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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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In de laatste uitgave van Rond de Toren 
informeerden wij u dat we contact aan 
het leggen zijn met de ambtenaren van 
de nieuwe Gemeente Land van Cuijk. 
Als dorpsraad waren we dan ook prettig 
gestemd dat we twee nieuwe ambtenaren 
tijdens onze laatste dorpsraadvergade-
ring hebben mogen ontvangen.

Als kersverse functionarissen met veel 
ervaring in de voormalige gemeentes 
maakten Willem Engbers, contactfuncti-
onaris Verenigingen en Wijk- en Dorps-
raden, en Tiny Strik, gebiedsmakelaar 
voor Sambeek, een afspraak om de ver-
gadering bij te wonen. Op maandag 14 
februari jl. was het zo ver. Ze gaven aan 
waar hun speerpunten liggen. Willem 
Engbers gaf aan dat hij zich eerst gaat 
richten op de wijk- en dorpsraden en dat 
hij graag de lijnen kort wil houden. Als 
dorpsraad kunnen we bij hem terecht en 
hij verwijst ons door naar de betreffen-
de ambtenaar. Tevens stuurt hij bij wan-
neer contact tussen direct ambtenaar en 
dorpsraad dat nodig heeft. Tiny Strik 
heeft eveneens veel ervaring opgedaan in 
de vorige gemeente waar hij werkzaam 
was en is zeer enthousiast om voor het 
dorp Sambeek aan de slag te gaan. Hij 
toetst nieuwe ideeën en coördineert of 
dit ook voor andere kernen een goed 
idee is en er budget voor vrijgemaakt kan 
worden. Een belangrijk uitgangspunt 
voor de gemeente is de Kernen C.V. zoals 
die door inwoners van Sambeek is opge-

steld. Wij hebben u als inwoner in onze 
vorige uitgaven gewezen op de online 
link waar u het document kunt vinden 
en er ook uw eigen reactie op hebt kun-
nen geven. We hopen van harte dat u dat 
gedaan heeft.

Insectenhotel in het Catharinapark
In februari is het insectenhotel in het Ca-
tharinapark gerealiseerd. Dit is gemaakt 
door vrijwilligers van het IVN in sa-
menwerking met Eric Botden en Christ 
Tielemans van de werkgroep groen van 
de dorpsraad. Het staat nu te prijken in 
ons prachtige dorpspark. Er worden nog 
planten bij gepoot, zodat bijen, hommels 
en andere insecten zich te goed kunnen 
doen aan de nectar van de planten en er 
een heerlijk onderkomen gaan vinden 
om eitjes te leggen. Ga gerust een kijk-
je nemen, het is erg leuk om te zien als 
straks in de zomer de buisjes door de in-
secten zijn dichtgemetseld en natuurlijk 
is het nog mooier als de insecten uitko-
men.

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

nieuws van de doRpsRaad
BESTE INWONERS VAN SAMBEEK

COLOFON
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achteR de vooRdeuR van  Fien en haRRie aben 
Geen eenzaamheidsviRus vooR sambeek

Tekst: Jeanette Verstraaten
Foto’s: Ellen Duvekot 

Sambeeks avontuur
We bezoeken Harrie en Fien in hun mooie 
pre-mantelzorg woning die zij twee jaar 
geleden hebben gerealiseerd in de schuur 
naast hun voormalige woning. Sinds 1996 
wonen ze al in Sambeek. In het begin in 
deze zelfde schuur. Toen rond 2000 het 
woonhuis klaar was, trokken ze daar in. 
Na een flinke opknapbeurt van de schuur 
zijn ze weer terug op de plek waar een Sam-
beeks avontuur begon. Hun dochter woont 
met haar gezin nu in het voormalige woon-
huis. “Handig om straks op terug te vallen 
als we meer hulp nodig hebben, maar op 
dit moment is het nog wel eens andersom,” 
vertelt Fien.

