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Carnaval is meer dan 
alleen een potje bier                       

Ze begon op jonge 
leeftijd met tekenen

Een koel glas bier 
voor moedige  
brandweerlieden
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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

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

judith@accuraadgevers.nl
www.accuraadgevers.nl

Judith Cornelissen
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De afgelopen maand heeft u misschien 
wel een grote wit met rode vlag aan de 
toren zien wapperen. Dit is onze nieuwe 
gemeentevlag. Elk dorp heeft er eentje 
ontvangen om deze de eerste maand 
dat de nieuwe gemeente een feit is, uit te 
hangen in de woonplaats. 

Doelstelling:
Een nieuwe gemeente brengt ook ver-
anderingen voor de dorpsraad. Nieuwe 
contactpersonen, nieuwe burgemees-
ter en wethouders, maar ook weer een 
nieuwe ambtenaar die zeggenschap 
heeft over een bepaald onderdeel. Voor 
de dorpsraad een moment om u als in-
woner van Sambeek weer eens te infor-
meren over waar wij als dorpsraad voor 
staan. De doelstelling van de dorpsraad 
is vastgelegd in de statuten en is als volgt 
geformuleerd: de dorpsraad draagt zorg 
voor de leefbaarheid van het dorp. Deze 
doelstelling heeft een groep vrijwilligers 
telkens in gedachten wanneer zij ergens 
over aangesproken wordt. Het dorpsbe-
lang kan soms dan ook anders zijn dan 
een individueel- of buurtbelang. De 
dorpsraad is geen gekozen orgaan, maar 

iedereen die graag vrijwillig zijn of haar 
bijdrage levert aan het dorp kan zich 
aansluiten. Voor de gemeente vormen 
we steeds vaker het eerste aanspreek-
punt. Dit gebeurt gevraagd, maar soms 
ook ongevraagd. 

Kernendemocratie
Daarnaast vormt de gemeente zich een 
beeld van ons dorp vanuit het plan dat uit 
de kernendemocratie is gekomen. Om 
de kernendemocratie gestalte te geven is 
er een bouwteam opgericht. Hierin heb-
ben dorpsgenoten plaatsgenomen van 
jong tot oud, werknemer of ondernemer 
en mensen uit verschillende buurten, 
maar allemaal woonachtig in Sambeek. 
Zij hebben een plan geschreven dat zij 
belangrijk vinden voor Sambeek; het zo-
genaamde kernen C.V. voor Sambeek. U 
als inwoner kunt op dit kernen C.V. rea-
geren. U kunt het vinden op de website: 
www.onslandvancuijk.nl. Neem gerust 
een kijkje en geef uw reactie.

Kinderen in voor natuur
Vanuit de werkgroep Groen werden de 
kinderen van Basisschool de Bolster be-
trokken bij de aanplant van het gemeen-
teperk op de hoek van Grotestraat en 
Torenstraat. Verderop in Rond de Toren 
vindt u hierover meer informatie.

Duurzame energie
Op de valreep van het nieuwe (oude?) 
jaar werd op 31 december jl. een ener-
gie coöperatie opgericht: ‘Energie coö-
peratie Sambeek’. Door wijzigingen in 

de subsidieregeling heeft het traject wat 
vertraging opgelopen en was de volgen-
de logische stap de oprichting van een 
energie coöperatie. Dit moest wel in 
2021 beklonken worden om nog in aan-
merking te komen voor de bekostiging 
van de notariële kosten door gemeente 
Boxmeer. Het bestuur van de coöperatie 
bestaat uit: Michel Hendriks, Sem Cor-
nelissen en Peter Honig (zie foto onder-
aan de pagina). Wilt u meer weten: neem 
contact met ons op of houd Rond de 
Toren in de gaten.

Lees verder op pagina 7
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achteR de vooRdeuR van  Luc ZeegeRs
caRnavaL is ZoveeL meeR dan aLLeen een potje bieR

Tekst: Jeanette Verstraaten
Foto’s: Ellen Duvekot 

Geboren en getogen
Luc ontvangt ons in zijn huis aan de To-
renstraat. Eenmaal onze intrek in de eet-
kamer genomen kijken we onze ogen uit. 
Echt alles, maar dan ook alles is hier carna-
val. Foto’s, oorkondes, schilderijen tot zelfs 
de deur is bekleed met een grote foto van 
het jubileumprinsenpaar. We starten ons 
verhaal met de plek waar zijn wiegje heeft 
gestaan, want als slagerszoon werd Luc 
niet in Sambeek maar in Boxmeer gebo-
ren. Na de geboorte in het oude Madeleine 
mocht hij direct met moeders naar huis. 
Waar hij opgroeide aan de Grotestraat 86. 
Op deze plek is enige jaren geleden een 
appartementencomplex gebouwd. Samen 
met zijn onmisbare steun en toeverlaat 

Jolanda woont hij nu al ruim 3 x 11 jaar 
aan de Torenstraat.

Actief in het verenigingsleven
Luc is van jongs af aan erg actief in het 
verenigingsleven. Hij startte zijn loop-
baan bij VV Sambeek. “Ik raakte in ‘85 
geblesseerd door een gescheurde kruis-
band. Toen ik daar enigszins van hersteld 
was ging ik weer dingen doen en werd 
ik overal bij betrokken,” vertelt Luc. Hij 
begon als jeugdleider bij het voetbal, stap-
te daarna over naar de senioren eveneens 
als leider. Regelde 10 jaar het café voetbal 
bij de Stip en organiseerde hij 23 jaar het 
jaarlijkse jeugdkamp. Hij werd lid van het 
Gilde. Tegenwoordig is hij elke week op de 
tennisbaan te vinden bij de “Wegtikkers”. 
Daarnaast draait hij regelmatig vrijwillige 
kantinediensten bij de voetbalclub. Verder 

heeft hij een poosje bij de dorpsraad geze-
ten en de kermis, nieuwe opzet, mee geor-
ganiseerd. Al ruim 30 jaar is Luc bestuurs-
lid van C.V. de Knoepers, 15 jaar was hij 
vorst. Daarnaast is hij 3 x 11 jaar lid van de 
pronkzitting waarvan 14 jaar voorzitter. 

Carnaval
Als je al zolang betrokken bent bij de car-
navalsvereniging dan moet dit feest meer 
met je doen dan alleen een potje bier drin-
ken. “Tuurlijk een potje bier hoort er zeker 
bij, maar carnaval is zoveel meer,” geeft 
Luc aan. “Het is het grote verbroederings-
feest. Van klein tot groot, van jong tot oud, 
het maakt niet uit: carnaval vier je samen. 
Het merendeel van boven de rivieren 
snapt het feest niet. Ze denken alleen dat 
het één groot zuipfestijn is, maar carnaval; 
het is zoveel meer. Je bent met jeugd bezig 
maar ook probeer je voor senioren iets te 
organiseren, zodat zij zich vermaken. En 
wat te denken over de emotie. Als de Prins 
in de aanloop naar carnaval de zieken be-
zoekt, die het feest niet mee kunnen vie-
ren, wat voel je je dan dankbaar en rijk dat 
je zelf wel mee kunt doen met het feest. 
Ook het bezoeken van de jongste en oud-
ste Knoeper is altijd erg bijzonder. Om een 
reëel beeld te krijgen wat carnaval nu echt 
inhoud,” zegt Luc, “kijk maar eens naar de 
fantastische documentaire van Lex Uiting 
‘Noa ‘t Zuuje’.”

Plezier gunnen
Luc vervolgt zijn betoog over carnaval. 
“Carnaval is plezier hebben met elkaar en 
plezier gunnen aan elkaar en dat in alle 
facetten. Jongeren die in een koude loods 
samen een wagen aan het bouwen zijn, 
maar ook de mensen die maanden bezig 
zijn met de voorbereidingen voor een 
mooie pronkzitting om een ander te laten 
lachen. Of de mensen die een beddenrace 
voorbereiden. Iedereen zijn plezier gun-
nen en dat zien; dat is toch prachtig.”

