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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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Op 2 oktober deed de Foodtruck van ’t 
Goeie Leve Sambeek aan. Naast dat er 
verschillende heerlijke hapjes uit eigen 
streek te proeven waren, waren ook 
mensen van Sociom aanwezig. Zij zorg-
den ervoor dat iedereen vragen kon stel-
len en via een leuk ontworpen bierviltje 
kon men aangeven wat men mooi vindt 
aan het wonen in Sambeek. Daarnaast 
kon er ook aangegeven worden wat men 
graag verbeterd ziet.

Bouwteams
Vanuit de gemeente is de dorpsraad 
gevraagd om een bouwteam samen te 
stellen uit alle lagen van de bevolking. 
Deze groep mensen - van jong tot oud, 
werkend of zelfstandig ondernemer - is 
een aantal keren bij elkaar gekomen en 
heeft gezamenlijk het DNA van Sam-
beek bepaald. Op 3 november komt zij 
hiervoor een laatste keer bijeen en gaat 
onafhankelijk van de dorpsraad verslag 
uitbrengen richting de gemeente. De ge-
meente krijgt zo inzichtelijk wat er in de 
verschillende kernen leeft en hoe de in-
woners de toekomst van hun dorp zien. 

Afscheid Burgemeester Van Soest
Op zaterdag 20 november neemt Bur-
gemeester Van Soest afscheid. U bent 
op deze avond natuurlijk ook van harte 
welkom om zelf afscheid te nemen van 
hem. Verderop in Rond de Toren vindt u 
hierover meer informatie.

Duurzaamheidscollectief
De gemeente wil het u als huiseigenaar 
nóg gemakkelijker maken om energie-
zuiniger te (gaan) wonen. En daarom 

organiseert zij samen met de andere ge-
meenten in het Land van Cuijk een ge-
zamenlijke advies- en inkoopactie. Door 
samen in te kopen kunt u besparen op de 
aanschaf van onder meer:

• Spouwmuur- en vloerisolatie.
• HR++-glas.
• Zonnepanelen.
• Het goed inregelen van de cv-installatie. 

Hebt u interesse kijk dan op: 
www.winstuitjewoning.nl/gemeenten/
boxmeer. Op deze website kunt u zich 
ook tot 19 december aanmelden. Voor 
vragen kunt u terecht bij de helpdesk 
Winst uit je Woning T 023 583 69 36. 
Of neem deel aan de online informatie-
avond op donderdag 4 november van 
19.30 tot 21.00 uur.

Kerstmarkt
In de MFA komt dit jaar wederom een 
mooie kerststal. Op 11 december vindt 
er een kerstmarkt op het Pastoor de 
Vochtplein plaats. Op die dag is de MFA 
geopend en de kerststal te bezichtigen. 
Tevens worden er op die dag circa 200 
kleine kerststallen tentoongesteld.

Hondenpoep
Helaas moeten we wederom aandacht 
besteden aan de overlast die honden-

poep veroorzaakt. De gemelde klachten 
zijn het grootst op de algemene begraaf-
plaats. Kunt u zich voorstellen dat een 
dierbare van u daar zijn of haar laatste 
rustplaats heeft en u treft bij het graf 
van uw dierbare hondenpoep aan? Daar 
moet u toch niet aan denken. Kortom 
houd uw hond aangelijnd en ruim de 
uitwerpselen van uw trouwe viervoeter 
op. Het wordt door iedereen enorm ge-
waardeerd.
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achteR de vooRdeuR van  annie FRancissen
schaaR en naald

Tekst: Nena Bongers
Foto’s: Ellen Duvekot en Annie Francissen 

Wie woont achter deze voordeur
Aan de Pastoor van Berkelstraat woont 
Annie Francissen, samen met haar man 
Peter, sinds 1983. Samen hebben ze inmid-
dels twee uitwonende kinderen, Janneke 
en Pieter. Ze zijn trotse grootouders van 
een kleinzoon en ten tijde van het inter-
view was Annie wachtende op een tele-
foontje van haar dochter met het heuglijke 
nieuws dat ze bevallen was van een doch-
ter, Annies tweede kleinkind.
Toen ze in dit huis kwamen wonen waren 
ze in de buurt de jongsten. Nu zijn ze in-
middels een van de ouderen. De buurt is 
nog steeds fijn om te wonen, nu zien ze de 
gezinnen opgroeien.
Inmiddels, sinds mei 2021, is Annie met 

pensioen. Tijdens de lagere schooltijd van 
haar kinderen was ze lerares coupeuse, met 
in de garage een plekje voor haar studen-
ten. Nadien is ze de opleiding voedings- 
assistente gaan volgen en is werkzaam 
geweest op Madeleine. Dit tot 2015, he-
laas moest er bezuinigd worden en Annie 
moest vertrekken. Ze is toen haar bedrijfje 
“Schaar en naald” opgestart om voor min-
der valide mensen kleding te maken.

Kleding
Tijdens haar werk in de zorg ondervond 
ze dat deze mensen graag zoveel moge-
lijk zelf wilden doen, zonder telkens hulp 
te vragen. Dit met name met aan- en uit-
kleden. Met kleine aanpassingen kon ze al 
veel betekenen voor deze mensen. Tijdens 
haar werk bij Buurtdiensten kwam ze bij 
mensen thuis. Hier zag ze op haar beurt 

hoe ze de mensen kon helpen. In samen-
spraak met de zorg ging ze aan de slag. 
Eigenlijk zijn het kleine dingen met een 
groot effect.

Zoals de jassen maken, het basispatroon is 
een cape. Van daaruit bedenkt ze hoe het 
gemaakt kan worden zodat het gemakke-
lijk is voor de mensen om zichzelf aan te 
kleden. Zoals bijvoorbeeld een mevrouw 
in een rolstoel. De stofjes zoekt Annie uit 
en laat het zien aan degene en/of de fa-
milie. Deze mevrouw was een bepaalde 
stijl gewend, een manteljas. Annie wilde 
ook de smaak van de vrouw respecteren. 
Met de stof die mevrouw mooi vond ging 
Annie aan de slag. Ze maakt een cape-jas, 
waar ze de mouwen creëert met behulp 
van drukknopen. De achterkant is korter 
dan de voorkant, om zo zittend in de rol-
stoel de jas aan en uit te kunnen doen. Je 
ziet niets anders dan een mooie manteljas.
Een ander voorbeeld was bij een meneer 
met een verlamde arm. De jas had ook 
weer een cape als basispatroon. Maar 
nu was het half cape, half jas (met één 
mouw). Mocht meneer knopen moeilijk 
vinden, kan de jas gesloten worden met 
klittenband. Simpel bedacht, maar o zo 
fijn voor de cliënten. Zo zijn er meerdere 
slimme ideeën die het leven voor de cli-
enten op dit gebied gemakkelijker maken.
Annie heeft voor een andere mevrouw een 
wijde blouse gemaakt, a-lijn, omdat me-
vrouw een katheter bij zich moet dragen. 
Zo ziet het er elegant uit en mevrouw voelt 
zich er comfortabeler in, omdat de kathe-
ter haar geen “dikke buik” geeft. En mocht 
ze moeite hebben met knopen, ook op een 
blouse kan klittenband gemaakt worden. 

Altijd actief geweest, ook met de naaimachine. Sinds een vijftal jaren maakt ze mooie creaties 
voor minder valide mensen. Een tevreden klant geeft voldoening

Het gemak en comfort van de cape-jas
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achteR de vooRdeuR van  annie FRancissen
schaaR en naald

Ook voor kinderen maakt Annie spullen. 
Bijvoorbeeld voor een kind waarvan de 
vader is overleden. Van zijn spijkerbroek 
en blouse maakt ze een rugzak, zodat het 
kind een aandenken bij zich kan dragen 
aan haar vader. Het meeste geniet Annie 
als de cliënten er blij van worden.

Cliënten 
Ten tijde van haar werk in het verpleeg-
tehuis heeft Annie behoorlijk wat mensen 
leren kennen. En de zorgmedewerkers 
kennen Annie ook en die geven vaak aan 
haar door als er mensen zijn die bepaal-
de kleding nodig hebben. Annie neemt 
contact met ze op, ook met de familie. De 
meeste cliënten zijn voornamelijk in het 
Land van Cuijk, het verste is Velp, ook de 
enige. Verder van huis probeert ze af te 
houden.
Annie heeft geen marketing nodig, de 
mond-tot-mondreclame is genoeg. Ze 
heeft een website www.schaarennaald.nl 

Op maat
Alles is op maat gemaakt. Meestal maakt 
ze een proefmodel van katoenen stof. Kij-
ken of de client het gemakkelijk en prettig 
vindt. Ze gaat met de cliënten in gesprek, 
zo nodig ook met de zorg, en probeert zo-
veel mogelijk aan de wens van de client te 
voldoen.
Zo maakt ze ook katheterzakjes in de stof 
en/of van de kleur van het beddengoed 
bijvoorbeeld, om zo minder “zichtbaar” te 
maken, of als ze die  met zich “mee moe-
ten nemen” dan kunnen ze het simpel vast 

maken aan de kleding.
Wat Annie ook maakt zijn glijlakens. Zo 
kan de persoon in bed gemakkelijker 
draaien. De bovenkant en de onderkant is 
katoen, tussenin zit satijn. Deze maakt ze 
vaker, er zit wat minder uitdaging in, maar 
het doel is hetzelfde: blije mensen.