Geboren Beugense
Van oorsprong komt Fien uit Beugen. Tot 
haar 16de woonde ze in een wachtpost-
huisje langs het spoor, daarna verhuisde 
ze met haar ouders naar Boxmeer. “Ik ben 
een geboren Beugense en een getogen Box-
meerse,” grapt Fien om nog even uit te leg-

gen waar haar roots liggen. Harrie woonde 
in Haps. Toen Fien 23 jaar was trouwde ze 
en ging ze met Harrie in Haps wonen. Eind 
jaren 90 werden ze hier naartoe getrokken. 
“We hebben hier een leuk buurtje. Elkaar 
bezoeken met verjaardagen, een jaarlijkse 
nieuwjaarsborrel en buurtbarbecue waren 
voor corona vaste prik.”

Vroeger stopte je als er kindjes kwamen
Fien werkte vroeger als verkoopster bij Van 
Logten woninginrichting. Die zaten vroe-
ger in het pand waar nu Bakker Bart geves-
tigd is. Tot ze kinderen kreeg. “Dan stopte 
je, dat was zo in die tijd,” verklaart Fien haar 
reden om te stoppen met werken. “Ik ging 
daarna bij een echtpaar op de kinderen 
passen. Dat kon ik goed combineren.” Har-
rie werkte op de bouw. Later toen de kinde-
ren groot waren, pikte Fien haar oude vak 
weer op en ging bij Kouwenberg aan de slag 
en later nog bij het Tapijthuis. Daar heeft ze 
tot aan de VUT gewerkt.

Eigen inmaak
Als we aan beiden vragen naar de hobby’s 
dan zie je direct een extra twinkeling in hun 

ogen. Wandelen, fietsen en sporten doen ze 
graag. Nu ze niet meer vastzitten aan werk 
of het op de kleinkinderen passen, gaan ze 
graag een paar daagjes weg. Verder genie-
ten ze van het werken in de moestuin en 
het tuinieren in het algemeen. Fien showt 
ons haar inmaakkelder. Daar staan vele 
potten met groenten en fruit ingemaakt. 
Alles komt uit hun eigen tuin. Ideaal omdat 
ze zelf verschillende allergieën heeft. “En 
dan hebben we de kippetjes nog,” vult Har-
rie hun hobbylijst nog even aan. “Ja en hij 
houdt niet eens van eitjes, die zijn voor mij 
en voor de kinderen of we geven ze af in de 
buurt,” aldus Fien.

Oprichtster van de badmintonclub
Fien is altijd een fanatiek badmintonster 
geweest. Eerst in Haps en later in Boxmeer, 
maar daar kon je te weinig spelen en zat je 
veel op de bank. Dus hebben we zelf een 
club opgericht. Toen de scholen de zaal 
nodig hadden, weken we uit naar Sambeek. 
Daar zijn we nooit meer weggegaan. Tot 1 
februari jl. regelde Fien alles voor de bad-
mintonclub. Nu heeft Gradje Vervoort het 
van haar overgenomen en gaat ze alleen 
nog elke week een lekker potje meppen. 
“Het is goed als iemand anders dingen 
overneemt, die ander doet het weer op een 
andere manier en dat is mooi, zeker als je 
het al 22 jaar hebt gedaan,” legt Fien uit.

Vrijwilliger bij de Zonnebloem
Fien was jaren vrijwilliger bij de Zonne-
bloem. Dat werk vond ze erg leuk. “We 
gingen op bezoek bij mensen die eenzaam 
waren of gewoon een bezoekje konden 
gebruiken. Ook organiseerden we allerlei 
activiteiten,” vertelt Fien over haar Zon-
nebloemwerk. “Op een gegeven moment 
kwam er iemand van de Zonnebloem uit 
Breda. Zij had nogal wat commentaar op 
het werk dat we hier in Sambeek en Vor-