Ziekenbezoek
Elk jaar regelt Luc het ziekenbezoek. “We 
stellen dan (via inside information) een 
lijst samen met namen van mensen die de 
Prins (met klein gevolg) gaat bezoeken. Ge-
lukkig krijgen we ook mensen aangemeld 
die een oppepper kunnen gebruiken,” aldus 

Eigenlijk zou nu het carnaval volop aan de gang zijn met 
voorprogramma’s als prinsenrecepties, pronkzittingen etc. 
maar ook dit jaar ligt, op het moment van schrijven, nog alles 
stil. Een heel klein sprankje hoop is er dat er vanaf 17 februari 
een klein inimini-feestje gehouden kan gaan worden. Reden 
voor de redactie om dit keer langs te gaan bij Mister Carnaval 
Luc Zeegers, waar huize  Zeegers een waar Sambeeks 
carnavalsmuseum vormt. Een prachtige plek om eens te 
kijken wat het gemis van carnaval doet bij onze voormalige 
jubileumprins.
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achteR de vooRdeuR van  Luc ZeegeRs
caRnavaL is ZoveeL meeR dan aLLeen een potje bieR

Luc. Als iets Luc aan het hart gaat, dan is het 
dat dit vorig jaar niet plaats heeft kunnen 
vinden. “We hebben wel iets geregeld voor 
de zieken, maar alles was op afstand. Niet 
de warmte die we normaal gewend zijn 
om uit te wisselen tijdens deze bezoeken. 
Het geeft zoveel moois aan mensen, alleen 
maar door een bezoekje van de prins. Fijn 
als je op die manier iets kunt geven. Aan de 
andere kant zet zo’n ziekenbezoek je altijd 
met twee benen op de grond. Het is niet al-
leen feesten. Als je dan op vrijdag de sleutel 
overhandigd krijgt dan ben je extra dank-
baar,” aldus Luc. Bij het bezoeken van de 
zieken houden de Knoepers het niet alleen 
bij de inwoners van Sambeek. Ze bezoeken 
ook buitendorpse Knoepers die altijd een 
warme band met de vereniging hebben 
gehad.

Nieuwe bestuursleden
Drie jaar geleden werd het bestuur van 
C.V. de Knoepers fors vernieuwd. Door tal 
van onvoorziene omstandigheden was dat 
broodnodig. Vooral de komst van  dames 
in het bestuur ervaart hij als een verade-
ming. Het bestuur bestond daarvoor im-
mers zeer lange tijd louter uit mannen.  
“Soms is het lastig om te vernieuwen/
veranderen, maar je blijft er jong bij en 
je raakt niet vastgeroest. Nieuwe toevoe-
gingen in het bestuur zorgen ervoor dat je 
zelf ook je gezichtsveld breder moet hou-
den. Als je dat niet meer ziet of niet meer 
kunt, dan ben je over je houdbaarheidsda-
tum heen en moet je stoppen.”

Overleven zonder carnaval
Als we de warmte en overtuiging in ons 
opnemen waarmee Luc over carnaval 

praat, dan kan het niet anders dan dat het 
vorig jaar wel een heel pittig jaar moet 
zijn geweest zonder al die festiviteiten. 
Luc lacht gekscherend als we hem er naar 
vragen. “Nou ik had een groot geluk bij 
een ongeluk. Ik heb een zware knie ope-
ratie gehad. Als carnaval door was gegaan 
dan had ik niet mee kunnen doen. Maar 
natuurlijk is het een droevige ellende dat 
alles niet doorging. Het mooiste vond 
ik wel dat er vorig jaar toch nog op vele 
plaatsen Sambeekse vlaggen met blauwe 
en gele ballonnen buiten hingen en pos-
ters voor het raam.” Voor dit jaar maakt 
Luc zich ook zorgen. “Drie kwart seizoen 
is inmiddels al voorbij. Je mist de contac-
ten die je met andere mensen hebt tijdens 
de aanloop naar carnaval. Eigenlijk is dat 
nog wel het mooiste van de carnaval: ie-
dereen weer ontmoeten.”

Organiseren
“In totaal zijn er wel tussen de 100 en 150 
mensen betrokken via diverse commissies 
om het carnavalsfeest te organiseren. Het 
is heel frustrerend om telkens hard aan 
het werk te zijn om een activiteit geregeld 
te krijgen en dat die vervolgens weer afge-
last moet worden. Daar krijg je niet echt 
energie van. Hopelijk kunnen we eind 
februari er toch nog een klein feestje van 
maken,” spreekt Luc met enige twijfel uit. 

Wonen in Sambeek
Natuurlijk vragen we Luc ook nog wat 
voor hem het wonen in Sambeek zo bij-
zonder maakt. Luc krijgt grote vraagte-
kens in zijn ogen als we er naar vragen. 
“Waar zou ik anders moeten wonen?” is 
dan ook zijn antwoord. “De saamhorig-

heid in het dorp dat vind ik zo mooi. Met 
z’n allen de schouders er onder steken om 
iets te bereiken. We zitten overal bij en zijn 
bij veel dingen betrokken. Eigenlijk adem 
ik gewoon Sambeek,” zegt Luc. Het mooi-
ste plekje van Sambeek is voor Luc bij de 
stuw. “Daar onder de bomen zaten pap en 
mam altijd, je hebt daar een prachtig zicht 
op Sambeek èn de Maas. Nu is het ons her-
denkingsplekje.”

Eén miljoen
Met één miljoen weet Luc ook wel raad. “Ik 
zou zorgen dat de toren blijft bestaan en 
daarnaast zou ik graag willen investeren 
in het dorpshart. Het kale lege plein mooi-
er aankleden. Zorgen dat het dorpshart 
meer sfeer krijgt en bruisender wordt.”

Tot slot
“We leven momenteel in een bijzondere 
tijd. Blijf daarom met elkaar in gesprek en 
heb oog voor elkaar, zodat als de pande-
mie voorbij is, de saamhorigheid die we 
altijd in Sambeek hebben gehad weer op-
gepakt kan worden,” besluit Luc.

IN DE VOLGENDE UITGAVE 

VAN ROND DE TOREN GAAN 

WE ACHTER  

DEZE  

VOORDEUR  

EEN KIJKJE  

NEMEN
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De Elsenhof
zaalverhuur

verenigingen, particulieren en bedrijven
koffietafels en uitvaarten

Buurthuis de Elsenhof Sambeek
0485-575419 / 0623754220

Sambeekseweg 23
5831GK Boxmeer

0485 57 65 51
www.drummerke.nl

•  Verkoop van nieuwe en gebruikte personenauto’s 
en bedrijfsauto’s.

•  Onderhoud en reparatie van alle merken.

•  RDW-erkend APK-keuringstation.

•  Autoruitenservice inclusief ruitreparatie.

•  Schadetaxatie en restwaardebemiddeling.

•  Winterbandenservice (advies, levering, montage 
en opslag).

De Flammert 1205  5854 NC Nieuw Bergen 0485 - 340 698
info@autovanharen.nl

Maandag t/m Vrijdag 08.00 - 17.30   Zaterdag: op afspraak

www.autovanharen.nl

erkend



Nr. 1    ROND DE TOREN      7

Vervolg van pagina 3 

Bijdrage voor Rond de Toren
Inmiddels is Stichting Rond de Toren 
verblijd met vele gulle giften van haar 
lezers. Wij als dorpsraad ondersteunen 
het werk van Rond de Toren. Voor ons 
is het een belangrijk communicatie-
middel om u te informeren. Naast de 
vele ondernemers die het blad steunen 
blijft uw bijdrage zeker ook van belang. 
Heeft u nog geen bijdrage geleverd, dan 
kunt u dit nog steeds door onderstaan-
de QR code te scannen gemakkelijk 
en eenvoudig regelen. Uiteraard kunt 
u het ook overmaken naar NL15RA-
BO0108754920. Uw bijdrage groot of 
klein is altijd welkom.

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

nieuwsfLits

GARAGEVERKOOP
ZONDAG 5 JUNI

van 10:00-14:00 uur

Verkoop tweedehands (of nieuwe) spul-
letjes vanuit uw eigen garage, tuin, car-
port of oprit. Kijk op de Facebookpagi-
na ‘Garageverkoop Sambeek’ voor meer 
informatie en het laatste nieuws.

Rommelmarkt in uw eigen tuin!

Eindelijk die zolder of garage opge-
ruimd!

De één z’n rommel, de ander z’n schat!

Opgeruimd staat netjes!

Gezellige wandeling door Sambeek!

MEER INFORMATIE

Facebookpagina:
Garageverkoop Sambeek

E-mail:
garageverkoopsambeek@gmail.com

GEBOORTENIEUWS
Op 24 december is Saar Legierse ge-
boren. Saar is dochter van Bernd en 
Karina en zusje van Sofie. De familie 
woont aan de Hoogeindseweg 7.

Op 16 december zijn Lonne Janssen 
& Leon Jilesen trotse ouders gewor-
den van dochter Flore. Het gezin 
woont aan de Sint Janslaan 1d.

TE KOOP 
Een in goede staat zijnde diepvrieskast 
met 7 lades.  T.e.a.b. 

Familie Aben, 
Grotestraat 95D, Sambeek,
 telefoonnummer 06-23114384.

