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www.fysiochallenge.nl

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

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

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

www.jakobsloonbedrijf.nl

Grotestraat 104a, 5836 AH Sambeek | 0485-571322 
 www.langenkeukens.nl
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RABO  
CLUBSUPPORT
Vind jij Rond de Toren ook 
zo leuk en wil je hem graag 
blijven ontvangen? 

Stem dan op ons via de 
Rabo App Clubkasactie. 

Alvast bedankt voor je stem.

Op zaterdag 4 september vond de in-
middels jaarlijkse Nieuwe-Inwonersdag 
plaats. 45 Nieuwe inwoners maakten 
kennis met ons dorp en het rijke vereni-
gingsleven. Daarna werd er door sommi-
gen nog lang nagepraat op het terras van 
de Gouden Leeuw.

Biodiversiteit
Onlangs informeerden wij u over het 
plaatsen van insectenhotels om de bio-
diversiteit te verhogen. Inmiddels heb-
ben we met de gemeente vier locaties 
besproken. Twee komen er bij de na-
tuurbegraafplaats, eentje bij de stuw en 
de vierde wordt geplaatst op het edu-
catief park van de SMT. Door een rijke 
bloemenpracht zal de bijenpopulatie de 
Sambeekse bijenwalhalla’s wel weten te 
vinden.

MFA
Onlangs hebben we een zeer positief ge-
sprek gehad met de gemeente. Dit bete-
kent dat nu ook de begroting dusdanig 
op orde is dat de verbouwing van de kerk 
nu echt kan starten. Wilt u weten wat de 

plannen zijn? Hebt u nog ideeën of wilt 
u zelf meehelpen aan de bouw van onze 
nieuwe multi-functionele accommoda-
tie? Kom dan zeker naar onze informa-
tieavond op donderdag 30 september 
aanstaande. Op pagina 31 vindt u meer 
informatie over de MFA.

Afscheid Burgemeester
Op 20 november neemt Sambeek af-
scheid van burgemeester Karel van 
Soest. Om dit afscheid vorm te geven is 
er inmiddels een commissie gevormd. 
Die gaat contacten leggen met verschil-
lende verenigingen om er zo een mooi 
gezamenlijk afscheidsfeest van te maken.

Wonen in Sambeek
Het is natuurlijk geen geheim dat er lan-
delijk een nijpend tekort is aan betaalba-
re woningen. Reden te meer voor onze 
commissie Wonen in gesprek te gaan 
met de gemeente. In de afgelopen 10 jaar 
zijn er 1600 woningen in de gemeente 
bijgekomen. Dit is echter nog niet ge-
noeg om in de toenemende behoefte te 
voorzien. Voor Sambeek is er momen-

teel maar één plan definitief en dat is het 
plan Grotestraat/Maasstraat. 

Er zijn wel nogal wat ideeën en initiatie-
ven in voorbereiding die besproken zijn 
met de dorpsraad. Een gedeelte daarvan 
bestaat ook uit geruchten.
Wilt u meer weten over deze plannen 
dan kunt u daarvoor terecht bij de ge-
meente of de dorpsraad. Uiteraard is het 
ook raadzaam om de gemeenterubriek 
elke week in uw lokale krant te lezen.

nieuws van de doRpsRaad
BESTE INWONERS VAN SAMBEEK
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achteR de vooRdeuR van  ‘t BRenneke
het contact met de mensen, daaR doe je het vooR!

Tekst: Carole van Dommelen
Foto’s: Ellen Duvekot 

Marcel en Claudia waren op zoek naar 
een boerderij met de mogelijkheid een 
vergunning aan te vragen voor een mini-
camping of Bed & Breakfast. Claudia, die 
werkte in de ambulante hulpverlening, zag 
haar werk veranderen door gewijzigde 
wetgeving. De overheid bracht de hulp-
verlening onder bij de WMO. Inhoude-
lijk werd het cliëntencontact fors minder, 
waardoor ook het werkplezier van Claudia 
afnam. Daarnaast werden de gemeentelij-
ke bouwplannen voor een nieuwe woon-
wijk achter hun huis actueel waarmee het 
uitzicht drastisch zou veranderen. Clau-
dia: “Dit was het moment voor een nieuwe 
stap. De kinderen waren destijds 5 en 7 
jaar, het invlechten in een nieuwe school is 
dan nog te doen. En een minicamping of 
Bed & Breakfast was een droom van mij.” 

Het huis aan de Hoogeindseweg bood alle 
faciliteiten en zo kochten Marcel en Clau-
dia de boerderij en verrijkten Sambeek 
met minicamping ’t Brenneke.

Gezin
“Ook al wisten we niet wat ons te wachten 
stond, we hebben geen moment spijt van 
deze stap,” aldus Claudia. Het enthousias-
me van Marcel en Claudia straalt af op de 
kinderen en eigenlijk op de hele camping. 
Kinderen Niek en Meike draaien spelen-
derwijs mee in het bedrijf. Ze ontvangen 
gasten, laten honden uit, maaien het gras 
en verkopen ijsjes. Dit omdat ze dat zelf 
leuk vinden. In dit 5e seizoen is de camping 
druk bezet van april tot en met 1 oktober. 

Dit jaar sluit ´t Brenneke eerder vanwege 
een in het najaar geplande verbouwing 
van een deel van het woonhuis tot Bed & 
Breakfast met 4 kamers. Oorspronkelijk 
zou het stel daarmee starten, uit praktische 
overweging is gekozen om eerst buiten het 
terrein campingklaar te maken zodat alles 
er netjes bij ligt. 

Er is een sanitairgebouw gerealiseerd en 
een gebouwtje met welkomstruimte met 
minibieb en informatie over wandel- en 
fietsroutes, een wasmachine en afwasmo-
gelijkheden. 

Marcel, die in het dagelijks leven als ZZP-
er in de installatietechniek werkzaam is, 
realiseerde eigenhandig de verbouwingen. 
Dan is er een overkapping waar de gasten 
kunnen vertoeven. Claudia: “Wie neemt 
de koekjes mee? Als ik dat roep dan weten 
de gasten dat er koffie is en drinken we een 
bakkie onder de overkapping.” 

Omgeving
Achteraf gezien blijkt de gekozen loca-
tie ideaal. Vóór het huis bevinden zich 2 
knooppunten die deel uitmaken van het 
landelijk fietsnetwerk. Daarbij ligt Sam-
beek geografisch optimaal ten opzichte 
van de Maas en de veerpont, de Maasheg-
gen, de Maasduinen en de Staatsbossen. 
En natuurlijk het oorlogsmuseum in 
Overloon. Samen met Ploon, uitbaatster 
van Ons Moe in Oploo, bedacht Claudia 
een “leuke plekskes route”. 

Claudia: “Regelmatig verwijs ik gasten 
naar de cafés en restaurants in de buurt 
voor een drankje of hapje.” En dan heeft 
ze goed contact met collega campinghou-
ders in de regio. Ze vervolgt: “Voor vragen 
weten we elkaar te vinden, maar ook als 
we meer gasten krijgen dan er plek is. Dan 
bellen we even of er nog een plaatsje vrij 
is en kunnen de gasten meestal terecht in 
een aangrenzend dorp.” 

Gemoedelijkheid
Zoals vroeger het contact met de cliënten 
haar werk leuk maakte, is nu het contact 
met de gasten de drijfveer. Claudia kent 
alle gasten bij naam en dat waarderen ze 
enorm. “Dat stukje persoonlijke aandacht 
dat ik de mensen kan geven, is fantas-
tisch,” lacht Claudia. ”‘t Brenneke is een 
hygge-camping, hygge staat voor gezel-
ligheid, geluk vinden in de kleine dingen 
in een fijne en warme sfeer.” Claudia ver-
volgt: “Als ik de sanitairruimte ga poetsen 
met een muziekje op de achtergrond, mag 
de bezoeker die toevallig gaat douchen 
zijn of haar lievelingsliedje aanvragen. Dat 
wordt zeer gewaardeerd.” 

Het leven van het gezin van Geenen uit Lent nam 6 jaar geleden een nieuwe wending, toen het 
gezin zich in Sambeek verstigde. Marcel en Claudia openden een minicamping ´t Brenneke 
aan de Hoogeindseweg. Met 24 staanplaatsen en 1 pipowagen een volwaardige camping. Wie 
is het gezin achter dit succes? 
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achteR de vooRdeuR van  ‘t BRenneke
het contact met de mensen, daaR doe je het vooR!

Marcel: “Naast wifi staat schoon en goed 
sanitair hoog op de wensenlijst van bezoe-
kers.” En dat is te zien aan het frisse sani-
tairgebouw met vrolijke rode deuren. Ook 
honden zijn welkom op de camping, voor 
veel gasten een reden om te kiezen voor ´t 
Brenneke.

 Claudia: “We hebben gasten die hier al 
voor de 5e keer staan. Een paar weken 
geleden stond er een gezin dat voor de 
3e keer op de camping te gast was. Vader 
heeft als passie vissen en leek de forelvijver 
in Vortum zowat te hebben leeg gevist. Die 
forellen gingen bij ons in de diepvries. De 
dag daarna hebben deze gasten spontaan 
de hele camping getrakteerd op zelfge-
maakte courgettesoep en gebakken forel. 
Dat vergeet je nooit meer.” 

De keerzijde van het uitbaten van de cam-
ping heeft het gezin nog niet echt ervaren. 
Marcel meldt: “In het begin was er veel re-
gelwerk. Daar moesten we doorheen. En 
in het kampeerseizoen wisselen we elkaar 
af bij verjaardagen en feestjes.” Claudia 
vult aan: “De camping vergt veel onder-
houd, dus dat moet je bijhouden. Maar het 
weegt niet op tegen wat je ervoor terug-
krijgt. Persoonlijke verhalen, vaak leuk en 
soms verdrietig. Ik bied dan een luisterend 
oor. Ja, soms voel je je een maatschappelijk 
werkende.” 