Toen aan het begin van de coronacrisis de koning op t.v. een 
oproep deed om te zorgen dat het eenzaamheidsvirus gestopt 
zou worden, had Sambeek al lang en breed een hele bellijn 
opgetuigd met daarin alle alleenstaande ouderen van het 
dorp, om te zorgen dat iedereen op zijn tijd aandacht kreeg. 
Een van de drijvende, onzichtbare krachten hierachter was en 
is nog altijd Fien Aben. 
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achteR de vooRdeuR van  Fien en haRRie aben 
Geen eenzaamheidsviRus vooR sambeek

tum-Mullem deden. Het waren niet alle-
maal ‘Zonnebloem’ mensen volgens het 
hoofdbestuur. Hierdoor ontstond er onvre-
de bij de vrijwilligers. Die konden toch niet 
de mensen laten vallen die ze altijd had-
den bezocht,” vertelt Fien begripvol. “Toen 
kwam de Seniorenvereniging voorbij en 
sloten we ons bij hen aan. Daar konden we 
de gebruikelijke bezoeken voortzetten,” legt 
Fien uit.

Bezoekersgroep
Nu zijn we officieel de bezoekersgroep van 
de Seniorenvereniging. Als mensen 80, 85 
of 90 worden krijgen ze een kaartje in de 
bus. Fien coördineert dit. Het vrijwilligers-
netwerk houdt dit dan in de gaten en zorgt 
dat het kaartje op tijd in de bus komt. In de 
corona-periode viel veel stil. Om ouderen 
niet te laten vereenzamen zette Fien samen 
met Wilma Thijssen een bellijn op. “We 
wisselden puzzels en boeken uit.” Toen de 
koning zijn oproep in zijn toespraak deed 
om het eenzaamheidsvirus te stoppen had-
den Fien en Wilma al alles geregeld en kre-
gen de eenzame ouderen hier een of meer-
dere keren in de week een telefoontje van 
een van de vrijwilligers. “In die tijd was het 
alleen bellen, hopelijk kan het binnenkort 
weer allemaal worden zoals vanouds,” vult 
Fien verder aan.

Wonen tussen ouderen
Toen Harrie en Fien in Sambeek kwamen, 
woonden hier alleen maar oudjes in de 
buurt. Daar ontstond eigenlijk Fien haar 
werk voor ouderen al. Het begon met het 
meenemen van een boodschap of als bij 
iemand het zelf koken even niet meer 
lukte om welke reden dan ook, bracht Fien 
een potje lekkers. Inmiddels staat er op de 
hoek van de oprit een boekenkast waar 
veel gebruikt van gemaakt wordt en heeft 
Fien binnen zelfs boeken liggen met grote 
letters. “Als ik nu een paar dagen niet ben 
geweest, dan lopen ze hier binnen voor 
een praatje. Ach zo houden we de buurt 
een beetje levendig,” geeft Fien aan. 

Verknocht aan ons plekje
“Wij zijn verknocht aan ons plekje hier. Na 
6 jaar aan de Burgmeester Verkuijlstraat te 
hebben gewoond was Harrie het druk-
ke verkeer daar wel zat. Hier is het rustig 
en hebben we een mooie moestuin. Het 
dorpse sfeertje vinden we heerlijk. Hoe-

wel we niets met Sambeek hadden kom 
je hier toch altijd wel ergens een bekende 
tegen. Hier zijn het niet allemaal groep-
jes. Je komt er gemakkelijk tussen,” zo legt 
Harrie uit wat ze heerlijk vinden aan het 
wonen in Sambeek.

Geen ijsjes meer
“De Maas en het stuwencomplex,” roept 
Harrie direct uit als we vragen wat het 
mooiste plekje van Sambeek is. “Wel jam-
mer dat we er nu geen ijsje meer kunnen 
eten. Dat zal zeker een gemis zijn,” geven 
beiden aan over de sluiting van de Meer-
stoel. Na even verder nagedacht te hebben 
vullen ze nog aan dat eigenlijk de hele 
Maasheggen erg mooi is.

