo.
Met dit contract krijgt hij de kans om zich
verder te ontwikkelen, niet meer als jeugdspeler maar als één van de profvoetballers
van VVV Venlo.

ging. Zo draait hij nog kantinediensten en
bezoekt de wedstrijden van zijn twee zussen, die beiden spelen bij de Dames 1 van
VV Sambeek.

Lars Nabbe begon bij de mini’s van VV
Sambeek. Al snel werd duidelijk dat hij
meer dan gemiddeld aanleg had voor het
voetbalspel.
Dat Lars een aantal jaren later de overstap
maakte naar Volharding was dan ook eerder logisch dan een stap waarmee hij de
voetbalkenner verraste.

Ook laat hij zijn betrokkenheid bij onze
jeugdafdeling zien door regelmatig wedstrijden van onze jongste jeugd te bezoeken.

Bij Volharding heeft Lars zich verder
doorontwikkeld en zijn talent werd al snel
herkend en erkend door VVV Venlo. Altijd rustig en correct, zowel aan de bal in
het veld als zeker ook buiten het veld in de
omgang met anderen.
Deze eigenschappen, i.c.m. zijn talent,
maken het dat hij deze mooie stappen heeft
kunnen maken en staat waar hij nu staat.
Ondanks zijn drukke programma als
profvoetballer, zoekt Lars ook nog altijd
de verbinding met onze voetbalvereni-

Tijdens de voetballoze maanden vanwege
corona, alsook in de zomerstop, gebruikt
Lars onze velden om fit te blijven.

Met veel interesse en belangstelling zullen
wij Lars blijven volgen in al zijn voetbalavonturen. Volgend seizoen staat het bezoeken van een voetbalwedstrijd van Lars
in stadion De Koel op het programma.
We hopen dan op een “meet and greet met
Lars”.
Wij wensen Lars veel succes en vooral veel
plezier want “Alles heej is VVV en Blauwwit, Sammuks trots”.

Lars is altijd voorstander geweest van de
samenwerking tussen VV Sambeek en
Volharding. Wij zien hem dan ook als een
voorbeeld, en in de nabije toekomst misschien wel als een ambassadeur, van onze
samenwerking. Het zou geweldig zijn

VACATURE
Voor de wekelijkse schoonmaak van
onze kantine hebben wij nog een
openstaande vacature.
Voor vragen kunt u contact opnemen
met Dorien Hendriks 0620407419
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SAMBEEKSE TOREN IS TIJDLOOS
Onze toren is een tijdloos relikwie van
vervlogen tijden. Een symbool van noeste arbeid onzer voorvaderen. Hij is zeker
niet aan tijd gebonden, hij staat er in
principe voor de eeuwigheid, tenzij invloeden van buitenaf er zorg voor dragen dat het monument verdwijnt.
Zoals u wellicht weet heeft tijdloos ook
nog andere betekenissen. Menigeen heeft
tevergeefs naar de toren gekeken om te
zien hoe laat het is. En direct geconstateerd: de toren geeft geen tijd meer aan.
Een terechte constatering want sinds 21
juli zijn de wijzers van de toren verwijderd. U zult de tijd nu zelf in de gaten
moeten houden. Zeker als u op tijd wilt
komen. Maar bedenk wat Johan Cruijff
ooit zei: er is maar één moment dat je
op tijd kunt komen. Ben je er niet, dan
ben je of te vroeg, of te laat. Als u twijfelt
aan het nut van tijd, denk dan aan een
uitspraak van Albert Einstein: De tijd

bestaat alleen maar omdat anders alles
tegelijk zou gebeuren.
Maar niet getreurd, de tijd zal in Sambeek terug keren. Alles is er op gericht
om in de toekomst de tijd nog zichtbaarder en energie zuiniger weer te geven.
Onze toren gaat – ondanks zijn leeftijd
- met de tijd mee. Als alles volgens planning verloopt worden de wijzers eind
september weer terug geplaatst, compleet met ledverlichting. Bovendien is de
tijdsaanduiding – door een verbinding
met de atoomklok – uiterst nauwkeurig.
Een atoomklok is een klok die als basis
voor zijn tijdmeting gebruikmaakt van
de trillingen van atomen. De frequentie
van deze trillingen is zodanig constant
en onafhankelijk van de omgeving, dat
de afwijking van een atoomklok veelal
slechts ongeveer 1 seconde per 5 miljard jaar bedraagt. Met andere woorden
de tijdsaanduiding op onze toren is echt
nauwkeurig.