Natuur 
Het gezin voelt zich prima thuis in Sam-
beek. “Het fijne aan Sambeek is de natuur 
en dat het er lekker rustig is,” aldus Niek. 
Het mooiste plekje in Sambeek is volgens 
Claudia de Oeffeltse Raam, een kronkel-
beekje dat uitkomt bij een uitkijkpost 
richting Sambeekse dijk. Wat zouden ze 
doen met een miljoen? “Ik zou met dit 
bedrag trachten te voorkomen dat het in-
dustrieterrein van Boxmeer uitbreidt ten 
koste van de Sambeekse natuur,” vertelt 
Marcel. En volgens dochter Meike zou de 
gemeente een hondenveldje moeten aan-
leggen, zodat honden vrijuit kunnen gaan. 
Want ook dieren spelen een grote rol op 

de camping. Er zijn twee shetlanders, kip-
pen, poes Kees en hond Roef, die netjes 
achter de poort blijft. Voor dit gezin zijn 
de natuur, vrijheid en gastvrijheid erg be-
langrijk. En daarmee hebben ze ’t Brenne-
ke op een bewonderingswaardige manier 
op de kaart gezet. 

IN DE VOLGENDE UITGAVE 

VAN ROND DE TOREN GAAN 

WE ACHTER  

DEZE  

VOORDEUR  

EEN KIJKJE  

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

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

OOK VOOR AL UW FEESTJES

VACATURE BARMEDEWERK(ST)ER
Ben jij op zoek naar een leuke bijbaan? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij vragen van de kandidaat:
√ Minimale leeftijd 18 jaar
√ Liefst enige ervaring in de horeca
√ Je bent: � exibel, representatief, sociaal, zelfstandig, gastvrij, collegiaal en gemotiveerd
√ Beschikbaar in de weekenden en op doordeweekse avonden

Wij bieden:
√ Een plezierige werkomgeving
√ Overwegend jonge collega’s
√ Een zeer zelfstandige functie
√ Een aantrekkelijke bijverdienste

Denk jij jezelf te herkennen in het bovenstaande en woon jij in de buurt 
van Sambeek, stuur dan een sollicitatiebrief met cv naar: 
administratie@warandahal.nl

VACATURE BARMEDEWERK(ST)ER

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?

Verhuur van vaste en tijdelijke 
opslag & bedrijfsruimte

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

www.boxhuur.nl / info@boxhuur.nl

OPSLAGRUIMTE HUREN
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nieuwsflits

GEBOORTENIEUWS
Geboren op 10 september Thijm. 
Zoon van Willem van Buytene en 
Dirri Stuursma. 
Thijm woont Clompen Camp 29.
 

FESTIVAL
Op zaterdag 11 en zondag 12 september 
vond de derde editie plaats van Festival 
in den Boomgaard. De regen op zater-
dagmiddag kon de pret niet drukken. 

Er werd vrolijk gefeest op de gezellige 
muziek. Zondag werd de sfeermarkt 
met producten uit het Land van Cuijk 
beloond met een lekker zonnetje. Het 
was weer een succesvol weekend.

SAMBEEKSE KLEDING- 
INZAMELING
Op 4 oktober a.s. is er een kledingin-
zamelingsactie. U kunt uw kleding die 
dag brengen bij Corry van Els, Gro-
testraat 83 in Sambeek. Dit jaar is ge-
kozen voor hulp aan schoolkinderen 
en hun ouders in Oeganda. Als de co-
ronamaatregelen het toelaten, kunnen 
de kinderen weer goed gekleed naar 
school.
Fijn als u daar een bijdrage aan kunt 
leveren.

RECTIFICATIE
HERFSTWANDELING 
BIJ BRONLAAK EN 
GROOTE SLINK
De herfstwandeling op donderdag 7 
oktober, georganiseerd door IVN en 
KBO, start om 13.30 uur en niet om 
14.30 uur zoals in de vorige Rond de 
Toren stond vermeld. De herfstwan-
deling start vanaf de parkeerplaats 
bij Bronlaak aan de Gemertseweg in 
Oploo. Ook niet-leden zijn van harte 
welkom. 
Vanwege corona is deelname be-
perkt en aanmelden verplicht bij Piet 
Schoenmakers tel. 0485-520876. 

Op 30 oktober a.s. vieren we in onze 
parochie Allerheiligen en Allerzielen. 
Gebruikelijk was het te vieren met een 
eucharistieviering in de Sambeekse kerk 
met aansluitend een lichtprocessie naar 
een van de begraafplaatsen. Beide be-
graafplaatsen worden ’s avonds  “in het 
licht” gezet om de overledenen te geden-
ken.
Nu de vieringen in de kapel van het 
Kloosterhuis plaatsvinden en we reke-
ning moeten houden met anderhalve 
meter afstand kunnen daar hooguit 22 
personen de dienst bijwonen. Te weinig 
ruimte voor een, voorheen drukbezoch-
te, viering om de overledenen te geden-
ken. Na overleg is besloten om dit jaar 
op 30 oktober om 19.00 uur een korte 

inleidende viering te houden op het 
kerkplein, waarbij de voorganger op het 
bordes van de kerk zal voorgaan. In deze 
viering zullen de overledenen van het 
afgelopen jaar herdacht worden. Daarna 
volgt de lichtprocessie naar de algeme-
ne begraafplaats (daarvoor dient u zelf 
een lichtje mee te brengen) en daar zal 
een korte afsluitende viering gehouden 
worden. Het geheel zal niet langer dan 
3 kwartier tot een uur in beslag nemen. 
Uiteraard is dit erg weersafhankelijk, 
maar ervaring leerde dat het vrijwel al-
tijd plaats heeft kunnen vinden. U bent 
van harte uitgenodigd! Als dit door ver-
soepelingen wijzigt dan vindt u dat op 
de website van de Onze Lieve Vrouwe 
parochie. 

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN
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Tekst: Nena Bongers
Foto’s: Ellen Duvekot en Theo Philipse

Even voorstellen
Om het in de volgorde van SPATH te 
doen, beginnen we met Sjak Hendriks. In 
het dagelijks leven werkzaam als control-
ler. Peter Centen werkt als zelfstandig ho-
venier voor 2 dagen en de andere 3 dagen 
als magazijnmedewerker. André Janssen 
werkt op de research afdeling van MSD, 
Theo Philipse werkt bij Bolsius en Henk 
Jacobs is Project Engineer bij Xerox. Wil-
lie van Boxtel is er in 2016 bij gekomen, 
hij werkt als bedrijfsleider bij Bouwcenter 
Centen.
Allen wonen in Sambeek, behalve André 
die in Boxmeer woont.
In 2011 startte het fietsclubje ook met 
Willy van Well, maar die is al na ’n paar 
weken afgehaakt.

Het begin
Na hun voetbal “carrière” wilden ze wat 
anders gaan doen. Op een verjaardag be-
sloten Peter, Sjak en Willie om met Theo 
mee te gaan fietsen, want die had Peter 
al regelmatig gevraagd om eens mee te 
gaan. Niet met een gewone fiets maar met 
een mountainbike. In het begin waren ze 
nog niet zo strak gekleed als nu, ze leen-
den fietsen en hun outfit was wel sportief, 
maar nou niet direct om mee te gaan fiet-
sen. Ze startten met iedere zaterdagmid-
dag hun vast rondje naar Afferden, dat 2 
of 3 keer werd gefietst. Later was Sjak de 
grondlegger van een grotere route, ook 
in Afferden. Ze begonnen thuis met fiet-
sen en dan richting de bossen. Een paar 
jaar later is dit fietsen naar de zondag-
ochtend gegaan. Henk Jacobs sloot aan in 
november van dat jaar. Af en aan kwamen 
en gingen verschillende gastrijders en in 
de zomer van 2014 sloot André Janssen 

zich aan als vaste rijder. Op Andrés 50ste 
verjaardag sloten ze een sponsordeal met 
MN Kozijn, die hen heeft voorzien van 
een flitsende fiets-outfit. Toen is ook het 
logo SPATH ontworpen door Theo, het 
logo dat ook op het fietsshirt staat. Zoals 
al vermeld kwam Willie van Boxtel later 
de groep versterken, in 2016. 

De routes
Nu hebben ze vier vaste routes. Ze fietsen 
gemiddeld meestal rond de 40 km, wat 
ze in een uurtje of twee halen. Hun eigen 
route naar Afferden doen ze nog steeds, 
fietsen naar Sint Anthonis is er bijgeko-
men, en er is de MBT route in Overloon, 
die ze het pittigst vinden. Hier is het oplet-
ten geblazen, met vele kuilen en bulten, en 
je  moet zeer zeker echt fit zijn. Doelstel-
ling is dat ze moe worden, ze houden niet 
van  wedstrijden. Voor de koffie nadien 
doen ze het,   de gezelligheid staat voorop. 
Zoals Henk altijd zegt na het fietsen: “Nu 
kan het weekend beginnen.”  
Bij nat weer fietsen ze rond het Reinders- 
meer, gemeente Bergen.
Het fietsen begint zondags om 9.30 uur 
tot aan de middag, dan samen “evalueren” 
en bijpraten met het kopje koffie. On-
derweg wordt ook veel gekletst, zoals ze 
zelf zeggen: “Als Peter erbij is, hebben we 
geen fietsbel nodig, andere weggebruikers 

de hoBBy van...
spath

SPATH staat voor: Sjak, Peter, André, Theo, Henk. 
Mountainbikersclub sinds 2011. In deze volgorde fietsen 
ze ook. Als laatste fietst Willie, aangezien de naam al was 
bepaald voordat hij erbij kwam. Sindsdien gaan ze ieder 
weekend eropuit en fietsen wisselend 4 vaste routes. In 
september vierden ze hun 10-jarig jubileum. 

SPATH, v.l.n.r. André Janssen, Sjak Hendriks, Willie van Boxtel, Henk Jacobs,  
Peter Centen, Theo Philipse

Peters val



Nr. 18    ROND DE TOREN      9

worden door Peter op tijd gewaarschuwd 
door een luid ‘ladiedie’!”
Nadeel is dat ze bij zijn aanwezigheid geen 
hertjes, vossen of roofvogels zien in het 
bos, want die horen hen ook aankomen. 