Opknapbeurt voor de Warandahal
Als ze één miljoen uit zouden mogen 
geven voor het dorp dan zouden Harrie en 
Fien het geld steken in een opknapbeurt 
voor de Warandahal. Goede beluchting 
en verlichting, een kantine met veel meer 
daglicht en buiten een mooi terras even-
tueel met een overkapping. Harrie vult 
verder aan: “Natuurlijk moet er ook een 
bedrag naar de Toren en naar de MFA. Dat 
we daar een mooie ruimte voor de senio-
ren krijgen waar we alle activiteiten met 
de ouderen kunnen doen.”

Tot slot
“Hopelijk is corona snel helemaal weg en 
kan alles weer in het dorp gaan beginnen. 
Weer kermis, carnaval, de Metworst; het is 
zo niks zonder dit allemaal. Laat de boel 
maar weer snel opfleuren en dan zien we 
elkaar gauw.”

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
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nieuwsFlits

GEBOORTENIEUWS
Nora, dochter van Koen Derks en 
Fleur Bongaards en woonachtig aan de 
Grotestraat 6, is geboren op 8 februari 
2022.

Op zaterdag 5 februari jl. is Daan 
geboren. Samen met zijn ouders Geert 
en Ellis Bosch en broer Lowen woont 
Daan aan de Bergstraat 15.

MINIEBIEB DE CLOMP 
Voor gratis boeken en zaden

Sinds eind januari is minibieb De 
Clomp geopend. Het is een kleine bi-
bliotheek voor zowel boeken als zaden, 
te vinden in de voortuin van Clompen 
Camp 10 in Sambeek. Uit deze mini-
bieb kunt u boeken lenen of ruilen. 
Hebt u boeken over, plaats ze dan in 
de bibliotheek zodat anderen er weer 
gebruik van kunnen maken. Er zijn 2 
planken met boeken voor volwassenen 
en op de onderste plank bevinden zich 
de kinderboeken. 
Daarnaast is er ook een lade met zaden, 
want minibieb De Clomp is ook een 
zadenbieb. In de lade bevinden zich 
zaden van groenten, bloemen en krui-
den. Deze zaden zijn om mee te nemen 
of om te ruilen. Zaden die u over heeft 
mogen hier ook weer gedoneerd wor-
den. De zaden zijn allemaal verpakt en 
voorzien van de naam op een etiket. 
Het goede nieuws is: het gebruik van 
de bieb is helemaal gratis. Dus ga eens 
snuffelen in minibieb De Clomp!

Om alle inwoners van Sambeek inzicht 
te geven wat we als bestuur van de Sam-
beekse toren in een jaar doen en wat we 
het komende jaar van plan zijn, vindt u 
hieronder ons jaarverslag.

1. Realisering doelen
-  In 2020 is het oude uurwerk – na re-

novatie - teruggeplaatst in de toren. 
Om bezoekers op een gepaste afstand 
te houden is een sierhekwerk om het 
oude uurwerk geplaatst.

-  Naast het reguliere onderhoudswerk, 
is een meterkast geplaatst, waardoor 
we in 2021 een eigen stroomvoorzie-
ning kunnen realiseren, zodat we na 
de verkoop van de kerk onafhankelijk 
verder kunnen gaan. 

-  De beelden uit de kerk hebben een 
plekje gekregen in de toren.

-  Het doopvont hebben we gekocht van 
stichting dorpshuis Sambeek.

-  Om voornoemde stichting te onder-
steunen hebben we obligaties aange-
kocht.

-  Het luidsysteem is aangesloten op de 
meterkast.

-  Electra is in de toren op verschillende 
plekken aangepast.

-  Er is ledverlichting gemonteerd op 
het uurwerk aan de buitenzijde van 
de toren.

-  De klokkenzolder heeft een nieuwe 
veilige vloer gekregen.

2. Bestuurssamenstelling 
Het bestuur is in 2021 gewijzigd. In ver-
band met ziekte heeft dhr Ben van Els 
zijn bestuursfunctie neer moeten leg-
gen. Het penningmeesterschap is vanaf 
januari 2021 overgenomen door Fer 
Litjens. Het bestuur bestaat uit 4 leden 
(voorzitter, secretaris, penningmeester 
en een bestuurslid).