De kerktoren tijdelijk zonder wijzers

PRIJSWINNAARS HAP & FIETSRONDJE
Op 19 juni jl. fietsten meer dan 200 mensen een rondje langs de Sambeekse horeca. Met het inleveren van de deelnemerskaart kon iedereen kans maken op leuke
waardebonnen van de deelnemers.
Op de vergadering van de dorpsraad van
12 juli jl. werden de prijswinnaars getrokken.

voor: Lise Cornelissen, Jan Laarakkers
en Dorothea Craenen.

Twee cadeaubonnen van De Elsenhof
zijn gewonnen door: Mia Stevens en José
Jacobs.

Lekker sporten bij de Warandahal is gewonnen door: Robert Berkvens en
Brigitte Hofmans.

Drie maal een Maasheggen kruidenthee
kan afgehaald worden door: Frank Willems, Dylian van de Steeg en Ton van
Hooij.

De twee cadeaubonnen van Route 66
gaan naar: Oma Jet en Sisette Schelbergen.

Door Kalverenhouderij Derks zijn drie
cadeaubonnen beschikbaar gesteld en
deze zijn voor: Joke Melsen, Chantal
Straatman en Jos Derks.
De waardebonnen voor de Marokkaanse
sinaasappelcake van Koken bij Kat zijn
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Met vijf cadeaubonnen van de Gouden
Leeuw worden de volgende deelnemers
blij gemaakt: Henk Jacobs, Gerrie Laarakkers, Frans Hofmans, Astrid Leenders
en Silvia Janssen.

De prijswinnaars kunnen hun prijzen ophalen bij de locaties. We wensen de winnaars veel plezier met hun cadeaubon.

Lise Cornelissen met de door haar
gewonnen waardebon van Koken bij Kat

Foto: Katja Denen

SamSam
Einde

Agenda

seizoen

Flessenactie
10 september 18.30-20.00 uur
Groep 1 t/m 8 | GRATIS
High Tea
17 september 18.30-20.00 uur
Groep 1 t/m 8 | € 1,50
Crea avond Kleien
8 oktober 18.30-20.00 uur
Groep 1 t/m 8 | € 1,50
Het volledige programma staat op
www.samsam-sambeek.nl
Houd Social Media in de gaten om
je op te geven en voor de nieuwste
activiteiten.

SamSam kijkt dankbaar terug op een bijzonder en creatief
seizoen. Dankbaar voor alle mooie activiteiten die met enige
creativiteit toch georganiseerd konden worden. Dankbaar
voor de vele deelnemers aan de activiteiten. Dankbaar voor
alle ouders, leiding, spontane begeleiding en ondersteuning
tijdens de activiteiten. Dankbaar voor een fantastisch
jubileumfeest op 9 juli
En ontzettend dankbaar voor alle sponsoren die ons op welke wijze dan ook hebben ondersteund om dit alles mogelijk te
maken. Dankzij jullie allemaal sluiten wij
het seizoen 2020-2021 af met heel veel
mooie herinneringen en energie voor het
volgende seizoen.
Heel, heel hartelijk dank allemaal!
Nieuw Seizoen 2021-2022
Deze zomer gaan we nog met heel veel enthousiaste kinderen en leiding op SamSam
Kamp en dan kan het nieuwe seizoen beginnen. De voorbereidingen voor vele bekende maar ook nieuwe activiteiten zijn
in volle gang. Wij hopen jullie allemaal te
mogen verwelkomen tijdens de activiteiten als deelnemer of leiding. Ben je (nog)
niet aangemeld als leiding, doe dat vooral
en geniet mee van al het leuks dat SamSam
voor en met kinderen doet.

voor SamSam en op deze manier een bijdrage leveren aan de clubkas.
Alle flessen worden ingeleverd door de leiding van SamSam en de opbrengst komt
100% ten goede van de te organiseren activiteiten van het nieuwe seizoen. Of het
nu 1 fles is of een hele boodschappentas,
het wordt enorm gewaardeerd. Bij voorbaat ontzettend bedankt voor uw bijdrage!