Andere hobby’s
Annie haakt ook. Ze maakt allerlei knuf-
fels, maar ook creaties voor aan de muur, 
die met oude stofjes ertussen of haakwerk-
jes zijn gemaakt. Dit najaar start ze met 
een workshop voor haken, gelukkig kan 
het weer, het is “in”, met veelal dertigers die 
zich hierbij aansluiten.
Ze heeft een hightech naaimachine, die 
ook borduurt. Haar kleinzoon ontkomt er 
niet aan. Ze maakt leuke figuren op zijn 

t-shirtjes. Op de computer kan ze ook pa-
tronen maken voor allerlei doeleinden.

Mooiste plek in Sambeek
Daar hoefde Annie niet lang over na te 
denken. Het is haar achtertuin, lekker in 
het zonnetje zittend, met een wijntje en 
een handwerkje.

Een miljoen
Dat moet zeker besteed worden aan de 
verkeersveiligheid voor de ouderen en 
speelplekken voor de kinderen. Met veel 
groen overal en dat het dorpse gevoel 
blijft, maar dat Sambeek toch met de tijd 
mee gaat. 

Ten slotte
“Ik krijg er voldoening van als ik zie dat 
de mensen weer iets zelf kunnen doen 
waar ik aan meegeholpen heb, samen met 
de zorg. En dan die glimlach of de kus na-
dien, dat doet me heel goed!“ aldus Annie.

IN DE VOLGENDE UITGAVE 

VAN ROND DE TOREN GAAN 

WE ACHTER  

DEZE  

VOORDEUR  

EEN KIJKJE  

NEMEN
Voorkant van de cape-jas Achterkant van de cape-jas
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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
Fleur is op 27 september jl. geboren. 
Ze woont met haar ouders Erik Hipp-
mann en Benigna Geurts en haar zus 
Merle aan de De Arntshoff 5 .

Op 10 oktober jl. is Madee van Beek 
geboren. Samen met haar ouders 
Dennis & Melanie en haar broertje 
Tygo woont ze aan de Grotestraat 38.

Op zaterdag 20 november aanstaande 
neemt Sambeek afscheid van Burge-
meester Van Soest. Dit doen we met een 
middag- en een avondprogramma. Ui-
teraard bent u als inwoner van Sambeek 
hierbij van harte welkom.

Het middagprogramma start om 15.00 
uur in de kapel van het Catharinakloos-
ter naast het Catharinapark. Er worden 
toespraken gehouden door de voorzit-
ter van de dorpsraad Wiljan Laarakkers. 
Het Sambeeks Heem geeft uitleg over de 
geschiedenis van het park en met name 
over Rosalia’s grafkelder. Cor Thijssen 
geeft uitleg over de totstandkoming van 
het park zoals het er nu bij ligt. Daarna 
zal de Burgemeester samen met Zuster 
Pauline Haverkamp (tot aan het afscheid 
in 1998 was zij overste van de zusters 
Dominicanessen Sambeek) het park 
gaan openen via de nieuwe poort. Deze 
geheel opnieuw opgebouwde poort geeft 
toegang aan het Catharinapark.

Vervolgens wordt de totaal gerenoveer-
de Rosalia’s grafkelder geopend door 
de heer Van Soest. Vanaf dan kan deze 
grafkelder het “kleinste keldermuse-
um van Nederland” worden genoemd. 
Daarna zullen Zuster Pauline Haver-
kamp en Zuster Regina Plat (algemeen 
overste van de Dominicanessen van 
Voorschoten) het nieuwe straatnaam-
bord onthullen en zal de Burgemeester 
nog zeker het woord willen nemen. Af-
sluiting is wederom in de kapel. Helaas 
is in de voormalige kapel van de Domi-
nicanessen alleen voor de genodigden 
ruimte beschikbaar. Uiteraard zijn alle 
dorpsbewoners van harte welkom bij 

de buitenactiviteiten en iedereen wordt 
hiermee van harte uitgenodigd. 

Het avondprogramma vindt plaats in 
Buurthuis De Elsenhof en start om 20.00 
uur. De avond wordt geopend door de 
voorzitter van de dorpsraad waarna 
Semper Unitas een miniconcert geeft. 
Daarna nemen verenigingen in verschil-
lende vormen afscheid van de Burge-
meester. Voor de inwoners van Sambeek 
is er tussen deze voordrachten door gele-
genheid om de Burgemeester persoonlijk 
de hand te schudden. De avond zal rond 
22.30 uur worden afgesloten. Natuurlijk 
wordt u tijdens deze avond voorzien van 
wat lekkers en zal er een drankje voor u 
worden ingeschonken.

Deze avond wordt georganiseerd onder 
de dan geldende coronamaatregelen. Op 
dit moment betekent dit dat er een toe-
gangscontrole plaats vindt op basis van 
QR code én legitimatie. Wij rekenen op 
ieders begrip.

Dorpsraad Sambeek

De pakketbezorger Patrique van Post.
nl (met gedeukte bus) gaat per 1 januari 
2022 switchen van baan en voornamelijk 
werkzaamheden op kantoor uitvoeren. 

Ons idee is om hem de laatste week van 
december, voor zijn bewezen diensten 
de afgelopen jaren en zijn creatieve wijze 
van bezorgen,   in het zonnetje te zetten. 

Graag willen wij Sambekenaren die dit 
idee ondersteunen, vragen naar eigen 
inzicht en behoefte hieraan bij te dragen 
zodat we hem tussen Kerst en Nieuw zijn 
eigen pakket kunnen overhandigen. Wij 
willen graag verzamelpunt zijn van de 
attenties. 

AFSCHEIDSRECEPTIE BURGEMEESTER VAN SOEST

INZAMELINGSACTIE VOOR PAKKETBEZORGER

Bij voorbaat dank namens Mieke, Nienke en Dorien Langen.

BIERDOPJES VOOR 
HET GOEDE DOEL
Erik Hippmann verzamelt meta-
len (bier-)doppen voor het Diabetes 
Fonds. De dopjes kunnen worden 
ingeleverd bij De Arntshoff 5 in Sam-
beek. Op de oprit staat een emmer 
waarin ze kunnen worden gedepo-
neerd, bij voorkeur zonder verpak-
king. De dopjes worden omgesmolten 
tot metaal. Met de opbrengst van de 
verkoop financiert het Diabetes Fonds 
onderzoek naar behandeling en gene-
zing van diabetes.
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Tekst: Nena Bongers
Foto’s: Ellen Duvekot en Wim Klaassen

Even voorstellen
“Ik ben Niels van de Beten, ben 24 jaar, en 
woon ook al net zo lang aan de Hoogeind-
seweg 30 samen met mijn ouders, Ingrid 
en Tiny. Van beroep ben ik kok, bij res-
taurant Puuur in Gemert. Mijn grootste 
hobby, momenteel de enige, is pompoenen 
kweken. Mijn werk geeft mij twee dagen 
in de week vrij en dan ben ik blij dat ik 
dingen kan doen die ik leuk vind, zo ook 
wandelen door het bos met ons hondje.”

Het begin
Het ligt aan zijn tante dat Niels is begon-
nen met het kweken van pompoenen. Hij 
vond het zo’n leuk idee, dat hij besloot, on-
geveer tien jaar geleden, een stukje grond 
achter hun huis te bewerken. Toen vond 

hij het een leuk idee om ze, als ze tegen 
de herfst zijn volgroeid, aan de straat te 
verkopen. Tot op heden doet hij dit nog 
steeds. Op een bord is te lezen “Te koop 
pompoenen en kalebassen”. Niet te missen 
voor de voorbijgangers. 

Zo gaat het in zijn werk
Eigenlijk is hij er zo’n beetje het hele jaar 
door mee bezig. Al dan niet met het zaai-
en of planten, maar ook met zijn gedach-
ten. In de vorm van welke pompoenen en 
kalebassen er zullen komen en/of welke 
komen er niet meer.  Er zijn zoveel ver-
schillende rassen! In januari moeten de 
zaden besteld en ontvangen zijn, want 
anders zijn ze zeker uitverkocht, zo rich-
ting de lente. Ook in deze tijd, september, 
tijdens het oogsten kijkt hij welke hij niet 
meer wil of welke hij zeer zeker nog vol-
gend jaar wil kweken.

In april worden de zaadjes in potten ge-
plaatst in een kasje in hun achtertuin. 
Sinds dit jaar is er een grotere kas geko-
men, omdat hun kleinere, die er al stond, 
veel té klein werd. De groei van zaadje 
naar plantje duurt ongeveer zes weken, en 
dan is het klaar voor in de grond op het 
land. In de buurt van IJsheiligen, half mei, 
zorgt hij dat alles geplant is. Dit doet hij 
ook met behulp van zijn vader. Dit jaar 
hebben ze een groter stuk grond bewerkt 
en ook bemest, want dat was hard nodig. 
De plantjes varen er wel bij. De hoop is 
dat, als het geplant is het niet meer vriest. 
Gelukkig was dat niet aan de orde, maar 
hij had de pech dat er veel regen viel. Er is 
een deel van dat stuk land dat onder water 
stond, wat betekent dat de plantjes het niet 
hebben gered. Veel bloemen zijn afgerot. 
Dat is wel jammer, maar weinig aan te 
doen. Mede door de regen, dat is dan de 
andere kant, zijn ze weer eerder klaar dan 
andere jaren.

In zijn twee vrije dagen, maandag en dins-
dag plukken ze de pompoenen en stallen 
ze sfeervol op hun oprit voor de verkoop. 
De gewilde soort, Muskaat, heeft hij ook. 
Met natuurlijk nog tientallen andere. 

De Muskaatpompoenen plukt hij groen, 
maar ze moeten nog een “kleurtje” krij-

de hobby van...
niels van de beten

Zo’n tien jaar geleden werd Niels “besmet” door zijn tante. 
Die had een paar pompoenen in de tuin, die ze op een stoeltje 
naast de weg plaatste. Niels dacht: “Dat wil ik ook!” Tien jaar 
terug klein begonnen is het nu uitgegroeid tot een 
verviervoudiging van zijn oogst. 