OPPAS AANGEBODEN 
Mijn naam is Jans van Kluijve, ik woon 
in Sambeek en ben 12 jaar oud. Ik zit in 
de brugklas van Metameer Boxmeer. 
Ik ben op zoek naar oppas-adressen 
om een centje bij te verdienen. Ik heb 
al wat ervaring met oppassen op kleine 
kinderen. Als jullie interesse of vragen 
hebben, mag je contact met mij opne-
men: janskluijve@gmail.com 
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Tekst: Nena Bongers
Foto’s: Ellen Duvekot en Maria Roosen

Even voorstellen
“Ik ben Maria Roosen, 62 jaar en geboren 
in Groeningen. Ik kom van een boeren-
gezin met 10 kinderen. Ik ben al bijna 40 
jaar getrouwd met Harrie en we wonen 
inmiddels 37 jaar aan de Stalenberg. We 
hebben samen 2 kinderen, Rik en Marly, 
beiden uitwonend. Harrie en ik werken 
nog allebei. Ik heb de HBO opleiding 
Jeugdwelzijnswerk gedaan in Eindhoven. 
Daarna heb ik met gehandicapte kinderen 
gewerkt en nu werk ik al weer 20 jaar op 
een Buitenschoolse Opvang in Overloon.” 

Het begin
Als kind, de een-na-jongste van 10 kinde-

ren, was tekenen haar manier om rust te 
vinden. Heerlijk afsluiten van de drukte en 
lekker rustig te werk gaan, al zou je dat niet 
kunnen bedenken met 9 andere kinderen 
in huis. Aan deze tijd heeft ze warme her-
inneringen. Heden is er nog nauw contact 
tussen alle familieleden.
Toen Rik en Marly geboren werden bleef 
Maria een paar jaren thuis om voor de 
kinderen te zorgen en was zij ook op-
pasadres voor andere kindjes. Vanaf het 
moment dat haar kinderen naar de lagere 
school gingen, hielp ze bij diverse activi-
teiten op school en daarbuiten werkte ze 
als alpha hulp. 
In haar vrije tijd volgde Maria een teken- 
en schildercursus bij de Meander in Box-
meer. Daar leerde ze andere materialen te 
gebruiken, kreeg ze nieuwe inzichten en 

maakte ze kennis met de verschillende 
technieken die er zijn.  
Toen Rik en Marly groter werden, ging 
Maria weer buitenshuis werken. Momen-
teel is ze pedagogisch medewerkster bij 
Spring op de BSO in Overloon waar ze 
16 uur in de week werkt en samen met 
collega’s zorg draagt voor een grote groep 
kinderen. 
 
Haar werkstukken
Wij zijn zeer onder de indruk van Maria’s 
werkstukken. De meeste inspiratie haalt ze 
uit haar gezinnen van vroeger en van nu. 
Een pronkstuk is het schilderij dat in de 
keuken hangt. De frisse en heldere kleuren 
trekken gelijk de aandacht. Het beschrijft 
het leven zoals het vroeger op de boerderij 
bij Maria thuis was. Haar moeder, die in de 
beleving van Maria altijd zwanger geweest 
moet zijn. Haar vader, vechtend met een 
stier. Met alle leden van het gezin aan de 
keukentafel. Samen op het land werken. De 
koeien en de kippen. Aan de rekstok han-
gen met het hondje erbij. Samen in de auto. 
Er woonde ook een tante ben hen in die 
door alle kinderen en kleinkinderen liefko-
zend Tante Mies genoemd wordt. Zij die de 
kinderkleertjes maakte en repareerde en tot 
op hoge leeftijd auto reed.

de hobby van...
maRia Roosen-geRRits

Ze begon al op jonge leeftijd met tekenen. Door de 
complimenten die ze kreeg werd haar passie nog eens 
aangewakkerd. Haar creativiteit is veelzijdig te noemen. Ze 
gebruikt haar originaliteit ook samen met de kinderen op 
haar werk. Haar persoonlijkheid komt met name tot uiting bij 
het  luisteren, kijken en aandacht geven. Een mooie 
combinatie van eigenschappen.

Gezin Maria in acrylverf,  met gebruik van verbandmateriaal

Één lijn tekening 
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U kunt zelf zien dat het een verhaal vertelt 
ook al ken je de details niet.

Een ander mooi werk dat in zwart wit 
uitgevoerd is, is ook geïnspireerd op haar 
gezin van vroeger. Op de kleding van de 
afgebeelde personen maakte ze specifieke 
letters, cijfers en figuurtjes die de betreffen-
de persoon aangaan. Op haarzelf staat “ik 
ik ik ik”. Op de kleding van haar jongere zus 
staan allemaal cijfers, omdat zij goed met 
cijfers is. Een andere zus werkt in de zorg, 
waardoor zij allemaal spuitjes op haar kle-
ding heeft.

Ook maakte ze een creatief schilderij met 
acrylverf van haar eigen gezin. Hiervoor 
maakte ze gebruik van verbandmateriaal 
om diepte te creëren in het werk. 
Een van haar andere originele bedenkin-
gen is een één-lijn tekening. Met potlood 
trekt ze over het hele vlak figuren zonder 
dat het potlood het oppervlak verlaat totdat 
het vak gevuld is.
Van rondjes, tot vierkantjes, blokjes, noem 
maar op. Het geheel geeft dan een prachtig 
lijnen effect. Nadat ze met potlood klaar is, 
gaat ze over de potloodlijn heen met verf 
die ze aanbrengt met een tubetje of een 
injectiespuit. Hierdoor ontstaan er dikke 
lijnen die de dunne potloodlijntjes accen-
tueren. 
Wat op ons indruk maakt is de schildering 
die in de woonkamer op de schildersezel 
staat. Je kan je ogen er niet vanaf houden. 
Het zijn allemaal vierkantjes. Als je goed 
kijkt heeft elk vierkantje zijn eigen verhaal. 
Als Maria enige uitleg geeft wordt alles 
nog mooier. Sommige dingen kun je zelf 
bedenken, maar er zitten ook persoonlijke 
verhalen in. Elk blokje ziet er uiteindelijk 
anders uit. Je kan er met een beetje fantasie 

verhalen in zien. Een voorbeeld is een blok-
je dat de vorm heeft van een tas. Maria heeft 
hier de tekst ‘Vogue’ op geschreven. Haar 
dochter Marly, ontwerpster van beroep 
(appel valt niet ver van de boom), heeft een 
tas ontworpen die ooit in de Vogue stond. 
Een ander vlakje leek op een boterham met 
kaas, Of een molen met hangende was er-
omheen. Of twee hoofden in een jas. Maria 
vertelt hierbij dat Harrie, haar man, altijd 
harder loopt dan zij als ze samen op pad 
gaan. Zo samen in een jas kan Harrie niet 
harder lopen dan zij. Veel grappige fanta-
sieën maar ook serieuze herinneringen. 
Dat maakt dit schilderij uniek. Niet alle 
vierkantjes hebben al een betekenis, maar 
dat kan nog altijd.

Creativiteit
Maria zit boordevol ideeën. De plannen 
uitvoeren kan soms even duren, maar er 
komt altijd weer een moment dat er gecre-
eerd gaat worden. Het liefst iets origineels.
Haar hobby zet ze ook in op haar werk. Bij 
het aankleden van het groene schoolplein 
in Overloon heeft ze bijvoorbeeld alle 350 
leerlingen van de basisschool een schilde-
rij laten maken met een mini vogelhuisje 
erop. Maria heeft 8 van deze kinderschil-
derijen uitvergroot op grote houten pane-
len en er een echt vogelhuisje op beves-
tigd. Deze mega kindertekeningen sieren 
nu het groene speelplein.

Ten slotte
Haar persoonlijke talent voor tekenen is 
gezien en gestimuleerd toen ze klein was. 
Het is mooi en belangrijk dat ze nu via 
haar werk op de BSO zelf kinderen kan 
helpen hun talenten te ontwikkelen.
Ook maakt Maria deel uit van de groep 

Amateurkunstenaars die in Sambeek ac-
tief is.
Haar dochter maakt momenteel een web-
site van haar werken. We hopen als deze 
straks af is dat we dan meer van haar 
prachtige werken kunnen zien en genie-
ten. 

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

Familie Gerrits vroeger 

Leven vroeger op de boerderij

Fantasierijke vierkantjes 
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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

Route 66    Grotestraat 77  5836 AC Sambeek    0485 520 353
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nieuwsfLits
GEVONDEN 
VOORWERP
Medio oktober is in de Kloostertuin 
dit (wandelwagen-)dekentje of kleed-
je gevonden.
De eigenaar kan zich melden bij tele-
foonnummer 06-10489967

BRILJANTEN HUWELIJK
Op 1 februari is het 65 jaar geleden dat 
Piet en Annie Broeks Schaminée elkaar 
het ja-woord gaven. Dit briljanten huwe-
lijk vieren ze samen met hun kinderen 
en kleinkinderen. In verband met corona 
en hun leeftijd kunnen ze deze dag niet 
groots vieren. Maar dat wil niet zeggen 
dat de familie deze dag zomaar voorbij 
laat gaan. 