Traditiegetrouw start het nieuwe seizoen
met de flessenactie. Doe mee als deelnemer of leiding om de clubkas van SamSam
aan te vullen en samen het nieuwe seizoen
in te luiden. Voor alle activiteiten van het
nieuwe seizoen verwijzen we je graag naar
www.samsam-sambeek.nl Tijdens de eerste schooldag zullen de kinderen van De
Bolster het nieuwe programma met activiteiten ook uitgereikt krijgen door de
leerkrachten.
Oproep aan alle Sambekenaren
10 September zullen tussen 18.30 en 20.00
ur kinderen langs de deuren gaan om statiegeldflessen op te halen. U mag de flessen aan de straat of bij de deur klaarzetten,
kinderen vinden het ook leuk om aan te
bellen. Hoe dan ook zou het fantastisch
zijn als Sambekenaren statiegeldflessen
even niet zelf inleveren, maar bewaren

CONTACT
www.samsam-sambeek.nl
samsam.sambeek@gmail.com
instagram.com/samsamsambeek/
facebook.com/SamsamSambeek
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BEDANKJE HETTY DENEN STICHTING
Het afgelopen jaar stond niet alleen in
het teken van Corona maar ook in het
teken van 25 jaar Hetty Denen Stichting.
In plaats van onze geplande activiteiten
vond er in oktober en november een
actie plaats met nieuwsbrieven en artikelen in lokale bladen.

Wij blijven actief om kinderen in Zambia een betere toekomst te bieden en
hopen op uw actieve medewerking.
Bestuur van de Hetty Denen Foundation, Joost van Dijk.

De actie was een groot succes en wij willen allen die hieraan hebben meegewerkt
hartelijk bedanken. Ook onze Zambiaanse vrienden zijn blij met het resultaat
en met zijn allen en met medewerking
van Wilde Ganzen hebben we de bouw
van vier klaslokalen bij de Hetty Denen
School in Shimabala, Zambia mogelijk
gemaakt.

OXALIS
TUINONTWERPEN

TUINONTWERP

. BEPLANTINGSPLAN . ADVIES

WWW.OXALIS-TUINONTWERPEN.NL
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Senioren Vereniging
Sambeek
Het bestuur van de Senioren Vereniging
kijkt weer vooruit en heeft voor na de
zomervakantie enkele activiteiten op de
agenda staan.

“Even Bijpraten” die eind augustus samen
met het ledenblad “ONS” zal verschijnen.
Bij slecht weer is er een alternatief programma in de Elsenhof.

Zo staat op dinsdag 14 september (14.00
uur) een “Stappen en Happen” activiteit (2
verschillende afstanden) in Sambeek gepland. Met nadruk worden ook leden (evt.
met mantelzorgers) uitgenodigd die minder goed ter been zijn. Wanneer er behoefte is aan begeleiding, kan contact worden
opgenomen met Wilma Thijssen (06 –
54282358). Ook niet leden zijn van harte
welkom. Opgave vooraf is noodzakelijk.
Nadere informatie staat in de uitgave van

De Senioren Vereniging heeft de laatste
3 maanden 12 nieuwe leden mogen verwelkomen. Daar zijn we erg blij mee! Hoe
groter de vereniging, des te meer invloed
en daadkracht we hebben! Wij hopen dat
de nieuwe leden zich snel bij ons thuis zullen voelen. Dit brengt het totale ledenaantal begin augustus op 265. Hiermee zijn
we ongetwijfeld de grootste vereniging
van Sambeek!!!!!