Jubileum
Ze hebben al een jubileum gehad, het vijf-
jarig bestaan. Toen gingen ze voor het 
eerst samen een lang weekend weg, naar 
de Eifel. Hoofdzaak is dan ook fietsen. Ze 
beginnen om half 10 in de ochtend en slui-
ten de fietsdag af om 16.00 uur. Gewoon 
gezellig fietsen, niet aan een stuk door, met 
de nodige pauzes en lunch. Wat hen bij-
gebleven was van dat weekend is dat Sjak 
in het begin te hard van stapel ging, want 
het waren best wel pittige beklimmingen. 
Omdat hij té snel naar boven fietste was 
de pijp snel leeg en die (eerste) dag was 
het bij een kort ritje gebleven. De fut was 
op, ze hadden het niet opgebouwd. Daags 
erna, na de nodige rust,  fietsten ze naar 
een andere plaats. Na een lange zware rit 
kwamen ze bij circuit Nürburgring en op 
zondag was het weer een andere route. Op 
die dag was veel horeca gesloten en onder-
tussen snakten ze naar een hapje en een 
drankje, en natuurlijk even rust. Daar her-
inneren ze zich van dat ze langs een B&B 
fietsten, Landhaus Tannenhof genaamd. 
Ze besloten aan te kloppen, op goed geluk, 
want ze waren er wel aan toe. Het was een 
gesloten deur, maar de eigenaar opende 
deze voor hen. Er werd zelfs brood voor 
hen gebakken. En tot hun verrassing 
kwam de eigenaar met een dienblad vol 
met schnaps aanzetten, als verwelkoming. 

Het was een zeer gezellige aangelegenheid. 
In 2019 zijn ze nogmaals naar de Eifel 
geweest, dat was in de buurt van hun 7,5 
jarig jubileum. 
Bij beide weekenden werd op vrijdag flink 
bier ingeslagen voor de avonden, maar 
moe als ze waren lagen ze iedere avond na 
2 flesjes bier om 23.00 uur al in bed. 

Ongelukken
Het ging niet altijd goed, allemaal hebben 
ze weleens op de grond gelegen. Peter heeft 
de eer van de meeste duikelingen. Geluk-
kig altijd goed afgelopen, op wat schram-
men en blauwe plekken na. Henk heeft de 
minste valpartijen meegemaakt, maar er 
was een keer dat hij ook viel. Henk fietst 
meestal als laatste, dus toen hij viel merkte 
de groep niet eens dat hij niet meekwam. 
De anderen fietsten vrolijk door, en op een 
gegeven moment toen ze moesten stop-
pen merkten ze pas dat Henk er niet meer 
bij was, inmiddels was dat al wat kilome-
ters verder. Ondertussen was Henk opge-
krabbeld en fietste richting de groep, die 
hem al tegemoet kwam. Gelukkig met een 
goede afloop. André viel in Overloon ooit 
in een wespennest en reageerde dus ook 

als door een wesp gestoken. De anderen 
keken elkaar aan van ‘wat is hij nou aan 
het doen!’ 
Het lelijkste is Willie gevallen. Het was een 
ongelukkig incident waarbij hij zijn sleu-
telbeen brak. Iedereen was er behoorlijk 
van geschrokken en sindsdien proberen 
ze toch wat voorzichtiger aan te doen. 
Zoals ze zelf zeggen: “We zijn ouder en 
verstandiger geworden.“
Nu letten ze beter op elkaar.
Helaas wordt er ook regelmatig lek gere-
den. Als dat gebeurt heeft ieder een vaste 
taak: eentje houdt de fiets vast, een ander 
maakt foto’s, twee man vervangen de bin-
nenband en doen al het werk én dan zijn 
er nog die instructies geven en aanmoe-
digen. 

Ten slotte
Dit jaar, op 10 september, vierden ze hun 
10-jarig jubileum. Ditmaal wederom een 
weekendje, maar in eigen land. Door de 
corona wilden ze niet naar het buitenland 
gaan, omdat het zo’n onzekerheid bood, 
maar Zuid Limburg zal niet onder doen. 
Voor de gelegenheid zijn er SPATH-polo’s 
gemaakt door Theo, die ze dat weekend 
aandeden. 
Ze hopen nog lang door te kunnen gaan, 
want het is niet alleen de sportiviteit, maar 
ook de gezelligheid die hoog in het vaan-
del staat.  

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

Mooi uitzicht op de Eifel

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

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

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

CEASAR

Sambeekseweg 23
5831GK Boxmeer

0485 57 65 51
www.drummerke.nl

VSM

www.ccadministratie.nl
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RABO CLUB 
SUPPORT 2021 
Binnenkort gaat weer de actie Rabo-
ClubSupport van start. Leden van de 
Rabobank kunnen van 4 t/m 25 okto-
ber een stem uitbrengen op hun favo-
riete club. 

Ook Sambeek is rijk aan clubs en ver-
enigingen, die bijdragen aan het wel-
zijn van veel Sambekenaren. Indien 
u dit belangrijk vindt: via de website 
van de Rabobank is te zien op welke 
Sambeekse clubs en organisaties kan 
worden gestemd. 

Uiteraard kunt u uw stem ook uit-
brengen op Rond de Toren!

nieuwsflits

AMARYLLISBOLLEN
ACTIE 
Een nieuw carnavalsseizoen staat voor 
de deur! Om het financiële plaatje 
rond te krijgen houden we op zaterdag 
9 oktober onze jaarlijkse Amaryllis-
bollenactie. Onze leden zullen op deze 
dag vanaf 10.00 uur bij u aan de deur 
komen met bollen in verschillende 
kleuren. Ook zitten we deze ochtend 
tussen 10.00 en 12.00 uur in de Elsen-
hof voor u klaar voor de verkoop van 
Amaryllisbollen.  

De prijs van één bol is € 3.50
Twee bollen of meer: € 3,00 per bol

Er is zelfs een mooie prijs te verdie-
nen voor degene die de ludiekste foto 
maakt van een bloeiende Amaryllis-
bol. Stuur uw leuke, grappige, mooie 
foto naar info@deknoepers.nl en win!

Hebt u ons gemist op 9 oktober, en wilt 
u toch een Amaryllisbol bemachtigen? 
Neem contact op met Dick de Haas: 
06-51272633 of mail naar het boven-
staande e-mailadres. 

CV De Knoepers

OPROEP!
Geachte Knoepers, 
geachte Pronkstukken,

Na een jaar van ongeduldig op de han-
den zitten, gaan we eindelijk weer van 
start! Weer van start met de organisatie 
van een weekend lang vertier, muziek en 
dans op de Sambeekse bühne tijdens de 
Pronkzitting op 4, 5 en 6 februari 2022. 
We laten de perikelen van blokjesverjaar-
dagen, balkoningsdag, Zoom-pubquizen 
en online voorstellingen hopelijk steeds 
meer achter ons. De Pronkstukken staan 
júist te popelen om de bewoners van 
het gezellige Knoepersriek weer een live 
avondvullend programma voor te scho-
telen. Na een jaar van rust is het voor jou 
(beste lezer) misschien wel hét moment 
om (opnieuw) lid te worden.

Het toneel van de Sambeekse Pronkzit-
ting biedt ruimte aan vele vormen van 
podiumkunsten. Zang, dans, samenspel 
of misschien een ouderwetse buut om 
de zaal tot buikpijn aan het lachen te 
maken. Verras en plezier jezelf, maar ook 
je dorpsgenoten door aan te sluiten bij 
onze prachtige vereniging. Graag nodi-
gen wij jou uit om aan te schuiven bij de 
eerste vergadering van de Pronkzitting 
2022 op 1 oktober aanstaande om 20.30 
uur. De vergaderlocatie is Koken bij Kat 

(Stalenberg 14). Graag ontvangen wij 
een mailtje van jouw aanmelding aan de 
vergadering, welke gericht mag worden 
aan pronkzittingsambeek@gmail.com.

Heb je interesse en/of wil je wat be-
spreken/bevragen over de Sambeekse 
Pronkzitting, dan mag je contact leggen 
met Antwan Ebben (06-57243426) of 
Nico van Bon (06-23602712).   

Wij zien jullie graag verschijnen op deze 
eerste vergadering en anders natuurlijk 
in de zaal tijdens de pronkzitting!

Namens alle leden van de Pronkzitting 
Sambeek

Foto: Betty Derikx fotografie

Tot op dit moment wordt er geluid als 
iemand is overleden en er gevraagd 
wordt om overluid te worden. In het 
verleden kwam deze vraag bijna altijd 
vanuit de parochie omdat er dan een 
kerkelijke uitvaart was. De tendens nu 
is dat er veel minder uitvaarten via de 
kerk (parochie) plaatsvinden waardoor 
de traditie van het overluiden dreigt te 
verdwijnen. Daarom is contact gezocht 
met de stichting behoud Sambeekse 
Toren; die beheert immers de klokken. 

Ook is er aandacht voor het luiden ge-
vraagd via de krant en ons dorpsblad. 
Met als resultaat dat een aantal mensen 
bereid is deze traditie van overluiden in 
stand te houden. Het is nu dus mogelijk 

dat iedereen, van welke godsdienstige 
stroming ook, overluid kan worden 
Daarvoor staan vanaf oktober de luiders 
die aan de beurt zijn met hun telefoon-
nummer in Rond de Toren.

Wat wordt er van u verwacht: Na een 
overlijden belt u de desbetreffende lui-
der en geeft aan dat er overluid moet 
worden. Meldt u dit voor 11.00 uur dan 
wordt er om 11.00 uur geluid. Meldt u 
dit later op de dag, dan wordt er de vol-
gende dag om 11.00 uur geluid. Dit geldt 
van maandag tot en met zaterdag, want 
op zondag wordt er niet overluid.

LUIDEN VAN DE KLOKKEN BIJ OVERLIJDEN
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basisschool

Grotestraat 68
5836 AH Sambeek

0485-573330
dir.debolster@optimusonderwijs.nl

Saamhorigheid   •   Hoge leeropbrengsten

Ruime aandacht voor ICT   •   Projectmatig onderwijs

Met oog voor het kind!
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door Stephan Moors

Maandelijks verschijnt er in Rond de 
Toren een historisch artikel, geschreven 
door René Klaassen,     voorzitter van 
Sambeeks Heem. Ook op facebook wor-
den regelmatig anekdotes en verhalen 
geplaatst die gaan over de geschiedenis 
van ons oude dorp. Niet alleen tijdens 
de Sint-Jansweekenden maar ook op de 
Oogstdagen van SMT en de Nieuwe-In-
wonersdagen in september is deze organi-
satie van de partij. Aangezien de mensen 
van Sambeeks Heem zich nu al voorberei-
den op de Historische Avond, die plaats-
vindt op dinsdag 2 november, is dit een 
goede gelegenheid om eens nader kennis 
te maken met deze bijna 40-jarige Sam-
beekse stichting.