Sinds juli 2019 wonen ze in de Weijer-
staete in Boxmeer. Ze voelen zich echter 
nog steeds betrokken bij Sambeek, waar 
ze bijna hun leven lang hebben gewoond.

IN MEMORIAM 
Annie Stiphout – Michiels
13-07-1930 – 18-12-2021

Annie werd geboren op 13 juli 1930 
in Oploo. Ze groeide op met 3 broers 
en 4 zussen op de boerderij. Na haar 
schooltijd heeft ze vele jaren gewerkt 
als kraamverzorgster. Dit heeft ze al-
tijd met veel passie gedaan en tot haar 
dood vertelde ze hierover. Op 25 mei 
1958 trouwde ze met Ruud Stiphout. Ze 
gingen inwonen bij de ouders van Ruud 
aan de Torenstraat. In 1963 betrokken 
ze een nieuwe woning in de Torenstraat. 
Een huis waar ze woonde totdat het niet 
meer mogelijk was. Er werden 7 kin-
deren geboren: 2 zonen en 5 dochters. 
Later kwamen er nog 11 kleinkinderen 
bij en 2 achterkleinkinderen. Ze was de 
spil van het gezin en leefde eenvoudig, 

huiselijk en zorgzaam en altijd belang-
stellend naar anderen. Ze was  lid van 
diverse clubjes in Sambeek en bracht 
“Rond de Toren” rond. Op 25 juli 1989 
stierf haar man Ruud. Hierna heeft ze 
nog tot 2017 gewoond aan de Toren-
staat. Helaas ging het de laatste jaren 
wat minder. Ze verhuisde naar Made-
leine en later naar Sint Anna waar ze de 
laatste jaren heeft doorgebracht. Na de 
afscheidsviering op 24 december is ze 
begraven bij haar man op de Algeme-
ne Begraafplaats te Sambeek. We zullen 
haar missen.

Familie Stiphout

Februari
wo   9 feb. 16.00 uur  VV Sambeek, inzameling oud papier, Past. de Vochtplein, tot 19.00 uur
ma 14 feb. 20.00 uur Dorpsraad, vergadering, de Elsenhof

Alle activiteiten onder voorbehoud i.v.m. Corona!

activiteitenkaLendeRCONTACTPERSOON 
OVERLUIDEN 
OVERLEDENEN

Maand februari 
Piet Smolders 
Monseigneur Zwijsenstraat 1 
tel. 0485-574549 of 06-11055321

Maand maart
Susan Nabuurs 
Den Urling 4 
tel. 06-23754220

Groetjes, Dorothea Craenen & Diana Klomp
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Bedrijfsadvies voor ondernemend Sambeek

HTB accountants & adviseurs is een betrokken en betrouwbare adviseur voor ondernemers. 
Vanuit de vestiging Sint Anthonis begeleiden wij in Sambeek en omstreken vooral kleine, 
middelgrote en agrarische ondernemers.

Neem voor meer informatie contact op met Hans van den Hoogenhoff
T 06 471 408 78 | hansvandenhoogenhoff@htbaccountants.nl

Henri Dunantstaat 2a Sint Anthonis | Derpsestraat 1 Deurne | Europaplein 1 Best
T 0485 384 249 | info@htbaccountants.nl | www.htbaccountants.nl

Grotestraat 104a, 5836 AH Sambeek | 0485-571322 
 www.langenkeukens.nl
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door René Klaassen

“Och”, had een toevallige passant op vrij-
dagmorgen 7 juli 1893 rond 9 uur gedacht, 
“och, dat brandje daarginds op de heide 
zal vanzelf wel uitgaan. Er is amper vuur 
te zien. Ik hoef niemand te waarschuwen.” 
Maar hij had het helaas helemaal mis. 
Aangewakkerd door een stevige wind was 
het vuur volop gaan branden, zo hevig 
zelfs dat blussen bijna onmogelijk leek.

Wie de toevallige passant was, is niet be-
waard gebleven. Waarschijnlijk liep hij op 
wat nu de Radioweg is, ongeveer ter hoogte 
van het beekje de Raam. De brand woedde 
in een gebied dat toen de Brakt heette, maar 
later meestal werd aangeduid met de Brak-
ken. Het lag tussen de huidige Langstraat, 
Radioweg en A73 en was begroeid met 
voornamelijk heide, mos en gras en hier en 
daar nog wat struiken. 
De woorden ‘brakt’ of ‘brakken’ betekenen 
voor wat betreft dit gebied waarschijnlijk 
‘onbebouwd’ of ‘nog niet gebroken met be-
hulp van een ploeg’. Het was dus nog een 
ongerept natuurgebied. Pas later zou het 
worden ontgonnen en kwamen er boer-
derijen te staan, zoals de naar dit gebied 
genoemde de Brakkenhof van de familie 
Melsen.

“Op zaterdagmorgen 8 juli om 9 uur luid-
den de brandklokken”, deed het Boxmeers 
Weekblad verslag van de grote brand. 
“Iedereen die hulp kon bieden, deed dat.” 
De brand leek niet te stuiten. “Een vuur-
zee, zoals we die kennen uit de beschrij-
ving van de branden op de Amerikaanse 
pampa’s, wierp donkere wolken hoog in de 
lucht. Hier sloegen knetterende en zuigen-
de vlammen uit een pijnboombosje, daar 

likten zij als vurige tongen aan het nog 
niet ontstoken plantenkleed, ginds daal-
de een vonkenregen op de verschroeide 
heide neer. Het was een groots en indruk-
wekkend schouwspel.”

De brand werd bestreden onder leiding 
van burgemeester Stevens van de gemeen-
te Sambeek en Mr. Verheijen van Estveld 
uit Boxmeer. “Alle aanwezigen zetten zich 
enorm in”, aldus het Boxmeers Weekblad. 
“Zij vreesden geen hitte, geen wanklank 
werd gehoord, geen onwil gezien. Iedereen 
streed om de verwoede vijand in zijn vaart 
te stuiten. En eindelijk, eindelijk werd men 
het vuur de baas.”
Een niet met name genoemde milde gever 
zorgde voor een koel glas bier en voedsel 
voor iedereen die zo dapper en volhar-
dend had meegeholpen. Het Boxmeers 

Weekblad prees de inwoners van Sam-
beek, Boxmeer en Vortum-Mullem en 
vooral Sambeekse Hoek, die snel ter plek-
ke waren en van geen ophouden hadden 
geweten. 

Enkele dagen later deed burgemeester 
Stevens verslag van de brand aan de Com-
missaris van de Koning. “Verscheidene 
bunders heide zijn een prooi der vlammen 
geworden”, schreef hij.  “De schade wordt 
geraamd op 900 gulden (nu: ongeveer 12 
duizend euro).”
Het Boxmeers Weekblad was wat speci-
fieker: “Velen worden getroffen door de 
schade aan opgaand hout en kreupelhout 
en aan jonge aanplant. Ook boeren, die bij 
gebrek aan veevoer hun koeien lieten gra-
zen op de heide en tussen de struiken, zijn 
getroffen.”
 

sambeeks heem
een koeL gLas bieR vooR moedige bRandweeRLieden

Midden in het gebied de Brakken bouwde Jan Melsen in 1923 zijn boerderij de Brakkenhof, 
naar een ontwerp van architect Adriaan de Leeuw-Perre. 

Zo zag het gebied de Brakken eruit ten tijde van de grote heidebrand. De drie mannen staan 
op wat later de Radioweg zou gaan heten.

De brandweerwagen van Sambeek stond in 
de achterbouw van het vroegere raadhuis.
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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!