Agenda
IVN-wandeling
2 september - 13.30 uur
Makken en Ezelshemel Vierlingsbeek.
Contactpersoon Piet Schoenmakers.
Opgave 0485-520876.
E-bike dag ‘Doortrappen’:
3 september
Stappen en Happen
14 september - 14.00 uur
Fietsen Gräfenthal
21 september - 13.30 uur

BENT U MANTELZORGER? HOE GAAT U OM MET SCHULDGEVOEL?
Veel mantelzorgers hebben schuldgevoelens. Als u voor een ander zorgt, kunt u het
gevoel hebben altijd te weinig te doen. Of
u deed wel genoeg, maar u was geïrriteerd,
gehaast of onvriendelijk. Er is altijd wel
iets waarover u zich schuldig kunt voelen.
Schuldgevoel ontstaat als u iets verkeerd
hebt gedaan, iets nagelaten of op een bepaalde manier tekort bent geschoten.
Ook als u de hele dag bij uw vader bent
geweest, dan nog voelt u zich schuldig bij
vertrek, omdat hij eenzaam achterblijft.
U hebt als mantelzorger natuurlijk geen
regels of wetten overtreden. U vindt vooral zelf dat u niet genoeg hebt gedaan. Dat
u eerder had moeten komen, vriendelijker had moeten zijn of nog langer bij uw
vader had moeten blijven. De lat ligt hoog,
en dat doet u zelf.
Een oordeel over uzelf
Schuldgevoelens steken de kop op, als u
denkt dat u een ander tekort hebt gedaan.
Maar is dat wel zo? U weet helemaal niet of
die ander last heeft van uw gedrag. Komt u
een uur later dan afgesproken op bezoek?
Dan voelt u zich misschien schuldig omdat
u een uur te laat bij uw ouders kwam. Maar
zij vinden het misschien helemaal niet erg
en zijn blij dat u toch nog gekomen bent. U
kunt dat ook vragen aan uw ouders. Of uw
excuses aanbieden. Schuldgevoelens van
mantelzorgers worden veroorzaakt door
hun eigen gedachten en oordeel. Ze kunnen hun eigen eisen niet waarmaken. U

wilt bijvoorbeeld drie keer in de week uw
tante bezoeken, maar het is ook deze week
maar twee keer gelukt.
Wie lopen het meeste risico op schuldgevoelens?
Mensen die veel schuldgevoelens hebben,
hebben vaak een (te) groot verantwoordelijkheidsgevoel. Hoe groter het verantwoordelijkheidsgevoel, hoe groter het
schuldgevoel als ze vinden dat ze te weinig
hebben gedaan. Maar het zijn ook mensen
met hechte relaties. Schuldgevoelens laten
zien dat u om iemand geeft. Maar een
hechte relatie betekent niet, dat u zichzelf moet wegcijferen. Pas als u goed voor
uzelf zorgt, kunt u ook het beste van uzelf
geven. Bedenk ook dat schuldgevoelens
erbij horen. Schuldgevoel en schaamte
zijn nuttig om in de samenleving te kunnen functioneren.
Als het schuldgevoel te groot wordt
Schuldgevoel is dus verklaarbaar en belangrijk in de omgang met anderen. Maar
daar zit wel een grens aan. Mantelzorgers
die erg kritisch op zichzelf zijn, zijn gevoeliger voor depressie of voor serieuze
lichamelijke klachten. Soms is het schuldgevoel veel groter dan bij de situatie past.
Het schuldgevoel blijft bestaan, maandenlang en soms zelfs jarenlang. Het enige dat
dan helpt, is om met een coach of een psycholoog te kijken waar dit vandaan komt.
Vaak blijkt bijvoorbeeld dat er een angst

voor afwijzing onder zit of de angst om
niet aardig gevonden te worden.
Bron: IkWoonLeefZorg.

Senioren Vereni

Senioren Vereniging Sambeek
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FOTOBOEK
SINT JAN DE DOPER

IN MEMORIAM
MIEP HENDRIX

Dit prachtige boek met foto’s ter herinnering aan de Sint Jan de Doperkerk
te Sambeek is recent uitgekomen. De
foto’s zijn gemaakt door Geert Broeks.
Het boek ligt ter inzage bij De Elsenhof
en is voor € 27,50 te bestellen bij Susan
Nabuurs (tel. 0623754220). Een mooie
dierbare herinnering voor uzelf of als
cadeau.