Verkoop bord aan de Hoogeindseweg 30
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gen, al zijn ze wel volgroeid. Deze plaatst 
Niels in hun achtertuin in de zon om bij te 
kleuren, meestal worden ze gelig, crèmig 
van kleur. En dan kunnen ze “de straat op”. 
Nu de straat bestemmingsverkeer is ge-
worden, komen weinig voertuigen langs, 
dus langs deze weg is het nog mooier als 
het “wereldkundig” gemaakt kan worden.

Extra’s
Met pompoenen kun je veel doen, waar-
onder ook eten. Tegen Halloween, kun je 
ze ook bewerken tot een feestgezicht. Daar 
komen veel kinderen bij hem op af, in de 
herfstvakantie, maar ook ouderen. Zo had 
hij ooit dames uit Stevensbeek die zomaar 
30 pompoenen bestelden voor hun work-
shop. Er zijn ook klanten geweest die uit 
Hilversum kwamen, want die vonden zijn 
pompoenen- en kalebassencollectie mooi.
Onlangs hadden twee mannen uit Box-
meer interesse om van pompoenen bier te 
maken. Bier maken, dat deden ze al, maar 
nog niet met pompoenen. Ze zijn nog aan 
het nadenken of ze het zullen wagen.
Aan zijn vorige werkgever levert hij ook 

pompoenen voor bijvoorbeeld de soep. 
Maar, zoals kok Niels zelf zegt: “Je kunt er 
zo mee variëren, van bakken, braden, tot 
poffen en koken.”  
Hij adverteert momenteel op Facebook en 
Marktplaats. Nu hoopt hij op heel Sam-
beek die bij hem komt shoppen en natuur-
lijk de mond tot mond reclame, die hem 
dan weer meer bekendheid geeft.

Ten slotte
Op de oprit staan vele pompoenen en ka-
lebassen in verschillende vormen, maten 
en kleuren. Als je ervoor staat is het me-
teen op en top herfst. Zoals kok Niels zegt, 

je kunt er veel eten. De kalebassen, de klei-
nere maatjes, zijn vaak voor de sier. Om ze 
op te eten raadt Niels niet aan, ze smaken 
bitter. Zelf heeft hij het nooit geproefd, 
maar dat was hem verteld. 
Mocht je pompoenen of kalebassen bui-
ten laten staan, let wel op als het vriest. 
“Je houdt geen pompoen meer over,” zegt 
kenner Niels. 

Mocht u pompoenen en/of kalebassen 
willen hebben, ga naar Niels en kies wat u 
wilt, het is een breed assortiment. Aan u de 
keus: gaat u voor in de pan of voor de sier?

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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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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VRIJWILLIGERS VOOR 
OVERLUIDEN 
De volgende vrijwilligers hebben zich 
aangemeld om de klokken te luiden 
bij overlijden.
Jan van Dijk, Sint Janslaan 1C  
Tel. 06-58827141 of 0485-574551
Susan Nabuurs, Den Urling 4 
Tel. 06-23754220
Wim Klaassen, Maasstraat 13 
Tel. 0485-571839
Leo Kranendonk, Grotestraat 71
Tel. 06-52057338
Piet Smolders, Mgr.  Zwijsenstraat 1 
Tel. 0485-574549
Tiny Hurkens, Pas. de Vochtplein 3 
Tel. 06-33211170 

In de agenda van Rond de Toren staan 
naam en telefoonnummer van diege-
ne die in die maand verantwoordelijk 
is voor het overluiden. Ook hangt er 
een lijst in het kastje bij de kerk.

nieuwsFlits

ACTIVITEITENCENTRUM 
ZOEKT 
ONDERSTEUNING 
Het activiteitencentrum Sambeek 
is op zoek naar vrijwilligers die een 
aantal uren per week cliënten bij ac-
tiviteiten kunnen ondersteunen zoals: 
houtbewerken, wandelen, knutselen 
en kaarten/spelletjes doen. In het acti-
viteitencentrum komen voornamelijk 
mensen met een niet aangeboren her-
senletsel.

Heb je interesse, loop gerust binnen of 
maak een afspraak via telefoonnum-
mer: 0485-523387. Mailen kan ook: 
jose.verstappen@swzzorg.nl

SAMBEEK IS WEER  
BIJ DE TIJD
Sinds 23 juli was de toren niet meer 
voorzien van wijzers die de tijd aanga-
ven. Voor velen van ons een gemis. Pas 
op het moment dat het er niet meer 
is, merk je dat je iets mist. Ongemerkt 
heeft ieder van ons met enige regelmaat 
op de toren gekeken hoe laat het was en 
geconstateerd dat de wijzers ontbraken. 

Wij, als bestuur, werden in de voorbije 
tijd geregeld aan de jas getrokken met 
de vraag: “Wanneer worden de wijzers 
weer gemonteerd?” Of: “Ik mis de tijd 
wel, het is net of de toren incompleet is”. 
Gelukkig is het tijdloze tijdperk voorbij. 
Op 5 oktober jl. zijn de wijzers (voor-
zien van ledbuisjes) weer op hun oude 
vertrouwde plek gemonteerd. Ook de 
cijfers hebben een ledlampje gekregen. 
En wij, wij kunnen weer met een gerust 
hart naar de klok kijken. En zien dat de 
tijd weer langzaam voortschrijdt. 

Vooral in de donkere avonduren is het 
een genot om naar de toren te kijken. De 
cijfers en de wijzers vertonen een warme 
gloed, alsof ze willen zeggen: welkom, 

fijn dat je weer naar me kijkt. Wees niet 
bang, ik geleid je door de tijd. Zo kun-
nen we de komende 20 jaar genieten van 
deze warme gloed in de avonduren.

IN MEMORIAM 
Nellie van de Loo – Arts

Nellie werd op 20 februari 1935 te Box-
meer geboren in een groot gezin. Ze 
trouwde op 8 september 1960 met Jan 
van de Loo en ze gingen wonen op het 
ouderlijk huis, de boerderij van Jan te 
Sambeek. Ze kregen 3 kinderen en 2 
achterkleinkinderen. Op de boerderij 
waren ze druk met koeien melken en op 
het land werken en de boerderij werd 
verder uitgebreid. Mooie jaren hadden 
ze samen met het gezin. Nellie leefde 
eenvoudig en huiselijk. De deur stond 
altijd open en niets was haar teveel. Ze 
stond het liefst voor anderen klaar om 
ze liefdevol te verzorgen. Nellie bezocht 
graag de avonden van de KVO met haar 
vriendinnen.
Nadat het tijd werd om het stokje door 
te geven aan Jos en Henriet en het wat 

rustiger aan te gaan doen, bleef ze dicht 
bij haar geliefde boerderij wonen, zij 
wilde er niet weg. De laatste jaren teken-
den zich vaker door ziekte en de laatste 
weken waren niet gemakkelijk. Maar 
het was fijn dat ze op 10 oktober 2021 
thuis mocht heengaan op haar geliefde 
boerderij in het bijzijn van Jan en de 
kinderen. Op 15 oktober werd zij – na 
een afscheidsviering in de Elsenhof – 
begraven op het R.K. kerkhof Sint Jan 
de Doper te Sambeek.

Dat zij mag rusten in vrede.

Wij zoeken vrijwilligers want

vele handen maken licht werk!
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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 René Klaassen

Het stond er echt: de plak mocht niet meer 
worden gehanteerd. En ook het slaan tegen 
de hoofden van de kinderen was voortaan 
verboden. En áls er lijfstraffen nodig waren, 
dan diende eerst overlegd te worden met de 
schoolopziener, de schoolinspecteur dus. 
Om leerlingen aan te moedigen het goede 
te doen en het verkeerde te laten, moest 
er in elk klaslokaal een erebord en een 
schandbord aanwezig zijn. Dat kreeg een 
kind omgehangen als het prima gepres-
teerd had of erg ondeugend was geweest, 
als voorbeeld voor de anderen.

In 1805 kreeg Noord-Brabant - en dus ook 
Sambeek - een voor alle lagere scholen in 
de provincie geldend schoolreglement. 
Voortaan was het afgelopen met de grote 
verschillen tussen de scholen qua leerstof, 
wijze van onderricht én plaatselijke regels 
en gewoonten. 

Hoe de Sambeekse schoolmeester Her-
manus Reijnen destijds over het nieuwe 
schoolreglement dacht, is niet bekend. 
Maar waarschijnlijk zal hij het wel hebben 
opgevolgd. 
De dorpsschool van Sambeek stond op het 
Vrijthof, daar waar nu de grote zaal van 
gemeenschapshuis De Elsenhof is. Zelf 
woonde schoolmeester Hermanus Reijnen 
in een fraai huis, ongeveer op de plek waar 
nu de kapel van Het Kloosterhuis staat.

Een van de verplichtingen van school-
meester Hermanus Reijnen was het bij-
houden van twee boeken. In het ene moest 
hij het goede gedrag van leerlingen note-
ren, in het andere hun slechte gedrag. Lui-

heid en fout gedrag dienden volgens het 
nieuwe schoolreglement streng te wor-
den bestraft. Leerlingen die zich hieraan 
schuldig maakten, konden - behalve het 
schandbord omgehangen krijgen - achter 
in het klaslokaal geplaatst worden. Meest-
al werden ze daar alleen gezet, zodat ze 
hun medeleerlingen niet in de verleiding 
brachten om ook ondeugend te zijn. Kin-
deren die domme vragen stelden of her-
haaldelijk foute antwoorden gaven omdat 
ze niet goed hadden opgelet kregen een 
ezelsbord omgehangen. 