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

• Feestjes en partijen

•  Sportevenementen op 
groot scherm

• Kinderfeestjes

•  Sporthalverhuur in 
combinatie met café

OOK VOOR AL UW FEESTJES

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
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OPVOLGER GEZOCHT!
Na 2 erg leuke jaren de jeugdpagina van Rond de Toren te hebben mogen 
maken vindt Maud Laarakkers het tijd om een opvolger te zoeken. Lijkt 
jou dit erg leuk om te doen of ken jij iemand die perfect zou zijn om dit 
een paar keer per jaar te doen? Laat het weten door een mailtje te sturen 
naar:  ronddetoren@live.nl

jeugd
puZZeL

Rebus

Welk seizoen past bij jou?
1. Dit drankje drink je het liefst
• Warme chocolademelk met slagroom 
• Thee
• Een fris drankje 

2. Als het sneeuwt buiten ga ik het liefst
• Buiten naar de sneeuw kijken 
• Lekker binnen blijven met een dekentje 
• Buiten met de sneeuw spelen

3. In de winter kijk jij het liefst
• Kerstfilms 
• Een romantische film 
• Een andere film

4.  Wat draag je het liefst
• Een korte broek/jurkje of rokje 
• Een lange broek met shirt 
• Een lange broek met dikke trui

5. Wat is jouw favoriete feestdag
• Pasen
• Kerst
• Halloween 

6. Hoe ziet jouw favoriete vakantie er uit
• Op wintersport, in de sneeuw 
• Naar een warm land met veel zon
• Lekker in Nederland blijven

Heb jij het meeste blauw: Jij bent dol op de winter
Jij bent superblij, want de winter komt eraan. Na de hitte van de zomer kun jij wel wat 
kou gebruiken. Haal de toffe truien maar uit je kast, want je mag ze ein-de-lijk weer aan. 
Met een kleedje op de bank en je favo Netflix-serie vermaak jij je wel. Laat die winter 
maar beginnen!

Heb jij het meeste groen: Elk seizoen is supertof
Jij maakt van elk seizoen een feestje! Lente, zomer, herfst of winter: elk seizoen heeft wel 
iets waar je blij van wordt. Je vindt het heerlijk om in een zomerjurkje te lopen met slip-
pers, maar in winterjas met een dikke sjaal vermaak jij je ook prima!

Heb jij het meeste rood: Jij kunt niet wachten tot de zomer
Supervroeg donker? En een dik pak sneeuw? Nee, daar zit jij echt niet op te wachten. 
Doe jou maar 25 graden met een lekker zonnetje. Jij kunt niet wachten tot de zomer weer 
begint.  Maak de winter wat gezelliger met een zonnige film.

Tekening: Koen Laarakkers
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Foto: Gerrie Laarakkers

Foto: Nena Bongers

Foto: Wim Klaassen 

Foto: Frans van der Heijden  

Foto: Wendy Mekking

Foto: Wim Verberk 
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Foto: José Brouwers - Gommans

Bedankt voor jullie inzendingen 
met het thema: Winterse luchten in 
Sambeek

Voor de volgende Rond de Toren 
is het thema: 

SAMBEEK  

OP ZIJN GEKST

Stuur je foto in via 
ronddetoren@live.nl

Foto: Maria Jacobs

Foto: Wanda Laarakkers

Foto: Bernie Verberkt

Foto: Truus Hermans 
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Previcus Vastgoed
Handelstraat 18, 5831 AV Boxmeer

T.  0485 57 44 44
E.  info@previcus.nl
W. www.previcus.nl

Twijfels over de WOZ-waarde?
Previcus maakt GRATIS bezwaar voor u!

Op basis van 3.668 reviews

9,2

De WOZ-waarde van uw woning wordt 
als grondslag gebruikt voor veel belastin-
gen. Een te hoge WOZ-waarde betekent 
dat u onnodig te veel belasting betaalt.

Previcus helpt u een eerlijke WOZ-waarde te 
krijgen. Wij nemen alles voor u uit handen. 
Gratis is echt gratis, kijk voor meer informa-
tie op onze website: previcus.nl.

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

www.jakobsloonbedrijf.nl

Grondwerk - Straatwerk
Wegenbouw & Riolering

Aannemingsbedrijf
Arie Laarakkers B.V.
5836 AW Sambeek
www.arie-laarakkers.nl
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tv sambeek
aLgemene LedenveRgadeRing

Agenda
55 + tennis

doorlopend woensdag- en  
donderdagochtend

Algemene ledenvergadering
14 februari

Beste leden van Tennisvereniging Sambeek,
 
Het nieuwe jaar, 2022, is weer gestart. Af-
gelopen jaar hebben we helaas weer een 
bijzonder jaar gehad. Graag blikken we 
samen met jullie terug op het jaar 2021 
van Tennisvereniging Sambeek. Ook kij-
ken we graag vooruit naar het jaar 2022, 
ondank de vele onzekerheden die er nog 
zijn. We willen jullie daarom allen uitno-
digen voor de jaarlijkse Algemene leden-
vergadering op maandag 14 februari 2022 
om 20.00 uur. De exacte invulling van 
deze vergadering, al dan niet fysiek of di-
gitaal, wordt zo snel als mogelijk bekend 

gemaakt, in afwachting van de maatrege-
len van de overheid.
We hopen op jullie aanwezigheid! Dankzij 
jullie aanwezigheid en bijdrage kunnen we 
verder vooruit en plannen maken voor de 
toekomst van onze tennisvereniging.
 
Bij vragen, laat het gerust weten via info@
tvsambeek.nl of vraag een van de be-
stuursleden.
 
Tot dan!

Namens
Bestuur T.V. Sambeek

WIJ ZOEKEN... 
- Jongeren van 16 jaar of ouder die 
tegen betaling kantinediensten wil-
len draaien. 

- Iemand die handig is met de com-
puter om een nieuwsbrief samen te 
stellen en deze enkele malen per jaar 
wil uitbrengen en versturen.

- Een facilitair medewerker die in 
flexibele uren de kantine, met daarbij 
de kleedkamers, wil schoonmaken.

Ben jij diegene?
Meld je dan bij onze voorzitter Eric 
Hendriks: info@tvsambeek.nl

WIST U DATJES…
- Meer dan een miljoen mensen regelmatig 
op de tennisbaan staan?

- Toen de vereniging werd opgericht in 1976 
we 75 leden hadden, en dit er nu 328 zijn?

- De hardst geslagen tennisservice van een 
man 249 km/uur is en die van een vrouw 
209 km/uur?

- Het aantal tennisballen dat jaarlijks wordt 
geproduceerd geschat is op ongeveer 360 
miljoen? Als je deze ballen allemaal achter 
elkaar legt kom je uit op 23.400 kilometer.

- Tennis een gezonde sport is? Onderzoek 
uitwijst dat tennissers slanker zijn, meer 
uithoudingsvermogen hebben, sterkere 
botten en spieren hebben en een betere 
conditie?

- Er in 1977 twee tennisbanen werden aan-
gelegd, in 1980 baan drie en vier werden 
opgeleverd en dat we sinds 2011 vijf kunst-
grasbanen hebben én een luxe oefenkooi?

- Wanneer je lid wilt worden van T.V. Sam-
beek, je kunt mailen naar: ledenadminis-
tratie@tvsambeek.nl?
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www.2besign.nl
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ZOEKT U 
EEN ALTERNATIEF 
VOOR GAS?

EEN AIRCO! www.aircoflow.nl
+31 (0) 850 603 569

Boxmeer
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beste knoepeRs 
en knoepeRinnen
beddenRace

Stigting Vrienden van de Knoepers
We zijn een officieuze stichting ofwel een 
officiële ‘Stigting’ die zich Stigting Vrien-
den van de Knoepers heeft genoemd. Wij 
als Beddenracebestuur zijn niet betrokken 
bij activiteiten van de carnavalsvereniging. 

De Beddenrace
De Beddenrace is een race met bedden 
waarbij de ligger ligger blijft van de duwer 
en de duwer duwer blijft van de ligger. De 
Beddenrace is in 1996 opgericht door een 
club oudgedienden. De reden was dat er 
op carnavalszondag pas om 14.30 uur een 
activiteit was. Nu is de zondag in Sambeek 
mooi gevuld met activiteiten. Destijds was 
het een race vanaf 16 jaar maar voor de 
jeugd vanaf 12 jaar is later ook de Mi-
ni-beddenrace geïntroduceerd. In het ver-
leden waren er prijzen voor het ludiekste 
bed en werd er fanatiek bedden gebouwd. 
De laatste jaren hebben we ervoor geko-
zen vanuit de organisatie twee identieke 
bedden te bouwen om op die manier een 
eerlijke race te krijgen. Iedereen kan er zelf 
een act omheen bouwen voor het ludiek-
ste voorkomen.

Locatie
Voorheen was de Beddenrace op het Pas-
toor de Vochtplein. Als organisatie leek 
het ons zo’n vijftien jaar terug leuk te 
schuiven en de opstelling te maken op de 
Grotestraat en het kerkplein. Deze locatie 
voor de toren bracht meer sfeer. 