In 1983 zorgde het aanstaande 500-jarig 
bestaan van onze kerktoren ervoor dat er 
twee, aan geschiedenis van ons dorp gere-
lateerde stichtingen het levenslicht zagen: 
‘500 jaar Sambeekse toren’ en ‘Sambeeks 
Heem’. Vanaf die tijd waren vooral Jos 
Kuijpers en René Klaassen het gezicht van 
Sambeeks Heem. Wie kent niet de Du-
velsklökskes (inmiddels een veelgevraagd 
collectors-item) en wie herinnert zich 
niet de prachtige voordrachten tijdens de 
Sint-Janskranswijdingen in juni op het al-
tijd bomvolle kerkplein? 
Vanaf 2015 stond onze voorzitter er al-
leen voor en daarom verzamelde hij een 
negental dorpsbewoners om zich heen, 
dat samen met hem waakt over het verle-
den van ons dorp. Voor de bijeenkomsten 
stelden de gebroeders Uyen twee kamers 
op de hoek van het Catharina-klooster 
beschikbaar en onder de naam ‘Heemka-

mer Jos Kuijpers’ worden die sindsdien 
gebruikt voor activiteiten. 

En welke activiteiten worden er zoal on-
dernomen?  
Sambeeks Heem onderzoekt, registreert, 
verzamelt, bewaart, publiceert, verkoopt, 
draagt uit en vertelt over de geschiedenis 
van Sambeek. En dat laatste gaat weer ge-
beuren tijdens de Historische Avond op 
dinsdag 2 november.

De eerste Historische Avond vond plaats 
in 2017. Zo’n 180 (oud-)Sambekenaren 
vonden toen de weg naar De Elsenhof 
en werden daar aangenaam verrast door 
korte lezingen, voordrachten, filmfrag-
menten, beamerpresentaties en vertel-
lingen, alles uitgevoerd en gebracht door 
de eigen mensen van Sambeeks Heem. 

Onderwerpen als ‘de Halt’, ‘de Gouden 
Leeuw’ en ‘de vliegtuigcrash’ brachten bij 
het publiek veel herinneringen naar boven 
en zorgden vooral ook in de pauze voor 
veel gespreksstof. Fanatiek werd er mee-
gespeeld tijdens de Sambeek-quiz en toen 
het Sambeeks volkslied als slotact door 
een hoornensemble werd geblazen zong 
men uit volle borst mee. Deze laagdrem-
pelige Historische Avond, een soort van 
reünie voor veel dorpsgenoten, smaakte 
naar meer. De Historische Avond was der-
halve een feit en kwam vast op de agenda 
van Sambeeks Heem te staan. Zoals alle 
activiteiten kon ook deze avond in 2020 
geen doorgang vinden, maar nu anno 
2021 gelukkig wel!  

De leden van Sambeeks Heem nodigen 
dan ook alle lezers van Rond de Toren uit 
om met elkaar weer dat echte ‘Sambeek 
gevoel’ te ondergaan en onder het genot 
van een kopje koffie en wat lekkers mee 
te praten over die ‘goede oude tijd’. Van 
‘heden naar verleden’ is het thema van die 
avond. Aan de hand van bestaande situa-
ties en gebeurtenissen in het dorp gaan we 
terug in de tijd en daarom is dit ook voor 
de nieuwe bewoners of jongere inwoners 
van Sambeek beslist de moeite waard. 
Tot ziens op dinsdag 2 november om 
20.00 uur (zaal open om 19.30 uur) in De 
Elsenhof.  

samBeeks heem
WEER EEN HISTORISCHE AVOND

Van links naar rechts: Gerard Everink, Mientje Denen, René Klaassen, Piet Koeken, 
Monique Strik, Nico Goossens, Karin vd Hoven, Jan Hooiveld, Erik Huijbers, Stephan Moors
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// sanidrome.nl/pennings

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

Sanidrõme Pennings realiseert uw droombadkamer. 
Inclusief vakkundige installatie door eigen vakmensen. 
Laat u inspireren op sanidrome.nl/pennings.

Inspirerende 
showroom

Ontzorgen 
van A tot Z

Vakkundige 
installatie

www.2besign.nl
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Op Instagram hebben wij weer allemaal leuke  
vragen gesteld waar jullie op konden reageren.  
Dit zijn de uitkomsten. Zou je de volgende keer  
ook mee willen doen volg dan het Instagram  
account van: rond_de_toren_jeugd. vakantie gaat? 

Op welke school zit je?
Basisschool: 1 stem
Middelbare school: 23 stemmen
Vervolgschool: 13 stemmen
Anders: 0 stemmen 

Hoe ga je naar school?
Trein: 9 stemmen
Fiets: 27 stemmen
Auto: 3 stemmen 
Anders: 0 stemmen

Vind je je klas leuk?
Super leuk!!!: 1 stem
Gezellig: 20 stemmen
Kan beter: 11 stemmen
Niet zo leuk: 2 stemmen

Hoelang zit je al op deze school? 
1 jaar: 8 stemmen 
2/3 jaar: 14 stemmen 
4/5 jaar: 8 stemmen
Meer: 5 stemmen 

Hoelang ben je onderweg naar school?
0-5 minuten: 4 stemmen 
5-10 minuten: 16 stemmen 
10-20 minuten: 4 stemmen
20 of meer minuten: 11 stemmen 

Heb je al toetsen gehad?
Ja: 11 stemmen 
Nee: 23 stemmen

Vind je het leuk dat je weer naar school mag? 
Ja: 16 stemmen 
Nee: 15 stemmen

Wat is je lievelingsvak?
• Gym
• Naar huis gaan
• Geschiedenis 
• Sport innovatie 
• Chemie

Waar heb je het meeste zin in dit schooljaar? 
• Ameland 
• Uitvallende uren 
• Koningsspelen 
• De uitgroei binnen de technische biologie 
• Vakantie

Tekening: Koen Laarakkers

jeugd
puzzel

Leuke back to school zinnen: 

•  Leraren zijn net baby’s, als ze geen aandacht krijgen gaan ze schreeuwen 

•  Leraren noemen het afkijken, wij noemen het teamwork 

•  Elke dag gaan al die kinderen naar school, je zou bijna zeggen dat er iets leuks te 

doen is. 

•  Problemen bij wiskunde? Bel 0800- [(10x)(In(13e))]|-(sin(xy)/2.362x)]]]
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De voorbereidingen vergden veel tijd: de 
grote tent moest opgezet worden; machi-
nerieën moesten een plek krijgen; de lo-
gistiek van de te bezichtigen old-timers, 
zowel van auto’s als van tractoren, moest 
kloppen; de catering moest op orde zijn 
zodat er geen ‘nee’ verkocht hoefde te 
worden. Daarnaast moest een kleine 
streekmarkt georganiseerd worden en 
bovendien moesten alle te werk gestelde 
SMT-ers in goede conditie zijn! Afijn: dit 
alles was goed geregeld.

Sambeeks feestje?
De SMT voert de ‘S’ van Sambeek in haar 
vaandel, maar de ‘V’ van Vortum ernaast 
had ook niet misstaan. De oogstdag is in-
middels uitgegroeid tot een regionaal eve-
nement waar veel mensen op af komen. 
Als Vereniging SMT zijn we dan ook trots 
dat we een functie kunnen vervullen voor 
de (regionale) bevolking door een eve-
nement te organiseren dat bij velen in de 
smaak valt.

Wat was er te zien?
Primair is de oogstdag, zoals de naam aan-
geeft, gericht op het oogsten. Dit gebeurt 
in een jaren 50-60 setting met de toen ge-

bruikte methoden en machinerieën. 
Daarnaast is er een verzameling van aller-
lei old-timers en pipowagens, die in slag-
orde zijn opgesteld, te zien.
Een stooomtractor uit 1908 maakt veel 
indruk, zeker als deze met een vaart van 
rond de 5 km per uur over het trein zucht 
en steunt. 

Een schouwspel dat indruk maakt zijn 
de ‘gloeikoptractoren’ met als bekendste 
merk de Lanz Buldog. Deze 10! liter een-
cilinder tractoren worden met een bran-

der voorverwarmd en hebben een karak-
teristiek geluid. Het publiek bekeek deze 
majestueuze tractoren vol bewondering. 
Vanwege hun laag toerental veren deze 
indrukwekkende zware tractoren mee op 
hun wielen. Foto 1

De streekmarkt werd goed bezocht. Er 
stonden hobbyisten of professionals met 
groot- en kleinvee, de imkerij, pompoe-
nenkwekers, verkopers van allerlei (twee-
dehands)spullen. 
Sambeeks Heem was ook vertegenwoor-
digd; mensen konden daar hun hart op-
halen over de geschiedenis van Sambeek.

Een van de oprichters van de SMT zorgt 
ervoor dat de ‘M’ van stationaire motoren 
aandacht krijgt. Op een perceeltje staan 
enkele motoren de hele dag te draaien, 
zoals hij zegt: ‘het draait en staat stil’. Een 
van de motoren draait de aardappelsor-
teermachine aan zodat de aardappelen 
uiteindelijk in goede conditie in de zakken 
komen.  Foto 2

De inwendige mens had geen reden tot 
klagen. De vrouwelijke SMT-vrijwilligers 
hadden hun handen vol aan de bestel-
lingen. En er werd inderdaad geen ‘nee’ 
verkocht, mede omdat er meerdere keren 
‘boodschappen’ bijgehaald moesten wor-
den. Foto 3

De muzikale omlijsting werd verzorgd 
door Kuulvoer, het wereldberoemde dwei-
lorkest van Sambeek. 