De plak mocht dus vanaf 1805 niet meer 
gebruikt worden. Het was een soort plat-
te houten pollepel, waarmee kinderen 
die straf hadden verdiend óf op de billen 
óf op de vingers werden geslagen. Deze 
kinderen hadden door de schoolmeester 
vanaf diens lessenaar voor in de klas een 
lappen vogel toegeworpen gekregen, de 
zogeheten pechvogel. Die moesten ze dan 
terugbrengen, met tikken met de plak tot 
gevolg. Ze waren dus echt pechvogels.
Alle regels waaraan de leerlingen zich 
moesten houden waren op een houten 
plank geplakt en werden elke week voor-
gelezen. “Elk kind dient gewassen, gekamd 
en schoon gekleed te zijn”, luidde een van 
de voorschriften. 
Behalve eisen aan het gedrag van de kin-
deren kwamen er dankzij het schoolregle-
ment ook voorschriften voor de inrichting 

van het schoolgebouw. De klaslokalen 
dienden twee keer in de week te wor-
den schoongemaakt en wel één keer ge-
veegd en één keer geschrobd. En tussen 
de schooltijden door moesten de ramen 
worden open gezet om frisse lucht binnen 
te laten. De gemeentebesturen draaiden 
voortaan op voor de kosten van verwar-
ming in de wintertijd én voor het salaris 
van de schoolmeester. De schoolbanken 
kregen een nummer, zodat iedere leerling 
precies wist waar hij moest gaan zitten.     

sambeeks heem
GEEN PLAK MEER, MAAR WEL EEN SCHANDBORD

Het geven van tikken met de houten plak werd bij de invoering van het Brabantse schoolre-
glement afgeschaft.

Domme kinderen kregen soms een ezels-
bord omgehangen.  

Eerste pagina van het in 1805 ingevoerde 
schoolreglement.
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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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Wij vroegen op 
instagram of jullie 
halloween vierden. En 
hoe jullie het gingen 
vieren. 

46% van jullie viert geen 
halloween en 54% van 
jullie wel 

Samsam
Toverland 
Walibi 
Halloween feestje 
Naar Toverland met 
vrienden 
Ik ga niks vieren 
Feestje 
Niet 
Scary night Samsam

Jeugd
Zoek de 7 veRschillen

Wat vinden mensen van halloween 

Hoi, zelf vind ik Halloween niet heel erg leuk, dus ga het ook niet vieren 
of zo iets, bijv naar Toverland of Walibi dat vind ik allemaal niet zo 
leuk. Maar het geeft wel beetje een sfeer met enge dingen en kinderen die 
gewoon over straat lopen verkleed en dan aanbellen en dan trick of treat 
zeggen en snoepjes krijgen. 
Groetjes Tess

Hallo ik ben Sophie vd Hoogen,
Mij is gevraagd om iets te vertellen over mijn ervaringen met halloween. 
Voor mij kan het griezelen niet spannend genoeg zijn. Afgelopen vrijdag ben ik naar halloween Tover-
land geweest en heb een paar jaar geleden meegedaan aan scary night van Samsam. Ik vind halloween 
zelf super leuk want je mag iedereen laten schrikken. 2 jaar geleden ben ik ook naar de scary night kids 
in het Hoogkoor geweest, dat was ook zeker leuk om te doen. Jammer genoeg ging het vorig jaar niet 
door vanwege  corona, maar dat heb ik dubbel en dwars ingehaald.
Ik wens iedereen heel veel griezelplezier! 
Groetjes Sophie

Ik vierde een paar jaar geleden Halloween met de buurt, we gingen langs verschillende huizen waar 
dan een griezel-act was opgevoerd. Dit vond ik altijd heel erg leuk. Nu doen we dat helaas niet meer. 
Ook ben ik weleens naar scary night van Samsam geweest, dan word je gedropt in een bos. Daar kom 
je dan allemaal griezels tegen. Ook ga ik naar scary night in Toverland met een paar vriendinnen. Ik 
vind dat altijd wel gezellig en griezelig. Ik vind het leuk om te zien dat sommige mensen hun huis 
helemaal versieren.
Veel griezelplezier 
Groetjes Lynn Tekening: Koen Laarakkers
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Kerst bij de Gouden Leeuw Eetcafe de Gouden Leeuw
Grotestraat 54  |  5836 AG Sambeek   |  telnr. 0485-572264
www.eetcafedegoudenleeuw.nl  |  eetcafedegoudenleeuw@hotmail.com

KERSTMARKT
Zaterdag 11 december
Locatie: Pastoor de Vochtplein
10.00 tot 18.00 uur

Met o.a. winterterras, kerstkraampjes, gluhwijn, 
bierproeverij van diverse kerstbiertjes met medewerking 
van diverse brouwerijen zoals brouwerij de Wolf uit België 
en brouwerij de Werf uit Enkhuizen. U kunt deze dag 
ook Uw kerstboom kopen op de markt bij de stand van 
kwekerij Hermens.

Georganiseerd door: Eetcafe de Gouden Leeuw

Vergeet U niet Uw salades, onze walking diner buff etten, stampot buff etten, 
thema buff etten of andere catering op tijd te bestellen voor de feestdagen?

Voor meer informatie kunt U contact opnemen via eetcafedegoudenleeuw@hotmail.com

OLIEBOLLEN GEBAKKRAAM
Vanaf 19 oktober tot half januari
Dinsdag t/m zondag open vanaf 12.00 uur 

Grootschalige advies- en 
inkoopactie voor isolatie 
besparing en zonnepanelen

Uw gemeente organiseert in samenwerking met Winst uit je Woning een advies- 
en inkoopactie. Hierin bieden we een aantal maatregelen aan, waarmee u de 
energierekening van uw woning (sterk) verlaagt en uw wooncomfort verhoogt. 
Het gaat hierbij om vloerisolatie, spouwmuurisolatie, isolatieglas, goedkoper 
verwarmen en zonnepanelen. Op de volgende pagina’s vindt u de maatregelen die 
voor úw woning het meest interessant zijn om de energierekening te verlagen. 

Hoe kunt u meedoen?

1. U schrijft zich vóór 19 december 2021 gratis en vrijblijvend in op www.winstuitjewoning.nl/boxmeer  
2. Het team van Winst uit je woning controleert uw aanmelding en belt u bij vragen.
3. U ontvangt advies en vrijblijvende offertes op maat per e-mail: 

 � bij interesse in zonnepanelen belt de installateur die de veiling heeft gewonnen u op. De installateur 
maakt samen met u een vrijblijvende offerte op maat; 

 � bij interesse in spouwmuur- en/of vloerisolatie ontvangt u een e-mail voor het inplannen van een 
onafhankelijk huisbezoek. Uw bijdrage voor dit huisbezoek bedraagt € 29,-. Na deze onafhankelijke 
controle ontvangt u de offerte(s) op maat; 

 �  bij interesse in overige maatregelen (waaronder isolatieglas en Goedkoper Verwarmen) ontvangt u de 
offerte op maat op basis van de informatie die u bij uw inschrijving heeft opgegeven.

4. Na ontvangst van de vrijblijvende offertes weet u of en hoe u uw energierekening het best en veilig kunt 
verlagen en neemt u zelf een besluit. De eventuele subsidieaanvraag of btw-teruggave worden voor u 
geregeld.

5. U bepaalt zelf wanneer u een klus laat uitvoeren!

Online informatieavond
Heeft u vragen over de actie? Neem dan contact op met de helpdesk van Winst uit je Woning,
Telefoon: 023 583 69 36. Of neem deel aan de online informatieavond op donderdagavond 4 november 
van 19.30 uur tot 21.00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden tot en met 4 november, 17.00 uur via: www.
winstuitjewoning.nl/boxmeer    

Aanmelden en informatie
Schrijf u vóór 19 december gratis en vrijblijvend in op: www.winstuitjewoning.nl/boxmeer Heeft u geen internet 
of heeft u vragen over de advies- en inkoopactie? Bel dan tijdens werkdagen met de helpdesk van Winst uit je 
Woning, Telefoon: 023 583 69 36.

De voordelen op een rij: 
 � Tijdelijk een lage prijs door inkoop op grote schaal en een laag btw-tarief op de arbeidskosten. 
 � Onafhankelijk advies aan huis voor het veilig aanbrengen van isolatiemaatregelen. 
 � Gemiddeld 20 procent subsidie op isolatiemaatregelen.
 � Na aanschaf van zonnepanelen ontvangt u 21 procent btw terug van de Belastingdienst.
 � Een Duurzaamheidslening is mogelijk tegen een aantrekkelijke rente. Zo kunt u uw energierekening in één 

keer verregaand verlagen zonder eigen investering. In combinatie met de subsidie krijgt u nog een mooi 
bedrag toe ook.

 � Een flink lagere energierekening en meer wooncomfort en een woning die klaar is voor de toekomst.

Duurzaamheidslening gemeente
Deze lening is tegen een voordelig rentetarief en vaak is het voordeel groter dan de lasten van de lening. 
Hieronder vindt u de belangrijkste punten van de Duurzaamheidslening:

 � U kunt minimaal €2.500,- en maximaal €25.000,- lenen.
 � Het geleende bedrag betaalt u terug in 10 of 15 jaar, dit is afhankelijk van de hoogte van de lening.
 � De rente is voordelig.
 � De lening wordt in annuïteiten afgelost.