Organisatie
De organisatie vergadert elk jaar één keer 
fysiek en stemt verder alles af via een 
whatsappgroep. Ieder heeft zijn eigen taak 
en de vaste contacten met leveranciers van 
materialen als de schaftkeet, hooibalen, 
hekken en catering. Op zondagochtend 
gaat om 6.30 uur de wekker bij de orga-
nisatie en om 7.00 uur zitten we bij Nick 
aan de worstenbroodjes. Vanaf 7.30 uur 
bouwen we het parcours op. Na afloop af-
breken en rond 13.00 uur is er niks meer 
zichtbaar van de beddenrace.

Hoogtepunten
Een hoogtepunt was de deelname van 
Omroep Brabant Radio én TV aan de 
Beddenrace. In die race streden zij tegen 
elkaar terwijl Omroep Brabant radio live 

op zender was. In 2010 lag het hele plein 
vol sneeuw. We hebben toen met man en 
macht sneeuw geschoven waardoor de 
race gewoon doorgang kon vinden. 

Bucketlistdingetje?
Wanneer je fanatiek en competitief bent 
en de carnavalskater op zondagochtend 
wilt bestrijden dan moet je zeker een 
keertje meedoen. Een ouderwets gezelli-
ge Sambeekse carnavalsochtend met wat 
actie onder het genot van eerst een paar 
koppen koffie om wakker te worden en 
later een fles bier met veul gezelligheid. Bij 
zijn = meemaken. 

Daniel Derks, Willem Bongarts, Eddy van 
Bon, Nick Hendriks en Nico van Bon.

Op carnavalszondag vindt normaal gesproken de Beddenrace 
plaats die georganiseerd wordt door Stigting Vrienden van de 
Knoepers. Wie zijn zij en wat is de Beddenrace?
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WWW.OXALIS-TUINONTWERPEN.NL

TUINONTWERP . BEPLANTINGSPLAN . ADVIES

TUINONTWERPEN
OXALIS

Feestjes & partijtjes - catering - vergaderruimte
Informeer naar de mogelijkheden 

0485-572264  | eetcafedegoudenleeuw@hotmail.com

WILT U OOK ADVERTEREN 
IN ROND DE TOREN?

Laat het ons weten via: 
advertenties.ronddetoren@gmail.com
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vv sambeek
wijZigingen inZameLen 
oud papieR

Agenda
Oud papier

Woensdag  9 februari  
16.00 – 19.00 uur  

(Pastoor de Vochtplein)

Wedstrijden Sambeek 1
06-2 Belfeldia 1 - Sambeek 1
13-2 Sambeek 1 – Leunen 1
20-2 BVV’27 1 - Sambeek 1

Wedstrijden Dames Sambeek
13-2 Sparta’18 VR1 –  Sambeek VR1
20-2 Sambeek VR1 –  Bieslo VR1

Tijdens het schrijven van deze agen-
da (15 jan) is het spelen van wed-
strijden nog niet toegestaan. Bij het 
uitkomen van deze RdT hopen we 
dat de maatregelen veranderd zijn.

Beste inwoners,

Zoals afgelopen periode in diverse lokale 
media al is gepubliceerd, gaat er het nodi-
ge veranderen voor wat betreft de inzame-
ling van het oud papier.

De vertrouwde tweede zaterdag van de 
maand komt hiermee voor Sambeek te 
vervallen. Wij betreuren dit ten zeerste 
maar toch willen wij als voetbalvereniging 
het inzamelen van het oud papier blijven 
faciliteren. De nieuwe vaste dag gaat de 
woensdag worden en tijdstip van inza-
meling wordt van 16.00 tot 19.00 uur en 
dit vierwekelijks. De locatie blijft de ver-
trouwde plek aan het Pastoor de Vocht-
plein waar wij de doorstroom van het ver-
keer optimaal kunnen blijven garanderen.
Zoals jullie van ons gewend zijn zullen er 
altijd twee behulpzame jeugdleden van 
onze vereniging aanwezig zijn om te assis-
teren bij de inzameling van het oud papier. 
Zij zullen dit met dezelfde enthousiasme 
en inzet blijven doen.

Op woensdag 12 januari is de eerste in-
zameling volgens het nieuwe schema ge-
weest en gelukkig hebben veel inwoners 
de weg naar het Pastoor de Vochtplein 
inmiddels gevonden. Toch lijkt het ons 

verstandig om in het goed gelezen maga-
zine Rond de Toren hier aandacht aan te 
besteden zodat zoveel inwoners uit Sam-
beek zijn geïnformeerd.

We hopen dat we in de toekomst nog 
steeds kunnen rekenen op het oud papier 
uit Sambeek en omstreken ondanks deze 
wijziging!

Voor eventuele vragen kunt u ons berei-
ken op het mailadres van VV Sambeek 
(secretariaat@vvsambeek.nl) 

Inzamelingsschema voor 2022
woensdag 9 februari 2022
woensdag 9 maart 2022
woensdag 6 april 2022
woensdag 4 mei 2022
woensdag 1 juni 2022
woensdag 29 juni 2022
woensdag 27 juli 2022
woensdag 24 augustus 2022
woensdag 21 september 2022
woensdag 19 oktober 2022
woensdag 16 november 2022
woensdag 14 december 2022
woensdag 11 januari 2023
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Binnenlopen zonder afspraak

Beauty Store

Binnenlopen zonder afspraak

Scan Your Skin

Behandelingen volgens afspraak

Treatment Experience

Binnenlopen zonder afspraak

Brow-bar

Skin Corner  |  Raadhuisplein 2  |  5831 JX Boxmeer 
0485 - 32 47 09  |  06 - 120 56 668  |  info@skincorner.nl

In ons unieke beauty concept staan de klant en  
een bijzondere beleving centraal.
Het niveau van huidverbetering ligt bij ons zeer hoog en het team 
van specialisten heeft diepgaande kennis over de huid en alle 
behandelmogelijkheden. Onze behandelruimtes zijn geïnspireerd 
op verschillende werelddelen, waardoor ieder bezoek een 
bijzondere reis is in de wereld van de schoonheid.  
Plan uw afspraak op: www.skincorner.nl
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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 jaar 2022 is van start gegaan. Dit jaar 
staat ons het uitgestelde Gilde jubileum-
feest te wachten. We hebben goede hoop 
dat het dit jaar wel door kan gaan en dat 
we er een schitterend weekend van kun-
nen maken. De voorbereidingen zijn in 
volle gang.
Wij hopen dat de Sambeekse gemeen-
schap graag zijn steentje eraan bijdraagt. 
Wat jullie kunnen verwachten en waaraan 
meegewerkt kan worden zal later bekend 
gemaakt worden.

Tevens hebben jullie misschien afgelopen 
17 januari onze mooie gildevlaggen weer 
kunnen bewonderen in Sambeek. 
Jullie zullen wel denken: “Waarom hing 
de gildevlag buiten bij de gildebroeders 
en -zusters?”  Dit was omdat 17 januari de 
dag van onze Patroonheilige Anthonius is. 
Wij hebben onze naam aangenomen van-
uit de kerk. Daar stond een altaar van de 

Heilige Anthonius. Daarom zijn en blijven 
we verbonden aan de kerk van Sambeek. 
Anthonius beschermt mens en dier tegen 
ziekte en onheil.

Wilt u ook zo’n mooie vlag in uw collectie, 
tevens het St. Anthonius Gilde steunen en 
supporteren? Stuur dan een email naar: 
info@gildesambeek.nl met uw gegevens. 
Dan komen wij de vlag bij u thuis brengen. 
De kosten voor de vlag bedragen € 17,50. 
Het zou mooi zijn om in dit bijzondere 
jaar zoveel mogelijk vlaggen in Sambeek 
te zien bij de Sambeekse gilde-activiteiten 
en in het bijzonder de Gildefeesten.

Oefenavonden:
Als de regels het toelaten willen wij straks 
in de lente weer beginnen met onze oe-
fenavonden met schieten en vendelen op 
onze schietterrein. Dit laten we pas door 
gaan als de 

horeca gelegenheden weer open mogen. 
Wij houden jullie hiervan op de hoogte en 
geven de weken aan wanneer er geoefend 
wordt.

Agenda
2de pinksterdag Koningschieten

06 juni 2022

Gildefeesten
10/11/12 juni 2022

Heilige Bloedprocessie Vaart  
in Boxmeer
19 juni 2022

Open Dag St. AnthoniusGilde  
te Sambeek

21 augustus 2022

st. anthoniusgiLde
besteL ook Zo’n mooie 
giLdevLag
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samsam Agenda
Krumelbal 

20 februari 11.00-13.00 uur 
Alle leeftijden onder begeleiding van 

eigen (groot)ouder(s) | Gratis

Challende Day 
4 maart 9.30-17.00 uur

 Groep 3 t/m 14 jaar | € 5,00

Escape Room
11 maart 18.30-20.00 uur

 Groep 6 t/m 8 | € 1,50

Bingo
25 maart 18.30-19.30 uur

 Groep 1 t/m 4 | € 3,00

Bingo
25 maart 18.30-20.00 uur

 Groep 5 t/m 8 | € 3,00

Boy en Girls Night
1 april 18.30-20.00 uur
 Groep 1 t/m 8 | € 1,50

Het volledige programma staat op 
www.samsam-sambeek.nl
Houd Social Media in de  
gaten om je op te geven en voor de 
nieuwste activiteiten.