3. Onderhoud toren
Ten behoeve van bezoekers is de ver-
lichting op de diverse verdiepingen in 
de toren verbeterd.

4. Verzekering 
De toren is verzekerd voor storm- en 
brandschade. 

5. Financiën 
  (zie document Jaarcijfers Stichting 

Behoud Sambeekse toren 2020),

6. Doelen voor 2022
•  Om de beelden beter te presenteren 

worden er spots geplaatst.
•  De blikseminstallatie wordt herzien 

en aangepast.
•  De trap naar de zolder is gerenoveerd.
•  Een automatisch luidsysteem is in de 

meterkast gemonteerd.
•  De planken op de kransomloop zijn 

gecontroleerd en waar nodig vervan-
gen.

JAARVERSLAG 2021  
VAN STICHTING BEHOUD SAMBEEKSE TOREN
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Tekst: Nena Bongers
Foto’s: Ellen Duvekot

Even voorstellen
“Ik ben Gab Uyen, 72 jaar, woon nu gelijk-
vloers aan de Clompen Camp, na ruim 40 
jaar aan de Grotestraat gewoond te hebben, 
samen met mijn vrouw Hanny. We hebben 
twee zonen, Michel en Pascal. Nu geniet 
ik van mijn pensioen en bemoei me af en 
toe met het werk van m’n zonen. Zoals 
meedenken hoe het kan worden met de 
verbouwing van het klooster, maar vooral 
doen wat ik leuk vind is nu aan de orde.”

Hoe is het zo begonnen
Als we vragen waarom ben je begonnen 
met bierflesjes sparen, antwoordt Gab met 
een glimlach: “Moet toch iets doen.” 
Maar het verzamelen zit in hem, vertelt 
Gab, hij spaarde ook postzegels, maar die 
waren makkelijker te ‘bewaren’. Nu doet 
hij er niets meer mee. Hij begon  begin ne-
gentiger jaren met Grolsch bieren te spa-
ren. Gabs favoriete merk.  Wel volle flesjes 

te verstaan. Grolsch werd thuis gedronken 
en op het werk. Natuurlijk met mate, een 
paar in het weekend. Maar een borrel was 
ook lekker op z’n tijd. 
Zijn zonen sparen andere dingen, zoals 

legervoertuigen. Samen opknappen is 
het leuke werk. Daar zit ook sparen in de 
genen. 
Op het bedrijf haalden ze einde van de 
week, vrijdags, friet en dronken samen 
een biertje. 
Hij had ze eerst op de computer opgesla-
gen, helaas crashte die en konden ze zijn 
gegevens niet meer terughalen. Nu maakt 
hij een foto van de voor- en achterkant, en 
op de onderkant staat wanneer en met wie 
het gedronken is. 
“Maar wel geleerd dat je toch een back-up 
moet maken,” grapt Gab.
Veel kennissen en vrienden brachten van 
hun vakanties bier mee. In de hoop dat ze 
allemaal heel aankwamen. Het waren er 
altijd twee van ieder soort wanneer ze die 
kochten. Eentje om te proeven, de andere 
voor in het rekje in zijn ‘kroeg’. 
Van Tiny de Vlam heeft hij ook vele Am-
stel en Alfa bieren gekregen, zo ook glazen. 
Van andere merken heeft hij ook glazen. 
Die heeft hij er verschillende bij staan, 
maar ook nog meer elders. Daar is hij mee 
gestopt.

Bieren
Je kunt het zo gek niet bedenken of het 
biermerk staat er. Van onder andere Hei-
neken tot Bavaria, Alfa, Sjoes, Jaeger, Grol-
sch, Batavier. En dit is een greep uit de Ne-
derlandse merken. Er staan ook Europese 

de hobby van...
Gab uyen

Gab begon begin jaren 90 van zijn favoriet merk bier, 
Grolsch, flesjes te sparen. Langzaam breidde dit zich uit naar 
meerdere merken. Vandaag de dag staan er plus minus 700 
flesjes in ‘Gab’s Kneipe’. 