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op: www.boxmeer.nl onder: ‘Duurzaamheidslening’.
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Bedankt voor jullie inzendingen 
met het thema: Pompoenen in 
Sambeek  

Voor de volgende Rond de Toren 
is het thema: 

SAMBEEK BIJ NACHT 

Stuur je foto in via 
ronddetoren@live.nl

Foto: Niels van de Beten

Foto: Truus HermansFoto: Elly Bakker

Foto: Wim KlaassenFoto: Gerrie Laarakkers

Foto: Christ Tielemans

Foto: Hanno Dijkhorst 

Foto: Maria Jacobs 

Foto: Ineke Bergholtz
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BESTEL UW CONTAINER ONLINE!
WWW.LANGENGRONDVERZET.NL

Langen Grondverzet B.V.
Stalenberg 18
5836 AW Sambeek

Tel: +31 6 40 94 95 15 
info@langengrondverzet.nl
www.langengrondverzet.nl

CONTAINER VERHUUR

GROND- EN 
SLOOPWERKZAAMHEDEN

TRANSPORT ZAND EN GRIND BIG BAG'S

STRAATWERKZAAMHEDEN

Uw partner in het Land van Cuijk!



Nr. 19    ROND DE TOREN      19

tv sambeek
sJoRs spoRtieF

Agenda
55 + tennis

doorlopend woensdag- en  
donderdagochtend

Jeugd, Smash en smul 
21 november 2021

Wintercompetitie
24 november 2021 t/m  

23 januari 2022

Sjors Sportief brengt jaarlijks tienduizen-
den kinderen in aanraking met sport en 
cultuur. Het doel is de kinderen kennis te 
laten maken met een sport of culturele acti-
viteit zonder meteen lid te hoeven worden 
van een club. Het is een landelijk project 
dat enorm succesvol is. 

Ook TV Sambeek en Sjors Sportief werken 
samen. Op ons tennispark vonden onlangs 
twee Sjors Sportief-proeflessen plaats. Een 
uur lang kregen kinderen uit groep één tot 
en met acht de kans hun talent te ontdek-
ken op tennisgebied. Onze trainer Peter 
van Andel droeg zorg voor deze kennisma-
kingslessen. Peter: “Spelenderwijs maken 

jonge kinderen kennis met tennis. Hier-
voor gebruiken we aangepaste materialen, 
zoals grotere rode ballen, en lagere netten. 
Tennis is hiermee erg toegankelijk.” 

Speciaal voor deze lessen en voor kinderen 
die proeflessen komen volgen heeft de club 
twaalf kleine tennisrackets aangeschaft. Op 
deze manier zijn alle voorwaarden aan-
wezig een fijne proefles te kunnen volgen. 
Volgend jaar zullen opnieuw proeflessen 
vanuit Sjors Sportief plaatsvinden. 

TENNISVERENIGING 
SAMBEEK IS OP ZOEK 
NAAR JOU!

Ben jij die facilitair medewerker die in 
flexibele uren de kantine, met daarbij 
de kleedkamers, wil schoonmaken? 
Ben jij de vrijwilliger die interesse 
heeft de Nieuwsflits van de tennisver-
eniging te beheren?

Meld je dan aan bij voorzitter Eric 
Hendriks: info@tvsambeek.nl 
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!!  HUIS GEZOCHT  !!        
Huizenruil mogelijk

Ik ben Mieke Thijssen, een echte ‘Sammukse’ 12 jaar geleden 
verhuisd naar Groeningen maar nu na mijn scheiding wil ik 
heel graag met mijn drie kinderen weer terug naar Sambeek. 
Ik zoek een koophuis maar ook voor (tijdelijk) huur sta ik 
open. Mocht u erover denken om uw huis te verkopen, al 
snel of over een tijdje pas omdat u zich bijvoorbeeld heeft 
ingeschreven voor een nieuwbouwproject dan zou ik graag 
in contact komen met u. Samen of met hulp van een profes-
sional kunnen we tot een eerlijke prijs komen. Het geheel 
gemoderniseerde voorhuis van de woonboerderij in een 
landelijke omgeving waar ik nu woon (huur) kan als ruilwo-
ning ingezet worden mocht daar interesse in zijn.
Voor de persoon met de gouden tip bak ik een appeltaart! 

Groetjes Mieke, Jelle, Ties en Kaat  
(06-23832381/mieke_thijssen@hotmail.com)

Energiezuinig en
duurzaam wonen
Verduurzaam je huis in 3 stappen.

Start op 
Rabobank.nl/duurzaamwonen

WWW.OXALIS-TUINONTWERPEN.NL

TUINONTWERP . BEPLANTINGSPLAN . ADVIES

TUINONTWERPEN
OXALIS
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beste knoepeRs 
en knoepeRinnen
nieuw seiZoen

Wegens enorme belangstelling waren wij 
op deze ochtend heel snel uitverkocht. Het 
was ontzettend leuk om alle enthousiaste 
kopers aan de deuren te treffen en blij te 
maken met onze rode of witte Amaryllis-
bollen. Jammer genoeg moesten we ook 
Knoepers teleurstellen omdat we uitver-
kocht waren, waarvoor onze excuses. Er 
is zelfs nog een mooie prijs te verdienen 
voor degene die de ludiekste foto maakt 
van een bloeiende Amaryllisbol. Stuur uw 
leuke, grappige, mooie foto naar info@de-
knoepers.nl en win! 

Enthousiaste en blije mensen, die hopen 
we het aankomende carnavalsseizoen ook 
weer buiten de deuren te treffen. Want, ja, 
na een seizoen waarin we elkaar vooral al-
leen digitaal konden ontmoeten, mag het 
nu weer live. En wat hebben we daar zin 
in. Want, dat is natuurlijk wat we het liefste 
doen; alle Knoepers, jong en oud, verma-
ken met de diverse carnavalsactiviteiten. 
En omdat we ook echt álle Knoepers een 
‘Knoepgoeie’ carnaval willen bezorgen, 
zijn we bezig met het organiseren van een 
splinternieuwe activiteit voor de middel-
bare schooljeugd. Blok de avond van zon-
dag 27 februari alvast in jullie agenda!!

Bij de activiteiten die wij organiseren 
zullen we natuurlijk de geldende coro-
namaatregelen in acht nemen. Hierdoor 
zullen er wellicht aanpassingen zijn, die 
anders zijn dan u gewend bent van ons. 
Informatie over al onze activiteiten en 
het laatste nieuws kunt u vinden op onze 
website www.deknoepers.nl, Facebook en 
Instagram. En natuurlijk op deze pagina 
in ons prachtige dorpsblad. Voel u allen, 
jong en oud, van harte welkom bij onze 
activiteiten. Laten we doen waar we goed 
in zijn in het Knoepersriek: met z’n allen 
een feestje bouwen!

Jeugdcarnaval!
De jeugdcommissie is er helemaal klaar 
voor! We kijken ontzettend uit naar alle ac-
tiviteiten die in het carnavalsseizoen 2021-
2022 weer op de agenda staan. Maar waar 
we vooral nieuwsgierig naar zijn, is welke 
kinderen er dit jaar allemaal carnaval met 
De Knoepers vieren! Eind oktober heb je 
als het goed is onze aanmeldformulieren 
ontvangen. Kinderen die in groep 7–8 en in 
de eerste- en tweede klas van de middelba-
re school zitten, kunnen zich opgeven voor 
verschillende functies en de Raad van Elf.
 

Jeugdpronkzitting
En ook voor de jeugdpronkzitting zijn 
we op zoek! Welke kinderen in de leeftijd 
van 4 tot en met 16 jaar gaan ons dit sei-
zoen verrassen op het podium? We zijn zo 
benieuwd naar al die dansjes, liedjes en 
buuts. Sta je liever niet in de spotlights? 
Geen probleem! We hebben vacatures 
voor jongeren van twaalf tot en met zes-
tien jaar oud, variërend van technisch, cre-
atief tot podiummeesters. Geef je snel op!
 
Alle aanmeldformulieren zijn ook te vin-
den op de website van De Knoepers.

Agenda
Jubileumreceptie Keieschieters

14 november 

Afscheidsreceptie burgemeester
20 november

Prinsen- en verlovingsbal
27 november 

Jeugdsleuteloverdracht 
Vierlingsbeek
28 november

Jeugdprinsen- en verlovingsbal
10 december 

Staatsiefoto’s
Contactmiddag

Receptie Geitenbokken
12 december

Met onze jaarlijkse Amaryllisbollenactie van zaterdag 9 
oktober is de opening van een nieuw carnavalsseizoen van 
start gegaan. 
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GARAGEVERKOOP 
5 JUNI 2022 
Verzamel spulletjes en doe mee met 
de garageverkoop in Sambeek.
Wij, Dorothea Craenen & Diana 
Klomp, hebben het plan op zondag 5 
juni 2022 in Sambeek een garagever-
koop te organiseren. Een garagever-
koop is een “rommelmarkt” aan huis. 
Heeft u spullen die u graag vanuit uw 
eigen garage, oprit en/of (voor)tuin 
wilt verkopen? Doe dan gezellig mee. 
Als er voldoende animo is, zorgen wij 
voor de reclame en de routebeschrij-
vingen voor de bezoekers. 
Heeft u interesse? Laat het ons weten 
via e-mailadres: garageverkoopsam-
beek@gmail.com

Wij houden uop de hoogte via Rond 
de Toren!

nieuwsFlits
Op 21 en 22 september 2021 werd in 
Sambeek voor de achtste keer de geza-
menlijke inzameling voor goede doe-
len gehouden. Meer dan 50 vrijwilli-
gers gingen op pad en bezochten ruim 
700  huisadressen, om de bijdragen op 
te halen. De resultaten hiervan zijn nu 
bekend en worden onderstaand gepu-
bliceerd.