Miep is overleden op 18 juli 2021 op
87-jarige leeftijd. N.a.v. haar overlijden een bedankje van de familie:
Wij zijn overladen met kaartjes en
berichtjes, zo geweldig hoe Sambeek
met ons mee leeft. Het is onmogelijk
om iedereen persoonlijk te bedanken.
Met onderstaande tekst uit het bidprentje wil de familie haar in gedachte
houden.

Bestuur KVB Sambeek

JAARAFSLUITING KVB
Tijdens het seizoen 2020/2021 waren
er door corona nauwelijks activiteiten
mogelijk. Na het openen van het seizoen met de jaarvergadering en een
gezamenlijke broodmaaltijd werden de
regels weer strenger.
Het enige dat we konden doen was onze
leden verrassen met een mooi pakket
met Sinterklaas, een voorjaarsplantje
met Pasen en een theedoosje met moederdag. Tevens maakten twee bestuursleden een extra nieuwsbrief waar o.a.
een puzzel in stond.
Hoe blij waren we dat we wel een jaarafsluiting konden organiseren. 9 juli was
het zover. Opgetogen vertrok een groot
aantal van onze leden op de fiets naar
Afferden. De anderen konden met auto’s
mee. Bij het Rimpelt werden we ontvan-

gen met koffie en konden we lekker bijkletsen.
Daarna waagden de meeste dames zich
aan het midgetgolfen. Groepjes streden
tegen elkaar om de minste punten te
scoren. Winnen was belangrijk maar de
gezelligheid stond voorop. De dames die
niet mee deden speelden een spelletje of
genoten van de zon.
Een heerlijke lunch maakte onze activiteit compleet en na de prijsuitreiking
toog iedereen dan ook voldaan weer
naar huis.
Hopelijk kunnen we het nieuwe seizoen
weer veel leuke activiteiten organiseren.
De eerste is de jaarvergadering op 20
september 2021 om 20 uur in de Elsenhof.
Bestuur KVB Sambeek

DOE MEE! VERZAMEL SPULLETJES EN DOE MEE MET
DE GARAGEVERKOOP IN SAMBEEK.
Wij hebben het plan om volgend jaar,
zondag 5 juni 2022, een garageverkoop
in Sambeek te organiseren.
Een garageverkoop is een “rommelmarkt” aan huis. Hebt u spullen die u
graag vanuit uw eigen garage, oprit en/
of (voor)tuin wilt verkopen?
Doe dan gezellig mee.
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Als er voldoende animo is zorgen wij
voor de reclame en de routebeschrijvingen voor de bezoekers.
Heb je interesse? Laat het ons weten via
onderstaand e-mailadres:
garageverkoopsambeek@gmail.com
Wij houden u op de hoogte via Rond de
Toren!
Dorothea Craenen & Diana Klomp

“Vandaag nemen we afscheid van onze
markante, goed eigenzinnige, krachtige, creatieve, attente, spontane, kritische, gastvrije, kleurrijke, wilskrachtige, dappere en bijzondere moeder, ons
mam, trotse oma van 16 kleinkinderen en oma Miepie van bijna 33 achterkleinkinderen. Haar lijfspreuk was:
vergeet de mooie dagen niet”.

HERFSTWANDELING
BIJ BRONLAAK EN
GROOTE SLINK
Persbericht;
IVN en KBO organiseren een herfstwandeling op donderdag 7 oktober
a.s. om 14.30 uur vanaf de parkeerplaats bij Bronlaak aan de Gemertseweg in Oploo. Ook niet-leden zijn
welkom. I.v.m. de coronapandemie
is deelname beperkt en aanmelden
VERPLICHT en VOL=VOL. Aanmelden en info bij Piet Schoenmakers tel.
0485520876.

Semper Unitas

Tutti repetitie, diploma’s en een serenade!

Agenda
Algemene ledenvergadering
6 november
Openbare D-examens en huldiging
jubilarissen
13 november
Intocht Sinterklaas
14 november

De periode vóór de zomervakantie stond
in het teken van opstarten van de wekelijkse repetities na een lange periode van stilte.
Vanaf 29 mei begonnen het opleidingsorkest en het harmonieorkest weer met
repeteren.
Het harmonieorkest eerst in kleine groepen en eindelijk mochten we op 19 juni,
na 1,5 jaar, weer tutti (met het gehele orkest) repeteren. Wat was dat fijn! Gelukkig
hadden we pas laat vakantie en konden we
nog enkele weken door repeteren.