Nr. 2     ROND DE TOREN      9

merken, zoals Talléros, Karlovacka, Zipfer, 
Borsodi, Schladminger, gekocht tijdens 
een van zijn reizen, of gekregen van fami-
lie en vrienden. Er staan merken waarvan 
wij niet eens gehoord hebben.
Allemaal zijn ze geproefd en ‘beoordeeld’, 
en zoals we al schreven staat aan de on-
derkant de uitslag van de test en van waar 
en wanneer.
Er zijn tijden geweest dat Gab de flesjes 
spaarde waarvan het etiket vernieuwd 
was, maar de inhoud niet veranderd is. 
Daar is hij mee opgehouden.
Behalve Grolsch is Erdinger Wit Bier 
(Duits bier) ook een van zijn favorieten. 
Een paar keer per jaar gaat hij naar het 
Duitse Kaufland en koopt ook nieuwe 
bieren in, zodat ze een half jaar vooruit 
kunnen. Belgische bieren zijn ook lekker, 
maar daar rijdt hij niet voor naar België. 
Je kunt deze makkelijk vinden in onze 
supermarkten. Bijvoorbeeld Jan Linders 
heeft een uitgebreid assortiment. 
Zoals o.a. Heineken hebben veel soorten 
bieren tegenwoordig meerdere smaken, 
bijvoorbeeld lentebock of 0.0 bier. Over-
al ter wereld zijn die verkrijgbaar. Tijdens 
zijn reizen drinkt hij liefst lokale bieren, 
soms proberen ze hem Heineken te geven, 
omdat hij een Nederlander is, maar dat 
doet Gab niet. “Echt niet”, zegt hij lachend, 
“je denkt toch zeker niet dat ik 1.500 km 
ga rijden om Heineken te drinken.” Als ze 
met de auto gingen kon natuurlijk meer 
meegenomen worden, maar per vliegtuig 
gaat het ook. Dan is het hopen dat het in-

tact uit het koffer komt. Flessen van ver 
hebben een meerwaarde voor Gab; “Er zit 
altijd een verhaal achter.”

Speciale uitgaven
Zo nu en dan komen verschillende mer-
ken met een speciale uitgave of een pakket 
met verschillende soorten. Deze heeft hij 
ook staan, maar om dit allemaal bij te hou-
den is ook kostbaar. 
Bijvoorbeeld een doos met een aantal 
biertjes en glazen van Heineken, ter ge-
legenheid van 50 jaar bevrijding, of een 
verpakking met een vijftal Belgische bie-
ren dat; ‘ ’n avontuurtje België’, genoemd 
wordt. Bij sommige uitgaven kwamen ook 
speciale glazen of zoals bij een Amstel uit-
gave een mini voetbalspel. 
Gab spaart geen blikjes bier, al heeft hij er 
wel een handjevol staan. Volgens hem zijn 
deze niet lekker, een flesje bier dat niet uit 
de koelkast komt, vindt hij het lekkerst. 
Tegenwoordig staat er veelal 9-12 graden 
op, een koelkast is veel kouder. Bij speci-

ale bieren is een glas een must, dan kun 
je alles erin schenken ook wat er op de 
bodem ligt.
Dus bier uit de kelder, mocht je die heb-
ben, is het meest ideale. Zo is ook speciaal 
bier uit de tap niet aan Gab besteed. Net 
zoals bier uit blik vindt hij tap speciaal 
bier een bepaald extra smaakje hebben dat 
hij niet lekker vindt. 
Er staan nog wat bier flessen in grotere 
maten, zoals van 0.75 cl tot zelfs 5 l, nu 
maken ze die niet meer zo veel.