Aan onkosten (drukwerk, enveloppen 
ed.)  zijn 100,89 euro’s uitgegeven. (10 
euro per fonds)

De cijfers laten zien dat er 534.00 euro 
meer (netto) opbrengst is in vergelijking 
met de vorige keer, (in 2020 is niet ge-
collecteerd ivm corona maatregelen) 
Ook blijkt dat in het systeem goed kan 
worden aangeven aan welk doel men de 
bijdrage wil geven.

De voorbereidingsgroep dankt alle Sam-
beekse inwoners en vrijwilligers voor 
hun bijdrage en inzet. De opbrengst is 
naar ieder genoemd goed doel over-
gemaakt. Volgend jaar zullen we zeker 
weer op deze manier de collecte voor 
goede doelen organiseren. 

Jan Hooiveld (tel. 573218) dankt na-
mens de voorbereidingsgroep iedereen 
hartelijk voor de donaties en medewer-
king!!

SAMEN STERK VOOR 
GOEDE DOELEN

November
di  2 nov. 19.30 uur Sambeeks Heem, historische avond, de Elsenhof 
ma  8 nov. 20.00 uur Dorpsraad, vergadering, de Elsenhof 
za 13 nov. 09.00 uur  VV Sambeek, inzameling oud papier,  

de Vochtplein
zo 14 nov. 13.30 uur  SamSam, intocht Sinterklaas, verzamelen  

Kerkplein 
di 16 nov. 14.00 uur Sambeekse Senioren vereniging, themamiddag
za 20 nov. 20.00 uur Afscheid Burgemeester Van Soest, 
vr 26 nov.  Stamppotreis Seniorenvereniging
vr 26 nov. 18.30 uur SamSam, chocoladeletter pimpen, de Elsenhof 
vr 26 nov. 19.45 uur SamSam, Sint surprise party, de Elsenhof
za 27 nov. 21.00 uur  CV de Knoepers, prinsen- en verlovingsbal,  

de Elsenhof

December
za   4 dec. 19.00 uur  OLV parochie, eucharistieviering,  

kapel Kloosterhuis
vr 10 dec.  19.00 uur CV de Knoepers, jeugd prinsen- en verlovingsbal
za 11 dec. 09.00 uur  VV Sambeek, inzameling oud papier,  

de Vochtplein
ma 13 dec 20.00 uur Dorpsraad, vergadering, de Elsenhof
wo 15 dec. 14.00 uur Sambeekse Senioren vereniging, kerstviering

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

Contactpersoon overluiden overledenen
Maand november, Leo Kranendonk tel:  06-52057338
Maand december, Wim Klaassen tel: 0485-571839 of 06-23684787

activiteitenkalendeR
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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

Het was een druilerige dag. Een dag om 
snel te vergeten qua weer. We verzamel-
den in het gemeentehuis van Boxmeer. 
Hier kwamen alle gildes bij elkaar. Door 
het slechte weer was het programma voor 
een deel omgegooid. Hierdoor namen 
we eerst afscheid van Burgemeester van 
Soest. Hij ontving namens alle gildes een 
mooi schildje met alle 8 patroonheiligen 
van de gildes. Hier werd ook een mooie 
speech gehouden door de voorzitter  

C. Bonants en de burgemeester. Ook werd 
er geloot wie welke vogel zou schieten. 
Toen het weer wat beter werd zijn we 
gauw naar buiten gegaan voor een over-
vendeling van de burgemeester en zijn 
vrouw.
Na deze plichtplegingen zijn we in forma-
tie naar het Weijerplein gelopen, waar het 
Gilde van Boxmeer alles had opgebouwd. 
Het weer was er lichtelijk beter op gewor-
den. De vogels werden bevrijd door de 

burgemeester. Hij heeft op alle vogels 1x 
mogen schieten. Daarna werden de gil-
des aan het werk gezet. Het was een beetje 
improviseren zodat niet alle papieren nat 
zouden worden. Elk gilde krijgt 1 doosje 
munitie en mag schieten tot dat doosje 
leeg is. Dan is het wachten tot de laatste 
zijn doosje leeg heeft. Daarna worden er 
nieuwe kogels uitgedeeld en gaat het ritu-
eel weer verder. Maar na 95 schoten had 
het gilde van Beugen de vogel al beneden 
liggen. Dan mogen de andere gildes door-
schieten tot de 96e kogel. Bij de andere gil-
des viel de vogel niet eerder, dus Beugen 
mocht zich feliciteren met deze Eretitel. 
De winnende schutter was Chris Groot-
huizen.

Ook voor de dames en Jeugdgildebroeders 
was er een vogel. Bij de jeugdleden waren er 
2 dames die uiteindelijk streden om de titel 
jeugdkoningin. Deze werd gewonnen na 
151 schoten door Evi Janssen uit Boxmeer. 
Nadat alles bekend was geworden wer-
den de wisselschildjes aangeboden aan 
de nieuwe koning en jeugdkoningin. Ze 
werden overvendeld door het gilde van 
Beugen. Daarna werd het Koningsbier uit-
gereikt en werd er getoast. Hierna zijn wij 
teruggegaan naar Sambeek om alles uit te 
hangen en op te laten drogen, zodat alles 
weer netjes in de kast gelegd en gehangen 
kan worden.

Agenda

Zondag 3 oktober 2021 hadden wij ons 2 jaarlijkse 
koningschieten om het Gemeente zilver. Dit was tevens de 
laatste keer dat het onder deze noemer is verschoten. 
Aangezien per 1 januari 2022 Gemeente Boxmeer wordt 
opgeheven en opgenomen in Gemeente Land van Cuijk.

Foto: Joris Jans. Zo zag onze vogel eruit naar 100 schoten.
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samsam
sinteRklaas intocht

14 novembeR 2021

Agenda
Intocht Sinterklaas 

14 november 13.30-16.00 uur 
Verzamelen op het Kerkplein.  

Aansluitend feest in de Elsenhof
Alle leeftijden | Gratis

Chocoladeletter pimpen 
26 november 18.30-19.30 uur

 Groep 1 t/m 5 | € 1,50

Sint surprise party
26 november 19.45-21.00 uur

 Groep 6 t/m 8 | € 3,00

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.

Hoewel het er misschien even niet op leek,
komt de Sint met zijn Pieten dit jaar weer naar Sambeek!!
Om 13.30 uur verzamelen we op het kerkplein. 
Het zou werkelijk fantastisch zijn 
wanneer er als vanouds weer een heel grote groep klaar staat,
die vanaf het plein vertrekt waarbij de harmonie traditiegetrouw voorop gaat.
Bij de stuw verwelkomen we Sinterklaas en zijn Pieten,
wat zullen we met zijn allen van dat fenomeen genieten.
De kinderen blijven achter de Pieten aan rennen alsof het na al die pepernoten nog niet 
genoeg is geweest,
ondertussen lopen we terug naar De Elsenhof voor een gezellig feest!
Het feest in De Elsenhof  is voor kinderen en ouders van alle leeftijden!
De Sint en Pieten zullen ons daar met nog meer lekkers verblijden.

Is het weer echt niet tof,
dan brengen we u via social media op de hoogte en starten we om 14.00 uur direct in de 
Elsenhof.
Het feest zal tot ongeveer 16.00 uur duren,
we feesten zo hard dat ze kunnen meegenieten bij de buren.
De gehele middag is GRATIS te bezoeken,
en na afloop vinden we nog verdwaalde pepernoten onder tafels en in hoeken.
Wij waarderen het als er een kleine bijdrage in de collectebussen wordt gedaan,
dan kunnen wij ervoor zorgen dat de Sint volgend jaar ook weer op de kade zal staan.

Let op! Om als ouders en eventueel oudere broers en zussen (13 jaar en ouder) mee te 
kunnen feesten moeten wij u aan deur om een QR code en ID vragen.
Dat is nog even nodig bij evenementen, dus ook op deze dagen. 

Laten we er samen een groot gekleurd Sinterklaasfeest van maken.
Tot zondag 14 november, dan laten we samen de Elsenhof schudden en kraken.

CONTACT

www.samsam-sambeek.nl 
samsam.sambeek@gmail.com
instagram.com/samsamsambeek/
facebook.com/SamsamSambeek
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CENTRUM SAMBEEK
Wij zijn een kamerverhuurbedrijf voor  
arbeidsmigranten.Bij ons wonen ruim  
150 mensen uit verschillende landen.

We zijn op zoek naar een:

Zelfstandig werkende vrouw of man 

Die de kamers op orde maakt als de gasten  
vertrekken en tevens de keukens en  

de sanitaire voorzieningen schoonmaakt. 

Enige kennis van de Engelse taal  
is een pre, geen must. 

Uw sollicitatie zien we graag tegemoet via mail.

info@centrum-sambeek.nl
Feestjes & partijtjes - catering - vergaderruimte

Informeer naar de mogelijkheden 
0485-572264  | eetcafedegoudenleeuw@hotmail.com

 VDB/LO en Liberaal LVC
 Het VDB/LO is sinds 25 jaar actief in de politiek van de gemeente Boxmeer. Wij hebben de algemene belangen en de belangen van de dorpen waar 
wij van oudsher onze roots hebben liggen, Vierlingsbeek, Maashees, Overloon, Holthees, Groeningen en Vortum-Mullem, altijd met veel inzet en en-
thousiasme behartigd. Helaas is het VDB/LO  te klein om in de nieuwe gemeente (Land van Cuijk) nog een krachtig geluid te laten horen. 

  Wij hebben daarom onderzocht of wij met een grotere partij uit de 4 voormalige gemeenten kunnen samenwerken. We zochten vooral een partij met 
wortels in de samenleving. Dit was voor ons een voorwaarde omdat we de politiek een lokale kleur willen blijven geven.