Professioneel ‘knutselwerk’
Een zeer bijzondere verzameling mini-
aturen van agrarische voorwerpen was 

Vorig jaar heeft de oogstdag van de SMT zonder publiek 
plaats gevonden en werd de wens uitgesproken dat in 2021 het 
publiek de SMT-ers weer een hart onder de riem zou kunnen 
steken door aanwezig te zijn. Gelukkig voor de SMT werden 
de coronamaatregelen versoepeld en mocht er weer publiek 
komen; wel moest iedere bezoeker geregistreerd worden. 

smt wens gehonoReeRd: oogstdag smt

foto 1

foto 3
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indrukwekkend te noemen. Ongeveer 300 
miniaturen op schaal nagemaakt en de-
taillistisch vorm gegeven is aan de SMT 
geschonken. Foto 4
Verder heeft een SMT-hobbyist zijn hobby 
tentoongesteld nl. meccano. Hij bouwt er 
fantastische dingen mee. 

Het oogsten
Het oogsten vindt plaats op het Educatief 
Park van de SMT. De oogst binnenhalen 
was niet alleen het doel, de informatie hoe 
op de jaren 50-60-manier geoogst werd, 
was net zo belangrijk. Het educatief ka-
rakter krijgt normaliter zijn weerslag door 
ook basisschoolleerlingen een stukje van 
het perceel in te laten zaaien of te poten en 
te laten oogsten. Helaas is dat vanwege de 
corona niet mogelijk gebleken. 

Het publiek was enthousiast; er waren na-
tuurlijk ook oud-gedienden die het klap-
pen van de zweep van die periode kenden 
en dan komen de sterke verhalen los! En 
natuurlijk stonden er ook enige stuurlui 
aan wal. 

Wat werd er geoogst?
In het voorjaar zijn 8 soorten aardappe-
len gepoot, waaronder biologische, paar-
se, kruimige, vastkokende en voor frites 
bestemde aardappelen. Het merendeel is 
van het merk Frieslander die tijdens de 
oogstdag gesorteerd en verpakt zijn. Later 
in het jaar worden de aardappelen nog in 
Sambeek en omgeving verkocht.

De rogge-oogst
De rogge werd op 2 manieren geoogst om 
het verschil duidelijk te maken in de toen-
malige technieken. Na de oorlog werd met 

een Fahr combine gemaaid en het graan 
gebonden in kleine pakketjes, de schoven. 
De schoven werden met een wagen van het 
land gehaald en naar de dorskast gebracht. 
In de dorskast werd gedorst. Dat wil zeg-
gen dat de graankorrels van het stro en kaf 
werden gescheiden door mechanisch ge-
weld. De graankorrels vallen door een zeef 
en worden opgevangen in zakken. Het res-
tant, het stro, werd in een pers geladen en 
geperst tot balen. De dorskast wordt met 
een riem aangedreven vanuit een tractor. 

Eind jaren 60 werden de combines mo-
derner en konden zelf meerdere handelin-
gen verrichten. De dorskast werd overbo-
dig. Tijdens de oogstdag was een Massey 
Ferguson combine uit 1972 actief. Het 
maaien en dorsen gebeurt in de machine. 
De graankorrels worden in de machine uit 
de aren geklopt en komen in een verza-
melbak. Het stro komt aan de achterkant 
uit de machine en ligt op het land. Een 
pers kan het overgebleven stro tot balen 
persen.

Restant oogst
Er zijn twee soorten bieten gepoot waar-
van de suikerbieten alleen geoogst zijn.
De mais werd met twee sterke tractoren 
van het land gehaald.

Niet alles werd op deze dag geoogst. Dan 
wordt de dag teveel gedomineerd door de 
productie wat ten koste gaat van het edu-
catief karakter. De stukken die geoogst 
zijn werden naderhand omgewoeld en 
op sommige plekken voorzien van droge 
mest. 
Grote delen van het perceel liggen er weer 

bij zoals in de periode vóór de oogst- en 
zaaidag. De cyclus is weer rond. Na de 
oogst wordt het land met rust gelaten tot 
het begin van het volgend groeiseizoen 
rond april.

Dank!
De SMT bedankt iedereen die deze dag 
mogelijk heeft gemaakt en die deze dag 
bezocht heeft. Tot volgend jaar en vergeet 
niet aardappelen te kopen! Mededelingen 
hierover volgen nog!

Veel foto´s en filmpjes zijn te zien op 
https://myalbum.com/album/qEvbTt-
n4GXqm

met puBliek!

AARDAPPELVERKOOP 
FRIESLANDER 
Houd de flyer of andere 
aankondigingen in de gaten 

foto 2

foto 4
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tv samBeek
fysioholland cluBkampioen-
schappen tennis 2021

Agenda
55 + tennis

doorlopend woensdag- en  
donderdagochtend

Najaarscompetitie
16 september t/m 31 oktober

Tijdens de vrije trainingen werd het thema 
van deze editie van de clubkampioenschap-
pen bepaald. Het prijzengeld werd vastge-
steld, de aankleding besproken en de taken 
verdeeld. Ongemakken, als het tot zich 
nemen van teveel of verkeerde brandstof 
uit de kranen van Pub Esser,  pareren we 
daarbij met steeds meer gemak. En ook het 
communiceren op afstand met commis-
sieleden die elders in de wereld “racen” is 
inmiddels eerder vanzelfsprekendheid dan 
uitzondering.

De kwalificatie ging gepaard met relatief 
veel uitvallers. Vaak ging het om beschadi-
ging van essentiële onderdelen in de aan-
sturing van de deelnemers. Ook positieve 
testresultaten zorgden voor een uitdunning 
van schema’s.

De race zelf mocht op zondag (en zaterdag) 
uiteindelijk bepalen hoe de prijzen verdeeld 
zouden gaan worden. Belangrijker was ech-
ter dat eenieder vooral ook streed voor een 
vermelding op “The wall of fame” in het 
clubhuis van onze vereniging. Vermeldens-
waardig is daarbij ook dat niet iedereen in 
de organisatie het voor elkaar kreeg de accu 
dermate op te laden om zondag nog aan de 
start te verschijnen. 

Omdat kampioenen het verdienen om ook 
in de meest belangrijke media vermeld te 
worden schroom ik niet hieraan in deze 

editie van “Rond de toren” tegemoet te 
komen.

Een gelukwens aan Michiel Hendriks, 
Sam Jacobs en Stef Jacobs, Fleur en Marga 
Nabbe, Daan Jacobs en Fleur Nabbe met 
het behalen van het algehele clubkampi-
oenschap in de hoogste klasse van de ver-
schillende onderdelen en een eervolle ver-
melding op “The wall of fame”.

Daarnaast een evenzo grote felicitatie aan 
Bjorn Hess, Nicky de Heuvel, Nick Fleu-
ren en Stan Otten, Bob Vervoort en Tjerk 
Janssen, Bart Ermers en Nicky de Heuvel, 
Anoek Barten en Hanneke Vonk, Anja en 
Inge Jenniskens, Anoek Barten en Stan 
Otten, Inge en Rudy Jenniskens, Harry Ja-
cobs en Vera Verpoort voor hun overwin-
ningen in de andere klassen met eveneens 
de vermelding op “The wall of fame”.

Maandagochtend brak binnen de organi-
satie de periode van het reinigen van de 
brandstofleidingen e.d. aan om ons daar-
na terug te trekken tot de volgende editie 
in 2022. Dank aan iedereen die meewerk-
te aan het welslagen van dit mooie evene-
ment.

Namens de organisatie
Antwan.

Thema “Formule 1 Zandvoort”

STEUN TV SAMBEEK VIA 
DE CLUBACTIE VAN PLUS 
VERBEETEN

Supermarkt Plus Verbeeten is al jaren 
sponsor van Tv Sambeek en heeft een 
sponsoractie gestart waarbij er voor 
verenigingen €20.000,- te verdelen is.

Wanneer je tussen 5 September en 13 
November je boodschappen doet bij 
de Plus in Vierlingsbeek of Overloon 
dan krijg je bij elke 10 euro bood-
schappen of actie product een spon-
sorpunt.

Dit sponsorpunt kun je via een unie-
ke code verzilveren en toekennen aan 
Tv Sambeek, de hoeveelheid punten 
bepaald uiteindelijk hoeveel geld een 
vereniging ontvangt.

Boodschappen doen we toch, jullie 
kunnen onze vereniging ondersteu-
nen door deze bij de Plus te kopen.
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Bedankt voor jullie inzendingen 
met het thema: Fruit in Sambeek  

Voor de volgende Rond de Toren 
is het thema: 

POMPOENEN IN 

SAMBEEK 

Stuur je foto in via 
ronddetoren@live.nl

Foto: Dorothé van BonFoto: Geert Holtmeulen

Foto: Gerrie Laarakkers

Foto: Hilde Stevens

Foto: Wim Klaassen

Foto: Jeanette Verstraaten

Foto: Gerda Bongarts

Foto: Martijn Smits 
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door René Klaassen

Ze zullen nieuwsgierig om zich heen heb-
ben gekeken wie er allemaal waren. “Die is 
er en die ook. En hé, hij is ook gekomen. 
Maar een paar zijn er niet, wel begrijpelijk 
ergens.” 
Op zondag 10 januari 1909 was er om vier 
uur ‘s middags in de lagere school naast 
het gemeentehuis een bijeenkomst voor 
alle Sambeekse mannen boven 16 jaar. 
Doel was te komen tot de oprichting van 
een plaatselijke afdeling van de drankbe-
strijding, in overwegend katholieke plaat-
sen vaak Kruisverbond genoemd.

Natuurlijk waren er in Sambeek heel wat 
jongelui en mannen die graag een biertje of 
een borreltje lustten. En ze wisten van elkaar 
wel wie dat waren. Maar de bijeenkomst 
werd juist georganiseerd om dat biertje of 
dat borreltje te laten staan of om op zijn 
minst minder vaak te nuttigen. Vandaar dat 
de aanwezigen belangstellend om zich heen 
keken wie er niet en wie er wel waren.

Een van de sprekers op deze bijeenkomst 
was de Boxmeerse karmeliet Arnoldus 
Wijtenburg, een vurig pleitbezorger van 
de drankbestrijding. Hij somde de vre-
selijkste rampen op die door Koning Al-
cohol in de maatschappij plaatsvonden. 
“Paus en bisschoppen hebben zich ver-
enigd in de strijd tegen de drankduivel”, 
sprak hij. “En wij zullen ons bij hen moe-
ten aansluiten door de oprichting van een 
plaatselijk Kruisverbond.”