Hoe het allemaal begon…
Velen van ons zijn opgegroeid met 
SamSam. Leuke activiteiten voor kinderen 
uit Sambeek, maar wie weet er nog hoe het 
allemaal begon? Met dank aan Sambeeks 
Heem kunnen wij het u vertellen:
De Jonge Wacht werd opgericht op zon-
dag 29 oktober 1933. Voor kapelaan H. de 
Vocht een uitermate geschikte dag om in 
Sambeek een jeugdorganisatie voor jon-
gens op te richten. Hij had
Herman Poorts, Gradus Klaassen, Toon 
Albers, Toon Melsen, Cor van Os en Wim 
Caspers benaderd en bereid gevonden om 
jeugdleider te worden. De Jonge Wacht 
was een landelijke, katholieke jeugdorga-
nisatie met lokale afdelingen in de meeste 
bisdommen.
Activiteiten vonden plaats in het toen-
malige gemeenschapshuis (ook wel pa-
rochiehuis of pastoraat genoemd). In het 
gebouw dat wij nu kennen als De Gouden 
Leeuw organiseerden veel Sambeekse ver-
enigingen hun activiteiten. Maar daarover 
vertellen wij u graag meer in de volgende 
editie van Rond de Toren.

SamSam stelt zich voor
In dit nieuwe jaar introduceren wij een 
nieuwe rubriek. Onze (hulp)leiding stelt 
zich graag aan jullie voor. Zo weten jul-
lie nog beter wie de kinderen begeleiden 
tijdens de activiteiten en wie de drijvende 
krachten zijn van deze bruisende club. We 
starten met onze kartrekker en voorzitter 
Nienke Langen:
Naam: Nienke Langen
Leeftijd: 35 

Haar tofste jeugdherinnering aan SamSam 
is het SamSamkamp in Mook. Met “het 
grote kamp” in de jungle kamperen. Heel 
veel kilometers gefietst met Henk voorop. 
Elke keer een feestje omdat Koen de radio 
achter op de fiets meenam. Plassen en tan-
denpoetsen moest in het toiletgebouw een 
stukje verderop in het bos. In het donker 
best spannend. Zeker die ene keer dat ze 
met Franca terug kwamen na het tanden-
poetsen en Hassan hen liet schrikken.
Een paar jaar later was Nienke weer op 
kamp in Mook. Haar eerste kamp als lei-
ding. Samen met Chantal de ontgroening. 
“Die zal ik nooit vergeten”.
17 jaar geleden mocht Nienke niet meer 
als kind mee want zij was te oud. Rob zei: 
“Vrijdag 25 maart gaan we paasknutselen 
bij SamSam. Jij komt dan als leiding”. En zo 
geschiedde, dat was de eerste activiteit van 
onze huidige voorzitter. “Na 17 jaar ben ik 
de tel kwijt hoeveel het er zijn.” Maar jeetje 
wat een super leuke activiteiten hebben we 
gehad in al die jaren. Heel veel kinderen 
mogen begeleiden tijdens activiteiten en 
op kamp. Ik weet zeker dat SamSam altijd 
zal blijven bestaan en ik ben nog lang niet 
van plan om te stoppen.

CONTACT

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

Senioren Vereniging Sambeek

Senioren Vereniging Sambeek

DE KERSTATTENTIE
Door de recente lockdown heeft het be-
stuur van de Senioren Vereniging de laat-
ste maanden weer noodgedwongen moe-
ten stilzitten en zijn er geen activiteiten 
voor de leden geweest. Omdat op dit mo-
ment de maatregelen recent weer versoe-
peld zijn, zal het bestuur zich binnenkort 
weer beraden over wat wel/niet haalbaar 
is, maar voorzichtigheid blijft geboden, 
gezien de nog alsmaar oplopende besmet-
tingscijfers van het coronavirus. We heb-
ben tenslotte te maken met een kwetsbare 
doelgroep.
Om toch de betrokkenheid met de leden 
tot uiting te brengen had het bestuur in 
december j.l. besloten om - in plaats van 
de gecancelde kerstviering -  alle leden 
een kerstverrassing persoonlijk thuis te 
bezorgen. Diverse leden hielpen mee met 
het maken van sfeervolle kersttakjes. En 
zo werd ieder lid verrast met een heerlij-
ke kerststol, en de echtparen nog met een 
doosje chocolaatjes erbij. Gezien de vele 
persoonlijke reacties, en daarna nog de 
diverse binnengekomen mailtjes, werd dit 
gebaar erg gewaardeerd.

Omdat de Senioren Vereniging geen ver-
slag kan doen van eigen recente activitei-
ten, zijn we in de archieven gedoken en 
berichten wij u over het ontstaan van de 
SOOS.

HET ONTSTAAN VAN DE 
SOOSMIDDAGEN

Het open-bejaardenwerk komt in de jaren 
60 steeds meer in de belangstelling. Ook 
van rijkswege wordt dit initiatief on-
dersteund. In maart 1969 heeft Mevr. C. 
Laarakkers-Egelmeers de eerste contacten 
gelegd met de bejaardensoos van Oeffelt 
waar al veel handwerkjes worden tentoon-
gesteld. Op deze dag wordt besloten dat 
Sambeek, Boxmeer en Beugen ook met 
deze activiteit willen starten. 
De eerste bijeenkomst is 27 maart 1969 in 
de ontspanningszaal van het Bejaarden-
tehuis, waarbij 50 mensen aanwezig zijn. 
De SOOS is geboren en vanaf die tijd is 
er elke donderdagmiddag van 14.00 – 
16.30 uur een gezellig samenzijn voor de 
“bejaarden” van Sambeek om een kaartje 
te leggen, te biljarten of te handwerken. 
Samen met Oeffelt, Beugen en Boxmeer 
vormen ze 1 rayon Open Bejaardenwerk. 
Er wordt gezamenlijk materiaal ingekocht 
en cursussen voor de vele vrijwilligers die 
de kunstwerkjes willen maken voor de 
tentoonstelling worden gegeven. 
In 1971 is de allereerste tentoonstelling een 
feit, inmiddels dus al weer 50 jaar geleden. 
Veel gehaakte, geborduurde en gebreide 
kunstwerkjes maar ook pitriet-artikelen 
worden tentoongesteld en verkocht. Ook 
de pop, waarvan de naam moet worden 
geraden, ontbreekt niet. Een prominen-
te plaats neemt de fancy-fair in. Dit alles 
om weer de nodige financiële middelen te 
verkrijgen om nieuwe materialen te kun-
nen kopen. Velen van ons zijn ongetwij-
feld op een of meerdere tentoonstellingen 
geweest. De vele vrijwilligers, waaronder 
ook vele zusters van het Bejaardentehuis 
en Catharinaklooster hebben deze activi-

teiten altijd ondersteund. De soosmiddag 
op donderdag bestaat nog steeds alhoe-
wel dit in corona-tijd regelmatig stilligt. 
De creatieve activiteiten zijn er niet meer 
zoals voorheen, maar de gezelligheid is er 
nog steeds. De soosmiddag wordt onder-
steund door de Stichting Welzijn Ouderen 
Gemeente Boxmeer.
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nieuwsfLits
Op 7 december jongstleden hebben de 
leerlingen van groep 7/8 van basisschool 
De Bolster meegeholpen met het mooier 
maken van Sambeek. Op die dag hebben 
ze verschillende soorten planten uitgezet 
op de hoek van de Grotestraat en de To-
renstraat. Hier was al een plantsoen maar 
dat is nu verfraaid met de aanplant van 
verschillende soorten kleurig bloeien-
de vaste planten. Het plan hiervoor was 
door de gemeente gemaakt en de Dorps-
raad van Sambeek heeft ervoor gezorgd 
dat de scholieren samen met de mede-
werkers van IBN aan de slag konden. 
Het was voor de leerlingen een mooie 
zonnige dag, maar wel koud. En door de 
natte grond bleven handen en schoenen 
niet schoon natuurlijk. Dat mocht het 
enthousiasme echter niet drukken en in 
tweetallen, waarbij de één een plantgat 
maakte en de ander de plant erin zette, 
werd er hard doorgewerkt. De leerlin-

gen hebben onder meer soorten als 
Salie, IJzerhard, Ereprijs, Kattenkruid en 
Dropplant aan de grond toevertrouwd. 
Dit zijn allemaal planten waarvan de 
bloemen interessant zijn voor bijen en 
andere insecten. Veel kinderen vonden 
het zo leuk dat ze na afloop veel lege 
potten mee naar huis namen om thuis 
zelf plantjes op te kunnen kweken. In de 

loop van dit jaar gaan de leerlingen nog 
een keer kijken hoe mooi het er dan uit-
ziet en wat er allemaal op de bloemen af 
komt. Naast deze educatieve kant, leve-
ren de leerlingen op deze manier ook een 
actieve bijdrage aan meer biodiversiteit 
en een mooier Sambeek. 