Defi nitieve samenwerking en verkiezingen
  Na een aantal gesprekken met diverse partijen hebben wij het besluit genomen met wie wij een nieuw politiek begin willen maken. De partij met de 

meeste inhoudelijke en politieke raakvlakken is Liberaal Land van Cuijk (Liberaal LVC). Een zeer belangrijk aspect in deze keuze is de bestuurscultuur. 
Een open daadkrachtig “couleur locale” het eigen karakter van de dorpen behouden en vernieuwen door inbreng van de bewoners.  

  Liberaal LVC heeft een brede vertegenwoordiging in de achterban uit alle dorpen van de nieuwe gemeente. Een belangrijke reden dat wij ons thuis 
voelen in deze nieuwe partij is dat zij net als wij met twee pootjes in de klei staan. Liberaal LVC is een sociaal-liberale club van mensen met zorg voor 
uw leefomgeving, uw belangen en uw vrijheid. Wij leveren daar graag onze bijdrage aan.

Samenwerking in volle gang
  De kennismaking tussen verschillende leden van de inmiddels opgeheven partij VDB/LO en de partij Liberaal Land van Cuijk was een feest van her-

kenning. Wij hebben ons aangesloten als lid van Liberaal Land van Cuijk en werken samen aan een goed begin van onze nieuwe gemeente. Liberaal 
Land van Cuijk is enthousiast, open en sociaal betrokken en heeft aandacht voor de ideeën en inbreng van inwoners en oog voor de leefbaarheid van 
de dorpen.

  Het is mooi om een politieke partij te ontmoeten die zoveel gelijkenis heeft met het VDB/LO. Johan Hermanussen (Maashees, nr2) en Marc Oudenho-
ven (Vierlingsbeek, nr5) van de voormalige partij VDB/LO staan op prima verkiesbare plaatsen op de lijst van Liberaal Land van Cuijk. Daarnaast staan 
Sander Oudenhoven (Groeningen, nr23), Toon Hendriks (Overloon, nr 43) en Hermien van de Brand (Holthees, nr 48) op de verkiezingslijst. Zij brengen 
hun jarenlange brede kennis, ervaring en enthousiasme in en dragen zorg voor de leefbaarheid van de dorpen. 

  Dat kan natuurlijk alleen als wij voldoende stemmen krijgen. Bij de partij Liberaal Land van Cuijk bepaalt de kiezer wie er in de gemeenteraad komt. 
Zo wordt er recht gedaan aan de democratie. Andere partijen gaan daar vaak anders mee om. Persoonlijke stemmen voor de kandidaten zijn bij deze 
verkiezingen superbelangrijk. 

Wil jij ook dat onze regio goed vertegenwoordigd wordt in de nieuwe gemeenteraad?
            Op 24 november 2021 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en letterlijk iedere stem telt!
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senioRen veReniging
sambeek schön beZig!

Senioren Vereniging Sambeek

Senioren Vereniging Sambeek

Agenda
Themamiddag - 16 november

Stamppot reis - 26 november

Kerstviering - 15 december

De Landelijke Opschoondag is dit jaar 
vanwege corona in het najaar gehouden 
en wel op 18 september.
De Dorpsraad in de persoon van Cor 
Thijssen heeft onze mensen van de Seni-
orenVereniging weer benaderd om Sam-
beek op te schonen. Voorzien van een 
hesje, prikstok en vuilniszak gingen 30 
personen deze mooie morgen op pad. 
De ochtendmist hing nog over het land.
Het buitengebied en de kern van ons 
durpke werden weer opgeschoond. Geluk-
kig was er weer minder afval dan andere 
jaren, wat betekent dat het niet uitnodigt 
om afval te laten slingeren in een schone 
omgeving. 
Bij terugkomst in de Elsenhof was er kof-
fie/thee met een heerlijk stuk gebak als 
dank voor het opschonen en verzamelen 
van zwerfafval. Dit alles aangeboden door 
de Dorpsraad.
Een speciaal woord van dank is zeker ook 
op z’n plaats aan de wandelaars die door 
het jaar heen het zwerfafval verzamelen. 
Petje af!!!

Wilt u dit ook? U kunt zich aanmelden 
via de Afvalinfolijn (0485-338352 optie 5) 
voor ondersteuning en materialen. 

We willen allemaal zo lang mogelijk onze 
eigen boodschappen blijven doen, een be-
zoekje brengen aan een vriend of familie-
lid. Zolang je dit kunt blijven doen, heb je 
je vrijheid. Maar je wordt wat ouder en het 
verkeer vergt veel van je aandacht. Hoe zorg 
je dan dat je zo lang mogelijk mobiel blijft? 

Stichting Welzijn Ouderen Gemeente 
Boxmeer organiseert dit jaar een opfris-
cursus verkeerskennis voor de ervaren au-
tomobilist. Helemaal gratis, op een locatie 
in Boxmeer en ook nog eens gezellig. 
Waarom een opfriscursus nuttig is? “Na-
tuurlijk fiets je al je hele leven en heb je 
waarschijnlijk al jaren je rijbewijs. Meer 
dan genoeg ervaring dus” zegt Henk de 
organisator van deze cursus. Toch ben je, 
als je wat ouder wordt, een stuk kwets-
baarder in het verkeer dan een 20-jarige. 
Als er iets gebeurt, zijn de gevolgen vaak 
ernstiger. Maar je wilt wel blijven fietsen 
en autorijden. 

Wat gaan we doen? 
Je verkeerskennis wordt bijgespijkerd. 
Onze instructeur geeft uitleg over oude en 

nieuwe verkeersregels, -situaties en -bor-
den. Ook kunnen deelnemers zich aan 
melden voor een individuele praktijkrit in 
de eigen auto. (geheel vrijblijvend) Verde-
re informatie hierover ontvang je tijdens 
de cursus. 

Doe mee met de gratis VVN Opfriscursus!
We organiseren onderstaande cursus (je 
wordt beide dagen verwacht):
Maandag 6 en 13 december 2021 tijdstip 
13.30 – 15.45 uur in Boxmeer.
Ben je boven de 55, een ervaren verkeers-
deelnemer en inwoner van de gemeen-
te Boxmeer dan kun je je tot één week 
voor aanvang van de cursus aanmelden 
op http://vvn.nl/opfriscursusboxmeer 
of tijdens kantooruren bellen met 088-
5248850.
Deelname is gratis, maar let op: vol=vol!
Je ontvangt een week voor aanvang van de 
cursus een bevestigingsmail met de loca-
tiegegevens.    
   
Vragen: henkroeffen@gmail.com

SCHÖN BEZIG!

De SWOGB organiseert samen met Veilig Verkeer Nederland 
gratis opfriscursussen in de gemeente Boxmeer

GRATIS JE VERKEERS- 
KENNIS OPFRISSEN? 

Op dinsdag 16 november a.s. is er een infor-
matiemiddag met als titel: “ Goed en gezond 
ouder worden in Sambeek”
Wat betekent langer thuis blijven wonen? 
Wat is nodig? Wat is haalbaar? Hoe gaan we 
dit samen organiseren? Deze middag is een 
vervolg op de bijeenkomsten die in 2018 in 
de gemeente Boxmeer georganiseerd zijn 
door de KBO’s en SWOGB. De middag 
wordt verzorgd door Wendy Huijbers (So-
ciom) en Els van Daal (KBO Brabant). Be-
langstellenden vanaf 55 jaar (dus ook niet 
KBO leden) zijn om 14.00 uur van harte 
welkom in de Elsenhof. De toegang is gra-
tis. De op dat moment geldende maatrege-
len rond corona worden in acht genomen.

WONEN, ZORG EN WELZIJN
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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
conceRteRen in de elsenhoF

Terugblik
In een afgeladen Elsenhof vond op 17 ok-
tober het eerste concert van het harmo-
nieorkest plaats, sinds de start van de co-
ronapandemie. Het concert daarvoor was 
namelijk het kerstconcert van 2019 waarin 
we afscheid namen van de toenmalige di-
rigent, Geert Mooren. Daardoor was dit 
eerste concert sinds de start van de pande-
mie ook het debuut van Chris Derikx als 
dirigent! 

En wat voor een debuut! In een korte tijd 
had het orkest verschillende prachtige 
nummers ingestudeerd onder Chris zijn 
bezielende leiding. Bent u benieuwd hoe 
dat nu gaat, een orkestrepetitie? Onze re-
petities zijn openbaar, iedereen is dus wel-
kom om eens een keer te komen luisteren 
(en kijken).

Vooruitblik
Op zaterdag 13 november om 19.30 uur 
vinden de openbare d-examens plaats. Na 
jaren van thuis oefenen, spelen op de les 
en musiceren in het opleidings- en har-
monieorkest laten Bjorn Ermers (trom-
pet), Cécile Ermers (klarinet) en Bjorn 
Hess (klarinet) aan al hun vrienden, fami-
lieleden en belangstellende Sambekena-
ren horen wat ze in huis hebben. Begeleid 
door het harmonieorkest spelen zij hun 
solo’s en daarna zullen ze hun felbegeerde 
D-diploma in ontvangst nemen.

Om deze avond nog completer te maken, 
zullen ook de jubilarissen gehuldigd wor-
den. Deze keer zijn er veel jubilarissen die 
we in het zonnetje zullen zetten, name-
lijk Koen Huijbers (25 jaar), Bert Denen, 
Mario Denen, Jolanda Brienen, Ernest 

Denen (40 jaar), Ben van Els en Anja van 
Bree (50 jaar). Reden voor een feestje! 