De Sambeekse mannen en jongelui kon-
den een keuze maken uit drie categorieën 
drankbeperking.
De eerste was de groep van geheelont-
houders, die geen druppel alcohol meer 
zouden nuttigen. Dan waren er de Kruis-

verbonders, die alleen bij bijzondere gele-
genheden nog wel een glaasje namen. De 
derde categorie was die van de Paulisten, 
die hun alcoholgebruik sterk zouden min-
deren. De bedoeling was dat iedereen die 
zich aansloot bij het Sambeekse Kruisver-
bond, dat trouwens de voor de hand lig-
gende naam ‘Sint-Jan’ kreeg, publiekelijk 
kenbaar maakte voor welke categorie hij 
koos. “Heren”, zo waarschuwde de even-
eens aanwezige pastoor nog, “sluit u zich 
alleen aan als u zeker weet dat u zich aan 
uw belofte kunt en wilt houden.” Het re-
sultaat van de oprichtingsvergadering was 
dat er zich één geheelonthouder opgaf, 31 
wilden Kruisverbonder worden en 9 Pau-
listen.

Tot voorzitter werd gekozen Jan van Els, 
die vrij spoedig daarna werd opgevolgd 
door Petrus Hafmans. Deze zou jarenlang 
hét gezicht van het Sambeekse Kruisver-
bond zijn. Meestal om de twee maanden 
was er een bijeenkomst, waar een spreker 
de aanwezigen bemoedigde zich te hou-
den aan hun belofte om het alcoholge-
bruik sterk te verminderen of daar hele-
maal van af te zien.  

In 1934 werd het zilveren jubileum ge-
vierd. Hoeveel leden het Kruisverbond 
Sint-Jan toen telde, is niet bewaard geble-
ven. Wél dat het Bondsgebouw geheel ge-
vuld was. En uiteraard waren er ook weer 

sprekers, die de aanwezigen aanspoorden 
om toch vooral vol te houden.

Maar gaandeweg verminderde de belang-
stelling voor de plaatselijke drankbestrij-
dingsvereniging. Na het overlijden van 
Petrus Hafmans in 1940 vonden er geen 
activiteiten meer plaats.

samBeeks heem
VEEL MINDER, EEN BEETJE ÓF HELEMAAL NIETS MEER DRINKEN

Het bestuur van Kruisverbond Sint-Jan in 1934 bij het 25-jarig bestaan. Zittend: voorzitter 
Petrus Hafmans, pastoor Frans de Vocht, Herman Poorts en kapelaan De Vocht. 

Bericht in het Boxmeers Weekblad van 9 
januari 1909, waarin de oprichting van 
een Sambeeks Kruisverbond wordt aange-
kondigd.

Affiche met de duivelse verlokkingen van 
alcoholgebruik.  
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vv samBeek
afstoten veld 3 en  
veldveRlichting veld 1

Agenda
Oud papier

Zaterdag 9 oktober
8.30 - 11.30 uur

(Pastoor de Vochtplein)

Wedstrijden Sambeek
03-10   SVS 1 - Sambeek 1
10-10   Sambeek 1 - RKDSO 1
17-10   vvVOS 1 - Sambeek 1
24-10   Sambeek 1 - Belfeldia 1
31-10   RESIA 1 - Sambeek 1

Wedstrijden Dames Sambeek
03-10   Sambeek VR1 – MVC’19 VR1
17-10   Sambeek VR1 – SV Venray VR1
31-10   Bieslo VR1 - Sambeek 1

Beste mensen,

In de pers is reeds gepubliceerd dat de 
bestemming van veld 3 van de voetbalver-
eniging Sambeek in de toekomst mogelijk 
gaat veranderen. Op deze publicaties heb-
ben wij als voetbalvereniging geen invloed 
gehad. Wel willen wij graag schetsen wat 
hiervoor de aanleiding is.

Van de gemeente Boxmeer kreeg de voet-
balvereniging Sambeek het bericht dat we 
op termijn geen onderhoudsvergoeding 
meer krijgen voor veld 3, gelegen aan  
de Bergstraat. Een minder intensief ge-

bruik van het sportpark, door terugloop 
van het aantal leden, ligt hieraan ten 
grondslag. Ook de samenwerking met de 
jeugdafdeling van Volharding heeft hier 
invloed op.

We kozen ervoor om hierin een actie-
ve houding aan te nemen en hebben het 
overleg met de gemeente direct geïnten-
siveerd. Het afstoten van veld 3 betekent 
namelijk dat we nog maar 1 veld met veld-
verlichting over zouden houden en dat is 
onvoldoende.
De uitkomst van de overlegmomenten 
met de gemeente is in het kort als volgt:

  -  De gemeente heeft meegewerkt aan een 
renovatie van de toplagen van veld 1 en 
2 zodat deze optimaal en maximaal be-
last kunnen worden;

  -  De gemeente heeft gelden beschikbaar 
gesteld voor het mogelijk aanbrengen 
van veldverlichting op veld 1;

  -  Veld 3 gaat op termijn afgestoten wor-
den en behoort vanaf dat moment niet 
meer tot ons sportpark.

Om veldverlichting te mogen realiseren 
op veld 1 is het noodzakelijk om een om-
gevingsvergunning aan te vragen. Deze 
stap gaan we echter pas zetten nadat we 
de dialoog met de directe omgeving van 
sportpark Den Urling zijn aangegaan. Dit 
traject is inmiddels in gang gezet.

Het is in dit kader verder belangrijk om 
mede te delen dat de VV Sambeek geen 
invloed heeft op de toekomstige bestem-
ming van veld 3. Vragen hierover kunnen 
wij dan ook niet beantwoorden en zullen 
gesteld moeten worden aan de gemeente 
Boxmeer.
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st. anthoniusgilde
open dag

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

De dag begon bij “de Gouden Leeuw”, 
waar wij met z’n allen bijeen kwamen, om 
ons op te stellen en vervolgens te mar-
cheren naar het schietterrein. Daar aan-
gekomen werden we verwelkomd door 
de voorzitter met een korte toespraak, 
waarbij alle activiteiten werden toegelicht 
en hoe je kon deelnemen aan de activitei-
ten. Voordat wij konden beginnen werden 
we aangenaam verrast door onze Burge-
meester de heer Karel van Soest, die een 
heel mooie berichtgeving had van zijne 
Koninklijke Hoogheid Willem-Alexan-
der Koning der Nederlanden, die ‘’Bij zijn 
beschikking ons een Koninklijke Erepen-
ning toegekend heeft’’. Daar zijn we heel 
trots op en dat geeft een extra dimensie 
aan het gilde. De open dag werd voort-
gezet met fanatiek schieten voor dorps-
koning. Burgemeester van Soest heeft als 
eerste de vogel bevrijd. Bij de laatste open 
dag in 2019 was het Bernie Janssen die 
dorpskoning werd en die er nu alles aan 

deed om zijn titel te verdedigen. De beker 
en de titel werd (welverdiend) overgeno-
men door Ed Poorts na een totaal aantal 
van 149 geloste schoten. Tevens was er een 
extra verrassing geregeld door bestuurs-
leden om alle aanwezigen te trakteren op 
een lekkere Heldro ijs van John de Vlam. 
Dit om te vieren dat wij dit jaar 600 jaar 
bestaan. Graag hadden wij het gedaan met 
een Gildedag afgelopen juni, maar dat 
mocht helaas niet zo zijn.

Kort na alle activiteiten hebben wij de dag 
afgesloten met een mooie barbecue, die 
door “de Gouden Leeuw” werd verzorgd. 

Ondanks de regen hebben wij met z’n 
allen een heel mooie en leuke dag ervan 
gemaakt. Na afloop ging iedereen moe, 
maar voldaan naar huis!

Gildebroeder Twan

Agenda

Op zondag 22 augustus hebben wij, de organisatie van het 
St. Anthonius Gilde, voor alle bewoners van Sambeek en 
omstreken een open dag georganiseerd om hen kennis te laten 
maken met ons gilde. Dit hadden wij verzorgd met allerlei 
leuke activiteiten, zoals: kruisboogschieten en het jaarlijkse 
luchtbuksschieten voor de dorpskoning en we sloten de dag af 
met een barbecue. Dit natuurlijk met de intentie om nieuwe 
leden te werven.
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samsam
kampveRslag 
2021

Agenda
Crea avond Kleien 

8 oktober 18.30-20.00 uur
 Groep 1 t/m 8 | € 1,50

Filmavond 
22 oktober 18.30-20.00 uur

 Groep 1 t/m 8 | € 1,50

Halloweenavond
29 oktober 18.30-19.30 uur

 Groep 1 t/m 8 | € 1,50

Scary Night
29 oktober 20.00- ??.?? uur
Groep 7 t/m 16 jaar | € 4,50

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.

Dinsdag 31 augustus
26 kinderen in de leeftijd van 5 tot 10 jaar 
en 32 kinderen van 10 tot 16 jaar gingen 
dit jaar mee. De jongsten werden door de 
ouders naar het kampterrein in Wijchen 
gebracht. Begin van de middag kwamen 
ook de oudere kinderen na een lange ge-
zellige fietstocht aan in Wijchen. 
Nadat de tentindeling bekend gemaakt 
was, hebben alle kinderen met hulp van de 
leiding hun bedje klaar gemaakt. Lucht-
bedden werden opgeblazen, knuffels en 
meegebrachte snoepzakken verdwenen in 
de slaapzak.
In het donker is de zaklampentocht gelo-
pen. Na het kampvuur was het tijd voor 
zoals de leiding zei: “Een uitzonderlijk 
rustige eerste nacht”. 

Woensdag 1 september 
Met een dubbeldekker bus naar Duinoord. 
Heel leuke speeltuin waar je kan klim-
men, glijden, schommelen, springen en 
laser gamen. De leiding hoefde niks mee 
te sjouwen want in Duinoord mag ieder-
een onbeperkt eten en drinken. Heel veel 

ijsjes, slush puppy’s, friet, pizza, broodjes, 
soep enz. later vertrok de bus met volle 
buikjes terug naar Wijchen. En wonder 
boven wonder heeft niemand in de bus 
gespuugd. Heel veel kinderen hebben een 
klein dutje gedaan zodat ze uitgerust weer 
op het kampterrein kwamen.
In de avond een gezellig bosspel en later 
voor de grote kids een leuke dropping. 
Best lastig om de weg terug naar het 
kampterrein te vinden. Maar gelukkig was 
iedereen voor zonsopkomst weer terug.