Christ Tielemans

LEERLINGEN BASISSCHOOL DE BOLSTER HELPEN DE NATUUR EEN HANDJE 
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sempeR unitas
vooRuit- en teRugkijken

Afscheid burgemeester Van Soest
Op zaterdag 18 december nam Karel van 
Soest afscheid als burgemeester van Sam-
beek. Rond 16.00 uur stond het afscheid 
van Semper Unitas gepland. In een klein 
gezelschap werd de burgemeester toe-
gesproken als beschermheer van SU. Dit 
heeft hij altijd met verve gedaan: hij be-
zocht de ledenvergaderingen, gaf áltijd 
een rondje, bezocht vele concerten en 
speechte met Kerst voor een volle zaal. 
Daarnaast was hij aanwezig bij concour-
sen en zijn hij en zijn vrouw verschillende 
keren mee geweest op concertreis, met als 
hoogtepunt een memorabele feestavond 
in Berlijn. Als dank hiervoor heeft hij de 
Semper Unitas-penning ontvangen. De 
trompet- en trombonesectie van SU heeft 
het afscheid nog muzikaal begeleid. 

Toekomstmuziek
Op 24 april staat een concert met Mi-
cheline Van Hautem gepland. Een aantal 
jaar geleden heeft het harmonieorkest 
ook met Van Hautem een concert gege-
ven in Schouwburg Cuijk, waarin liedjes 
van Jacques Brel centraal stonden. Dit jaar 
zal Van Hautem de chansons van Ramses 
Shaffy ten gehore brengen en daarnaast 
verzorgt het harmonieorkest ook nog een 
instrumentaal programma: een middag 
die je niet wilt missen!
In juni staat het jubileum van het St. An-
thoniusgilde ook op ons programma. 
Later zal er meer bekend worden over de 
invulling van dit programma.

Agenda
Concert In schouwburg Cuijk

24 april 
met Micheline Van Hautem met 

chansons van Ramses Shaffy
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Doelstellingen
Al voor de aankoop van de kerk hebben we 
samen met de huidige gebruikers van de 
Elsenhof gesprekken gevoerd. In deze ge-
sprekken hebben we geïnventariseerd aan 
welke eisen een ruimte voor een gebruiker 
moet voldoen. Hieruit is een wensenlijst 
ontstaan. Vanuit de informatieavonden 
die voor het dorp gehouden werden is in-
formatie verzameld en zo ook uit diverse 
bijeenkomsten met buurtbewoners. Daar-
naast zijn er vanuit de gemeente eisen ge-
steld. Met al deze gegevens op een rij zijn 
er doelstellingen bepaald. Deze zijn be-
langrijk, want een wensenlijst kan soms te 
lang zijn en daardoor niet altijd haalbaar. 
Doelstellingen zijn uitgangspunten en deze 
helpen ons om telkens onze beslissingen te 
toetsen. Draagt een verandering bij aan het 
halen van een doelstelling of niet. Hierdoor 
verliezen we niet uit het oog waar we iets 
om begonnen zijn ook als je dan wel eens 
een concessie moet doen aan de wensen-
lijst.

Tekeningen
Vanuit de doelstellingen voor het gebouw 
en de wensenlijst zijn er door de architect 
verschillende tekeningen gemaakt. Door 
diverse stuurgroepen en medewerkers zijn 

deze bekeken en gebracht tot een eerste 
voorlopige tekening die in juni jl. met ge-
bruikers en buurtbewoners is besproken. 
Met deze inbreng is de architect wederom 
aan de slag gegaan. Het is vanzelfspre-
kend dat het belangrijk is dat het nieuwe 
dorpshuis straks van iedereen is, dus zijn 
meningen van gebruikers en buurtbewo-
ners van groot belang. Vergeet daarnaast 

niet dat ook de gemeente een flinke stem-
pel drukt op wat wel en niet mogelijk is. 
Al deze inbreng is verwerkt tot een totaal 
plaatje waar we in september jl. het dorp 
middels informatieavonden over hebben 
geïnformeerd. De plannen werden door het 
dorp goed ontvangen, waarna de tekenin-
gen klaargemaakt konden worden voor de 
aanvraag van de vergunningen.

Twijfels
In november bereikten ons berichten dat 
er toch nog twijfels waren over de indeling. 
Opnieuw werd het gesprek aangegaan. In 
een vergadering met stuurgroepen, me-
dewerkers en architect werden de twijfels 
uitgesproken. Daarop werd besloten om 
de twijfel die bij een medewerker was ont-

van keRk naaR mfa
samen naaR een mooi nieuw doRpshuis

In het decembernummer van Rond de Toren informeerden we 
u reeds over de verbouwplannen die gemaakt zijn voor de 
kerk om deze om te toveren tot een mooi nieuw dorpshuis. 
Graag houden we u op de hoogte van alle stappen die we als 
stuurgroepen samen met andere vrijwilligers, die graag hun 
steentje bijdragen, zetten. 
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Vrienden van
Rond de Toren

Boekbinderij Boede

Danielle Haar Zaak

Geert Verdijk Groenvoorzieningen

Imkerij De Vrije Heerlijkheid

Vertaalbureau Linguartis

Maart nummer

Deadline kopij en foto’s
Dinsdag 22 februari

Aanleveren via: ronddetoren@live.nl

Verspreiding
Dinsdag 8 maart

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

staan te verwerken in een nieuwe tekening. 
Twee weken later kwam de groep opnieuw 
bij elkaar waarbij de twee gemaakte teke-
ningen naast elkaar werden gelegd. Door 
de aanwezigen werden de doelstellingen 
nogmaals doorgenomen en beide tekenin-
gen getoetst aan de doelstellingen. Daarna 
werd er unaniem voor een tekening geko-
zen. Deze voldeed het meest aan de vooraf 
bepaalde doelstellingen en was daarmee 
favoriet.

Voortgang
Momenteel zijn we bezig met de aanvraag 
voor de vergunning. Deze heeft door de 
twijfels wat vertraging opgelopen. Iets dat 
jammer is, maar we vinden het vooral be-
langrijk dat alle inbreng goed overwogen is. 
Daarmee is het iets uitlopen op de planning 
geen onoverkomelijk probleem, in tegen-
deel zelfs.

Wij zoeken u
Nu de contouren zijn bepaald gaan we na-
denken over de inrichting. Kleuren, mate-
rialen, uitvoering etc. werkelijk alles moet 
nog bepaald worden. Hiervoor hebben we 
een stuurgroep gemaakt onder leiding van 
Marloes Hermens. De eerste moodborden 
zijn gemaakt. Maar het is natuurlijk niet al-
leen aan de stuurgroep. Graag hadden we 
u de eerste ideeën in december laten zien 
in de kerk en ook graag naar uw ideeën 
gevraagd, maar vanwege de maatregelen 
mochten we niet open. We zullen dit z.s.m. 
doen als het weer mag. Heeft u ondertus-
sen leuke ideeën voor de inrichting laat het 
ons weten. Medio februari starten we ook 
de sloopwerkzaamheden. Vanuit het dorp 
zijn we op zoek naar mensen die graag de 
handen uit de mouwen willen steken. Men-
sen die willen slopen, metselen, timmeren 
of willen helpen met coördineren in een 
van onze stuurgroepen. Wil je meehelpen? 
Laat het ons weten en stuur een emailbe-
richt naar info.mfasambeek@gmail.com. 
De MFA wordt het nieuwe dorpshuis dat 
straks een fijne plek moet zijn voor ons 
allemaal en daarvoor hebben we u nodig. 
Dus wat wilt u komen doen?

WIJ ZOEKEN JOU!

Slopen, metselen, verven of 
stylen... wij kunnen jouw hulp 
goed gebruiken. 

Meld je aan via: 
info.mfasambeek@gmail.com>
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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!