Op zaterdag 20 november zal burgemees-
ter én beschermheer Karel van Soest af-
scheid komen nemen van Sambeek en 
zijn verenigingen tijdens zijn afscheid-
stournee. Om 20.00 uur komt hij naar de 
Elsenhof en dan zal Semper Unitas ter ere 
van Van Soest een klein concert geven en 
daarmee de aftrap geven voor de rest van 
de avond, waarin ook andere verenigingen 
en inwoners aan bod komen. Een avond 
om niet te willen missen!

In deze editie van Rond de toren blikken we terug én vooruit. 
Voordat kerstmuziek de lessenaar zal raken, zijn er in de 
Elsenhof nog enkele concerten te beluisteren, zullen we 
Sinterklaas inhalen, jubilarissen huldigen, d-examen-
kandidaten diplomeren en laat het regionaal opleidingsorkest 
voor de eerste keer horen wat het in zijn mars heeft. En voor 
wie graag nog verder in de toekomst kijkt: op 24 april speelt 
het harmonieorkest met Micheline van Hautem in de  
Shaffy & Brass-reeks.

Foto’s: Marcel Hakvoort

Agenda
Openbare D-examens en 

huldiging jubilarissen
13 november

Intocht Sinterklaas
14 november

Afscheid burgemeester 
Karel Van Soest

20 november

Concerttournee regionaal  
opleidingsorkest

12 december

Kerstconcert
25 december
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Enkele jaren geleden is de volleybalvereni-
ging VCE Boxmeer overgegaan in Avance. 
Daardoor is het volleybal langzaam naar 
Sambeek verhuisd. Nu is de afstand van 
Boxmeer naar Sambeek niet zo ver voor 
menigeen. We merken dat voor de aller-
kleinsten deze afstand toch te ver is. Daar-
door hebben Peter Rongen en Harrie Roo-
sen het plan opgevat om hier iets aan te 
gaan doen. 

Met het bestuur van Avance is in goed 
overleg een initiatief geboren om in Box-
meer het volleybal op de kaart te zetten. 
Vanaf zaterdag 6 november gaan we iede-
re zaterdag trainingen starten van 9:00 tot 
10:30 uur, in de sporthal van Metameer, 
onder leiding van Trainster Maril Na-
buurs. 

Alle kinderen tussen 6 en 12 jaar mogen 4 
keer gratis meedoen. Aanmelden kan via 
play-volleybal@vcavance.nl

Huis-aan-huis flyers
Na een krantenartikel in dorpsbladen De 
Bok, De Stier en de Graef gaat Avance 
ook huis-aan-huis flyers in Boxmeer, Vor-
tum-Mullem en Sambeek verspreiden. 
Ook voor jeugd en volwassenen die het 
volleybal willen leren is er voor elk niveau 
een plek. Zowel competitief als recreatief. 
Iedereen is welkom in onze mooie Wa-
randahal en gezellige sportcafé. Kom ook 
gerust eens kijken en onze teams aanmoe-
digen op de dagen dat we thuis spelen. De 
eerstvolgende wedstrijden in Sambeek 
zijn op 6 november en 20 november.

vc avance
staRt volleybaltRainingen  
in boxmeeR

JEUGD TRAINING  
SAMBEEK
Ook in de Warandahal in Sambeek 
is er elke woensdag van 16:00-17:30 
uur en zaterdag tussen 9:00-10:30 uur 
training voor de jongste kinderen.  

Deze trainingen worden gegeven 
door Onno Rijkers en Rik Roosen. 
Voor iedere leeftijd wordt er op eigen 
niveau les gegeven. 

Op niveau 1 beginnen we bijvoor-
beeld met vangen, gooien en mikken. 

Op niveau 6 wordt er al gesmasht, ge-
blokt en geserveerd. 

Foto: John Hoffman
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Om u op de hoogte te houden over de 
verbouwplannen organiseerde de stuur-
groep op 30 september 2021 een informa-
tieavond. Circa zeventig geïnteresseerden 
sloten aan bij deze bijpraatsessie. 

Henk begon met aan te geven wat de hui-
dige stand van zaken is, o.a. dat de kerk 
aangekocht is en de eerste tekeningen van 
de verbouwing als vooroverleg ingediend 
zijn. Dat er overleg met de omwonenden 
plaatsgevonden heeft en dat we het dorp 
zo goed mogelijk informeren via Rond de 
Toren. Vragen stellen of een overleg van de 
stuurgroep bijwonen kan altijd. De gege-
vens staan ook in Rond de Toren. 

Wiljan liet de laatste tekening zien en gaf 
daarbij een uitgebreide toelichting hoe 
deze tot stand is gekomen. Waarna Bert de 
financiering van het geheel toelichtte. En 
ja, er is nog een tekort, maar volgens de 
stuurgroep goed en realistisch oplosbaar. 
De grove planning staat dat we Pasen 2023 
klaar willen zijn. 

In de pauze konden er vragen worden in-
gediend. Er werden goede vragen gesteld, 
waaronder de volgende:

Vraag: Is het mogelijk een balustrade op 
de eerste verdieping tegen de lange zijden 
te maken, waar extra toeschouwers plaats 
kunnen nemen? 
Antwoord: We gaan dit onderzoeken, maar 
de kans is aanwezig dat dit te duur is.

Opmerking: Het is niet handig en veilig 
om activiteiten voor ouderen te organise-
ren op de eerste verdieping als daar geen 
toiletten en lift aanwezig zijn.
Reactie: Dat klopt, als er geen voorzienin-
gen zijn, worden daar ook geen activitei-
ten voor ouderen georganiseerd. 

Vraag: Wat gebeurt er met de Elsenhof? 
Antwoord: Dat is niet aan ons, de Elsen-
hof is van de gemeente. Het kan zijn dat er 
nieuwe bebouwing komt.

Vraag: Mogen er na de verbouwing weer 
kerkdiensten in de MFA gehouden wor-
den en zo ja, kunnen kerkspullen daar dan 
ook opgeborgen worden? 
Antwoord: Daarover gaan we in overleg 
met de parochie. Op kerstavond, 24 de-

cember, is er om 20.00 uur een kerstvie-
ring in de Elsenhof.

Vraag: Hoe zit het met de ventilatie en be-
luchting in alle ruimten in het kader van 
de coronavoorschriften? 
Antwoord: Er zal aan alle bouwvoorschrif-
ten worden voldaan. 

Tekening goedgekeurd door de gemeente
Onlangs hebben we een tweede voorover-
leg brief ontvangen van de gemeente Box-
meer met daarin het heuglijke nieuws dat 
de bouwtekeningen zijn goedgekeurd op 
een paar kleinigheidjes na wat betreft de 
buitenkant. Dit betekent dat als we over-
eenstemming hebben over de binnenkant 
de bouwvergunning kan worden aan-
gevraagd. Dat gaat nog wel gepaard met 
extra onderzoeken en een ruimtelijke on-
derbouwing. Daarna kan de verbouwing 
gestart worden met de sloopwerkzaamhe-
den. Waarschijnlijk begin volgend jaar. 

Prijsvraag naam MFA
Bij een nieuwe MFA hoort een nieuwe 
naam en die kiezen we samen. Alle inwo-
ners kunnen hiervoor een voorstel indie-
nen per email: info.mfasambeek@gmail.
com Een werkgroep zal zich over deze 
voorstellen buigen. Een jury zal de drie 
leukste, mooiste, beste namen aan de Sam-
beekse bevolking voorleggen. De naam die 
de meeste stemmen krijgt, zal de nieuwe 
naam van de MFA worden. In de jury zit 
iemand van de stuurgroep, van Sambeeks 
Heem, een lid van de dorpsraad, maar ook 
jij kunt jurylid worden. Aanmelden voor 
deze bijzondere taak kan eveneens per 
mail: info.mfasambeek@gmail.com

Vergaderingen stuurgroep
Elke maandagavond vinden om 19.30 
uur in ‘de sacristie’ de vergaderingen van 
de stuurgroep plaats. Deze vergaderin-
gen zijn openbaar en voor u als inwoner 
van Sambeek bij te wonen. Hiervoor mag 
u zich vooraf aanmelden: info.mfasam-
beek@gmail.com 
 
Vrijwilligers
Inmiddels hebben zich al meer dan dertig 
vrijwilligers aangemeld. Zij staan te pope-
len om van onze kerk een prachtige MFA 
te maken. 

Vrienden van
Rond de Toren

Boekbinderij Boede

Danielle Haar Zaak

Geert Verdijk Groenvoorzieningen

Imkerij De Vrije Heerlijkheid

Vertaalbureau Linguartis

December nummer
Deadline kopij en foto’s

Dinsdag 30 november
Aanleveren via: ronddetoren@live.nl

Verspreiding
Dinsdag 14 december

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

Tafeltje Dekje SWOGB
Coördinator: 
Nelly Grutters 0485 572134

van keRk naaR mFa
teRugblik op de inFoRmatieavond 



Graag nodigen wij u uit voor de Sambeekse afscheidsreceptie van  
Burgemeester Van Soest. Tijdens deze avond zal de dorpsraad u verwelkomen en verzorgt  
voorzitter Wiljan Laarakkers de opening. Semper Unitas geeft vervolgens een mini concert.  

Daarna nemen verenigingen in verschillende vormen afscheid van onze burgemeester.  
De Sambeekse inwoners hebben tussendoor de mogelijkheid om persoonlijk afscheid te nemen.

Uiteraard bent u van harte welkom in Buurthuis De Elsenhof,  
Torenstraat 52 in Sambeek.

Let op! Kijk voor toegang voor de dan geldende cortonamaatregelen.

Afscheidsreceptie
Burgemeester Van Soest

Zaterdag 20 november a.s.
aanvang 20.00 uur