Donderdag 2 september
De oudste groep ging skaten in Waalhalla. 
Iedereen heeft meegedaan met de lessen 
op het skateboard en de stuntstep. Daar-
na mocht iedereen vrij skaten, bmx-en, 
stuntsteppen enz. Heel veel stoere stunts 
en soms te veel lef zorgden voor de nodige 
blauwe plekken. Maar gelukkig kon ieder-
een bij terugkomst op het kamp nog zelf 
koken om op krachten te komen.
Verder stond donderdag in het teken van 
de aller jongste kinderen die het nog te 
spannend vonden voor een heel kamp. 
Maar liefst 15 kinderen hebben samen 
met de al aanwezige jongste kampgangers 
een dagje kamp beleefd. Dieren zoeken 
in het bos door goed te luisteren naar de 
geluiden en spellen zoals: twister, skippy-
ballen-race, knikkers vissen met je voet en 
natuurlijk op het mega grote springkussen 
springen. Zij hebben de dag afgesloten 
met lekkere roze en blauwe pannenkoe-
ken voordat zij terug naar Sambeek ge-
bracht werden.
Donderdagavond heeft de hele groep film-
avond gehad met lekkere popcorn en nog 
even genoten van het kampvuur.

Vrijdag 3 september
Iedereen was op tijd wakker voor het laat-
ste gezamenlijke ontbijt. Alle luchtbedden 
weer leeg, de vuile was bij de vele schone 

onderbroeken in de tassen, alle snoeppa-
piertjes opgeruimd en de laatste snoepjes 
opgegeten. De groep van de oudste kids 
is gaan zwemmen. Heerlijk even schoon 
spoelen. Duiken, spelen op de matten en 
een opstopping in de glijbaan, alles wat 
eigenlijk niet mocht van de badjuf lukte 
toch.
De jongste groep is gaan spelen bij De Blije 
Dries, de speeltuin naast het kampterrein. 
Skelteren, glijden, springen en spetteren in 
de zwembadjes.
Het kamp is afgesloten met lekkere frietjes 
en daarna kwamen alle ouders de kindjes 
weer ophalen.
Via deze weg grote dank aan alle sponso-
ren, ouders, hulpleiding en vaste leiding 
en natuurlijk alle lieve kinderen, dankzij 
jullie was het een onvergetelijk kamp!!

CONTACT

www.samsam-sambeek.nl 
samsam.sambeek@gmail.com
instagram.com/samsamsambeek/
facebook.com/SamsamSambeek

Graag laten wij u meegenieten van onze avonturen. Want 
dinsdag 31 augustus zijn maar liefst 58 kinderen op 
SamSamkamp gegaan!
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HERINNERING AAN DE SINT JAN DE 
DOPERKERK TE SAMBEEK
Een boek vol prachtige foto’s van de kerk. Een mooie her-
innering aan de plek waar u misschien wel gedoopt of ge-
trouwd  bent of waar andere bijzondere momenten plaatsge-
vonden hebben.
Dit boek is op voorraad en kost€ 22,50. Op = op.
De opbrengst van het boek gaat naar MFA Sambeek.
Foto’s Geert Broeks.

Het boek is verkrijgbaar bij De Elsenhof 
Torenstraat 52 Sambeek
Tel. 0623754220

Rabo 
ClubSupport
Goed voor jouw club & geweldig voor de buurt  

Iedereen verdient een plek waar je altijd welkom bent. Waar je
jezelf kunt zijn en elkaar sterker maakt. Clubs en verenigingen 
zijn zulke plekken. En dat moet zo blijven. 
Daarom helpt Rabo ClubSupport verenigingen met kennis, 
netwerken en geld.

Wil je meer weten? Kijk dan op rabobank.nl/clubsupport 

Doe mee! 
Rabo Club-

Support 

We zijn diep getroffen door het overlijden van

 

LEO FAASSEN

Sinds 2013 een zeer betrokken lid van onze ledenraad. 

Tot op het laatst stond het leven van Leo in dienst van zijn 

gezin, medemens en maatschappij. Wij zullen hem missen, 

zijn toewijding en de blijmoedigheid waarmee hij in het 

leven stond. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, 

vrienden en naasten. Wij wensen hen veel sterkte bij het

dragen van dit verlies en vertrouwen erop dat zij kracht 

kunnen putten uit de vele mooie herinneringen.

Met oprechte deelneming

Ledenraad, Raad van Commissarissen,  

Directie en medewerkers

Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

September
do 30 sept. 19.30 uur MFA, informatie avond

Oktober
za  2 okt. 19.00 uur  OLV parochie, eucharistieviering, kapel Klooster-

huis
do  7 okt. 13.30 uur  Sambeekse senioren ver./IVN, Grote Slink, Bron-

laak Oploo
vr  8 okt.  18.30 uur  SamSam, crea avond kleien, de Elsenhof 
za  9 okt. 09.00 uur  VV Sambeek, inzameling oud papier, de Vocht-

plein
za 9 okt. 10.00 uur Amaryllisbol verkoop CV de Knoepers
ma 11 okt. 20.00 uur  Dorpsraad, vergadering, de Elsenhof
za 16 okt. 19.00 uur  OLV parochie, woord- en communieviering, 

Kloosterhuis
zo 17 okt. 15.00 uur Concert Semper Unitas
vr 22 okt. 18.30 uur SamSam, filmavond, de Elsenhof
vr 29 okt. 18.30 uur SamSam, halloween avond, de Elsenhof
vr 29 okt. 20.00 uur SamSam, Scary  Night, de Elsenhof 
za 30 okt. 19.00 uur   OLV parochie, viering Allerzielen in het Licht, 

Kerkplein 

Kijk voor een totaaloverzicht van activiteiten op www.sambeek.info

activiteitenkalendeR nieuwsflits
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senioRen veReniging
samBeek

Senioren Vereniging Sambeek

Senioren Vereniging Sambeek

Agenda
Bestuursvergadering

5 oktober

Fietsen en excursie Globemilk
19 oktober

Jaarvergadering
26 oktober

Vrijdag 3 september was het dan eindelijk 
zover. De E-fietsdag vond plaats in Sam-
beek. Het was een prachtige dag. Tussen 
09.45 en 10.00 uur verzamelden zich 38 
personen in de Elsenhof. Onder het genot 
van een lekkere kop koffie of thee luister-
de men naar wethouder Verstraaten. Hij 
benadrukte nogmaals het belang van in 
beweging blijven. De fiets is daarvoor een 
prima hulpmiddel.

Vervolgens kwam Jip van Weezel van 
SOAB aan het woord. Een klein uur hield 
hij ons bezig met o.a. het opfrissen van 
verkeersregels, de elektrische fiets en veilig 
op weg. Het geheel werd afgewisseld met 
een kleine maar leuke verkeersquiz en en-
kele filmpjes. 

Na een korte koffiepauze werd de groep 
in tweeën gesplitst. De ene groep ging met 

Ronnie Derks van Fysio Challence naar 
buiten voor een pittige opwarmtraining 
en de andere groep kreeg buiten met reac-
tie- en balanstesten van beweegcoach Jip 
te maken. Na een half uur werd er gewis-
seld.
Na een lekkere lunch gingen we wederom 
naar buiten.

Rijwielhandelaar Gérard Kocken Twee-
wielers uit Boxmeer en Schakelfietsen uit 
Milsbeek voorzagen de ene groep van al-
lerlei uitleg over fietsen. Ook konden er 
fietsen uitgeprobeerd worden. Wat zijn er 
toch allerlei prachtige fietsen voor men-
sen met problemen. Ondertussen verzorg-
den Jip en Peter het lastige fietsparcours. 
Ook hier werd na een half uur gewisseld. 
Na een korte fietstocht door Sambeek  en 
Vortum-Mullem werd de dag afgesloten.
Het was een fijne gezellige leerzame dag. 

Dinsdag 14 september j.l. had de Senioren 
Vereniging weer sinds lange tijd een ac-
tiviteit op het programma staan, n.l. een 
“Stappen en Happen” route door Sambeek. 
Er waren twee wandelingen uitgezet. Een 
van ca. 1,5 km en een van ca 5,5 km. De 
route was “rolstoel en scootmobiel proof” 
opdat zowel de mobiele als ook de minder 
mobiele leden konden meedoen. De wan-
delaars liepen van “bankje naar bankje” 
(het blijkt dat Sambeek heel wat openbare 
bankjes rijk is!) waar even gepauzeerd kon 
worden. Bij elke stop stond voor iedereen 
iets te drinken of iets lekkers klaar. 

Het aantal opgaven overtrof ver onze ver-
wachtingen, nl 79 deelnemers inclusief 
de bemensing van de diverse posten. Het 
weer werkte erg mee, er scheen een lekker 
zonnetje vergezeld van een zeer aangena-
me temperatuur. In de Catharinatuin ver-
telde René Klaassen e.e.a. over de historie 
en achtergrond van het park en Eric Bot-
den gaf uitleg over de bijzondere bomen 
en begroeiing. De activiteit werd aan het 

einde van de middag afgesloten in de El-
senhof met een gezellig samenzijn onder 
het genot van een lekkere kop soep en een 
paar broodjes. Het was duidelijk zichtbaar 
dat de deelnemers na lange tijd weer ge-
noten van het onderlinge contact en van 
“er even uit te zijn”. De organisatie kreeg 
veel complimenten. Hopelijk kunnen we 
komend verenigingsjaar weer zonder veel 
beperkingen meerdere leuke activiteiten 
organiseren. Het is duidelijk: onze leden 
kijken er erg naar uit!

DOORTRAPPEN

STAPPEN EN HAPPEN
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Uw adres voor:

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

COMPOSTHANDEL	 ALDERS,	 SAMBEEK

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

Grondwerk - Straatwerk
Wegenbouw & Riolering

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

De Elsenhof
zaalverhuur

verenigingen, particulieren en bedrijven
koffietafels en uitvaarten

Buurthuis de Elsenhof Sambeek
0485-575419 / 0623754220

Zonwering

Kozijnen

Rolluiken

Overkappingen

Erflanden 11

5831 ZA Boxmeer

(0485) 573 989

www.uyen.nl
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sempeR unitas
toekomstmuziek!