In het laatste weekend werden de AMV-diploma’s aan Anouk Jans, Pleun Pennings
en Femke Cornelissen uitgereikt, namen
we afscheid van Miko Derks als dirigent
van het opleidingsorkest, maakten een
rondgang door Sambeek en brachten Ben
van Els een serenade. Daarna was er een
gezellige barbecue als afsluiting.
Op zaterdag 4 september starten we weer
met de eerste repetitie.
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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
Openbare

veiling groot succes

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
Tekst: Wanda Laarakkers
Foto: Ed van Alem
Op zondag 11 juli vond een openbare veiling plaats in de Sint Jan de Doperkerk.
Objecten als tafels, stoelen, orgel, altaar
en banken uit de kerk verdwenen onder
de veilinghamer van gelegenheidsveilingmeester Fons Zeelen en zijn assistent
Susan Nabuurs. De opkomst tijdens de
kijkdag, de zaterdag voorafgaande aan de
grote dag, beloofde al veel goeds. Het bestuur is positief verrast dat op enkele kerkbanken na alle objecten verkocht zijn.
Het doopvont heeft een mooie ‘nieuwe’
bestemming gekregen, dit gaat weer naar
de oorspronkelijke plek in de toren. De
opbrengst van deze veiling is maar liefst
ruim achtduizend euro. Het volledige bedrag wordt besteed aan de verbouwing
van kerk naar MFA.
Bouwaanvraag ingediend
De voorwaarden van de gemeente zijn
bekend, bouwplannen kunnen verder uitgewerkt worden. De stuurgroep, de bouwgroep en het bestuur van de Elsenhof
hebben in een vergadering op 18 juli de
tekeningen/ontwerpen definitief gemaakt.
Dit is de basis voor het indienen van de
bouwvergunning.
Er zit een dusdanig groot gat in de begroting dat er nog niet gestart gaat worden
met de daadwerkelijke verbouwing. Wel
worden de voorbereidende werkzaamheden voortgezet net als de aanvraag van de
vergunning. De tekeningen zijn inmiddels

ter beoordeling door de bouwcommissie
ingediend. Na de vakantieperiode zal opnieuw met de gemeente gesproken worden.
Persoonlijk contact
De stuurgroep vindt het belangrijk dat u
op de hoogte blijft van de voortgang van
de verbouwplannen. Op 30 september is
er daarom opnieuw een informatieavond.
Deze bijeenkomst vindt plaats in de MFA
en begint om 19.30 uur. Op dit moment
is aanmelden niet noodzakelijk. Mocht dit
wijzigen vanwege aanpassingen omtrent
coronamaatregelen dan melden wij dit op
www.sambeek.info
Ook voor persoonlijke vragen, meer informatie of aandragen van ideeën staat
de stuurgroep voor u klaar. Middels een
persoonlijk gesprek informeert men u
graag over het reilen en zeilen rondom de
verbouwing van de kerk naar MFA. Neem
hiervoor contact op met Henk van Raaij:
06-45451424.
Vrijwilligers welkom
We kunnen nog altijd vrijwilligers gebruiken. Meld je aan als je graag de handen
uit de mouwen wilt steken voor dit mooie
project. Alleen samen kunnen we van de
Sint Jan de Doperkerk een mooie, toegankelijke, gebruiksvriendelijke, fijne ontmoetingsplek maken voor ons allemaal.
E-mailadres:
vrijwilligermfa.sambeek@gmail.com

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

September nummer
Deadline kopij en foto’s

Dinsdag 14 september
Aanleveren via: ronddetoren@live.nl
Verspreiding
Dinsdag 28 september
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Streekgerechten

Producten
uit het Land van Cuijk

Speciaalbier

Deze publicae is mede mogelijk gemaakt door

www.previcus.nl

V

PRE

ICUS
ASTGOED

Specialisten in WOZ!