Agenda
Concert met Brassband Rijnmond

17 oktober 15.00 uur
Elsenhof  |  Gratis entree

Openbare D-examens en huldiging 
jubilarissen
13 november

Intocht Sinterklaas
14 november

Lange tijd voelde het als ‘toekomstmu-
ziek’: samen repeteren en concerten 
geven. Maar, het mag weer, het eerste 
concert staat gepland en plannen voor de 
lange termijn staan in de steigers. In deze 
aflevering van Rond de Toren lees je over 
het ontstaan van een regionaal jeugdor-
kest en over het eerstvolgende concert van 
het harmonieorkest.

De jeugd heeft (weer) de toekomst!
Vanwege alle maatregelen tegen de co-
ronapandemie was het in het afgelopen 
schooljaar niet altijd mogelijk en gemak-
kelijk voor het opleidingsorkest om te 
repeteren. Daarnaast hebben we in onze 
regio te maken met krimp: de klassen 
op de basisschool zijn klein en het oplei-
dingsorkest is daarom ook kleiner dan we 
in Sambeek gewend zijn. 
Semper Unitas is dan ook heel blij dat er 
een samenwerkingsverband is ontstaan 
met Muziekvereniging St. Cecilia uit Sint 
Anthonis en de Boxmeersche Harmonie. 
Het ‘regionaal jeugdorkest’ dat is ontstaan 
repeteert afwisselend in één van de drie 
dorpen met drie verschillende dirigenten. 

In december sluit het orkest af met een 
concerttournee en wellicht zullen er in de 
toekomst nog meer projecten volgen!

Een concert, het mag weer!
Op zondag 17 oktober om 15.00 uur in de 
Elsenhof (entree gratis) vindt er een con-
cert plaats van het harmonieorkest van 
Semper Unitas én Brassband Rijnmond, 
beide orkesten staan onder leiding van 
Chris Derikx. Misschien is het wel de eer-
ste keer dat er een brassband te horen is 
in de Elsenhof en bovendien is Brassband 
Rijnmond een van de top-brassbands van 
Nederland!

Semper Unitas brengt een prachtig pro-
gramma ten gehore, met muziek van 
Melillo, Elgar en Camphouse. Daarnaast 
speelt het orkest drie delen uit de Lord of 
the Rings-symfonie (van Johan de Meij, 
die zijn symfonie baseerde op het boek 
en componeerde in 1988, lang voordat de 
muziek bij de film werd gecomponeerd 
door Howard Shore in 2001).

Tot ziens in de Elsenhof!
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De eerste wedstrijden zijn inmiddels ge-
start op 18 september. Om de 2 weken 
heeft Avance een volledig thuisprogram-
ma en zijn dus alle teams te zien in de 
Warandahal in Sambeek. De eerste wed-
strijden starten om 11.00 uur en de com-
petitiedagen worden afgesloten met Heren 
1 en Dames 1 om 19.00 uur.

Iedereen is weer van harte welkom in de 
gezellige sfeervolle Warandahal in Sam-
beek. Tijdens de competitiedagen is de bar 
geopend en kan er naast het aanmoedigen 
van onze teams ook een hapje en/of een 
drankje genuttigd worden! Heb je interes-
se om achter de bar te werken, de Waran-
dahal is nog op zoek naar nieuw barper-
soneel. Zie ook de vacature op de website 
van de Warandahal.

Avance start het seizoen met 2 Heren 
teams, 5 Dames teams, 3 jeugdteams en 2 
mini teams. Daarnaast is er nog een heren 
recreanten, mix recreanten en dames re-
creanten team.

Ook zullen Dames 1, Heren 1, Dames 2 en 
de B1 deelnemen aan de Regiobeker, deze 
wedstrijden zullen op zondag gespeeld 
gaan worden. Dit gaat volgens het knock-
out systeem. We hopen dat onze teams zo 
lang mogelijk in de bekerronde actief blij-
ven en zo ver mogelijk komen.

Om wat meer jeugdige leden te werven, 
is er een wervingscommissie bezig met 
het opzetten van een inlooptraining in 
Boxmeer. Men is druk bezig met de voor-
bereidingen en we hopen hierover in een 
volgende editie meer te kunnen vertellen.
Avance doet mee met de spaaractie van 
de Plus in Vierlingsbeek (deze loopt tot 
en met 13 november) Voor iedere 10 euro 
aan boodschappen, ontvang je een spon-
sorpunt dat je kunt toewijzen aan een ver-
eniging naar keuze. De vouchers moeten 
digitaal worden toegewezen, maar je kunt 
deze ook inleveren bij iemand van het be-
stuur van Avance. 

vc avance
staRt nieuwe seizoen

SEIZOENS
VOORBEREIDING 
DAMES 2

Onze trainer, Sraar Hendriks, had een 
seizoensvoorbereiding bedacht met 
veel oefenwedstrijden. Op zaterdag 4 
september reisden wij met 10 speel-
sters en 1 coach richting Uden om 
hier op teamweekend te gaan. 

Nadat we al onze slaapspullen had-
den uitgepakt reden we met 2 auto’s 
richting de sporthal in Uden waar een 
3-kamp op de planning stond. Onze 
allereerste oefenwedstrijd met het 
nieuwe team was tegen Saturnus, deze 
verloren we helaas met 3-0 maar we 
kwamen wel steeds beter op gang. Na 
Saturnus stonden we tegenover VCP, 
ook hier was de tegenstander iets te 
sterk en verloren we helaas weer. 

’s Avonds hadden we een silent disco 
op het programma staan. Nadat we 
zondag flink hadden uitgeslapen 
omdat het zaterdag iets te gezellig 
was geworden reisden we af naar Sint 
Anthonis. Hier speelden we een wed-
strijd tegen Somas Activia dames 5 en 
deze wedstrijd eindigde in een mooie 
2-2 als eindstand. 

Het weekend daarna speelden we een 
4-kamp in Sambeek. We speelden 
tegen Vludoc, Ikaros en Trivos. Deze 
3 wedstrijden verloren we telkens met 
2-1. Ondanks dat we nipt verloren 
hadden waren het mooie wedstrijden 
en het niveauverschil was klein. 

Hierna sloten we met een paar mei-
den af bij de Route met een lekker 
frietje. Onze seizoensvoorbereiding 
heeft ons echt goed gedaan, wij zijn 
helemaal klaar voor het seizoen!

Dames 2

Na een korte voorbereiding zijn de teams van Avance klaar 
voor de start van de competitie!
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Tekst: Wanda Laarakkers

Deze update van de vorderingen rondom 
de verbouwing van kerk naar MFA star-
ten we met goed nieuws. De eerste twee 
bijdragen van het VSBfonds en Oranje 
fonds zijn binnen. Het Oranje Fonds is er 
voor iedereen die iets voor een ander wil 
doen, dit fonds zet zich in voor een soci-
aal verbonden Nederland. Het VSBfonds 
ondersteunt initiatieven voor iedereen die 
actief wil meedoen aan de samenleving. 
In totaal brengen deze twee fondsen maar 
liefst 75.000 euro in het laatje. 

Obligaties te koop
Iedere inwoner van Sambeek of persoon 
die de Sambeekse gemeenschap een warm 
hart toedraagt heeft de mogelijkheid één 
of meerdere obligaties te kopen. Op dit 
moment zijn er ongeveer 200 obligaties 
verkocht. Een obligatie kost € 250,00. Het 
streven is om een rentevergoeding van 2% 
te gaan betalen zodra de stichting zwarte 
cijfers gaat schrijven. Op de bank is de 
rente op spaargeld op dit moment nage-
noeg nihil. Op www.sambeek.info ziet u 
hoe u in het bezit kunt komen van een 
obligatie of een vrijwillige bijdrage kunt 
doneren.

Stijgende bouwkosten
In verband met de stijgende bouwkosten 
valt de begroting tegen. Op 13 september 
heeft de stuurgroep een gesprek met de 

gemeente Boxmeer gehad over de aanpas-
singen van de middelen en het sluitend 
maken van de begroting. Dit was een zeer 
positieve bijeenkomst waarbij het college 
besloten heeft een bedrag van € 200.000,- 
extra op de rekening van de stichting te 
storten. De stuurgroep gaat ervan uit dat 
het in de raadsvergadering van 14 okto-
ber definitief besloten wordt. Hiermee is 
het grootste gat in de begroting gedicht en 
kan het plan doorgaan, met dank aan wet-
houder Hendriks. 

De bouwtekening is aangepast aan de 
wensen en eisen van de gemeente en is in-
gediend voor het tweede vooroverleg. Ook 
hier gaat de stuurgroep ervan uit dat de 
buitenkant van het ontwerp goedgekeurd 
wordt, zodat de officiële bouwvergunning- 
aanvraag gedaan kan worden. 

Informatieavond op 30 september 
De stuurgroep vindt het belangrijk dat u 
op de hoogte blijft van de voortgang van 
de verbouwplannen. Op 30 september 
om 19.30 uur vindt daarom opnieuw een 
informatieavond plaats in de MFA. Dit is 
een bijpraatsessie over de laatste stand van 
zaken.  

Aanmelden is niet noodzakelijk, maar wel 
gemakkelijk. Stuur een mail naar: info.
mfasambeek@gmail.com 

Vrienden van
Rond de Toren

Boekbinderij Boede

Danielle Haar Zaak

Geert Verdijk Groenvoorzieningen

Imkerij De Vrije Heerlijkheid

Vertaalbureau Linguartis

November nummer
Deadline kopij en foto’s

Dinsdag 19 oktober
Aanleveren via: ronddetoren@live.nl

Verspreiding
Dinsdag 2 november

ORGANISATIES ZORG 
EN WELZIJN SAMBEEK

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

Jongerenwerkers
Jeroen v.d. Heuvel

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

Wijkverpleegkundige Boxmeer
0900-8803

Huisartsenpost
0900-8880

Wijkagent/politie
0900-8844

Sociom  
0485 700500

SWOGB  
0485 792020

van keRk naaR mfa
BijdRage is Binnen van twee fondsen



U DOET TOCH OOK MEE?
KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.SAMBEEK.INFO
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SAMEN MET USAMEN MET U
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