Ten slotte
Sinds 2 november 2007 staat ‘Gab’s Kneipe’ 
er al in de voormalige Uyen Zonwering 
werkplaats. Hij werd toentertijd opgericht 
en geopend met een vaatje bier, dat er ui-
teraard ook nog staat, met aan de onder-
kant geschreven de datum met de namen 
van de 17 personen die erbij waren.
Binnen afzienbare tijd gaat de hele ver-
zameling verhuizen. Waarschijnlijk naar 
het klooster. Gab zal met sommige fles-
jes voorzichtig moeten zijn, want oudere 
biertjes kunnen gaan werken en dan vliegt 
niet alleen de dop eraf. Maar dat komt be-
slist goed en nadien is hij weer helemaal 
blij met wat hij er allemaal heeft staan, 700 
soorten bier van alle landen van de we-
reld. En hij gaat er nog mee door, want het 
wereldse assortiment is nog lang niet op.   

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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// www.sanidrome.nl/pennings

Beschik jij over de juiste skills en ervaring? Wil jij werken in een gezellig en hecht team?
Dan zijn wij op zoek naar jou! Kijk op sanidrome.nl/vacatures en bekijk onze 
openstaande vacatures. Solliciteer online of kom langs voor een kop koffi e.

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

Servicemonteur 
/ Magazijnman

Badkamer-
installateur

Tegelzetter

Sanidrõme Pennings
is op zoek naar vakmensen!

Route 66    Grotestraat 77  5836 AC Sambeek    0485 520 353
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nieuwsFlits
LINDEFEESTEN 2022    
8,9 &15,16 APRIL 2022
Na 2 jaar afwezigheid, door de welbeken-
de rede, wijst alles erop dat we in 2022 
weer de Lindefeesten mogen organiseren. 

De start zal zijn op 8 april en staat in het 
teken van een heus Oktoberfest. 
De hoofdact van deze avond is de wel-
bekende band: Wir sind Spizte! Energie, 
verrassend en enig in zijn soort. Dat is de 
juiste omschrijving van deze powerband 
uit de Zuid-Limburgse heuvels. Verder 
zullen op deze avond nog 2 artiesten acte 
de présence geven, te weten: Immer Hansi 
heeft al veel Skihütten in Gerlos, Hinter-
glemm, Kirchberg und Westendorf doen 
beven. DJ Otto Wunderbar is de meest 
geboekte Oktoberfest en Après Ski DJ van 
Nederland en staat garant voor een Party 
Ohne Ende! 

Op 9 april staat de band Proost! op het 
podium, ondertussen geen onbekende op 
de Lindefeesten. PROOST! neemt je mee 

naar de gezelligste kroeg van Nederland! 
Elke feesttent of festival wordt binnen 1 
minuut omgetoverd tot één gróte stam-
kroeg! Laat de tap maar stromen, bestel 
een drankje en ga samen met jouw vrien-
den compleet uit je dak tijdens een feest 
der herkenning! In een onnavolgbare 
show met de grootste hits, en niet te verge-
ten een explosie aan Special Effects word 
je kéér op kéér verrast! 
Goede vrijdag 15 April is voor Qmusic 
The Party - 4 uur fout. Qmusic the Party 
is een echte publiekstrekker. Innovatief, 
vriendelijk, feestgarantie, flexibiliteit en 
kwaliteit zijn hierin onze belangrijkste 
speerpunten. Het leukste feest van Ne-
derland! READY TO PARTY? Dit mag je 
zeker een Goede Vrijdag noemen!

De slotdag is op paaszaterdag 16 april. Dan 
staat This is Beethoven! Op het podium. 
Beethoven mag ondertussen de titel huis-
band van de Lindefeesten wel dragen aan-
gezien ze voor de 15e keer op het podium 
staat in Sambeek. Nederland kent Beetho-

ven inmiddels als vernieuwende en pro-
fessionele band die het begrip coverband 
door de jaren heen een nieuwe betekenis 
heeft gegeven. “This is Beethoven” brengt 
een weergaloze show waarbij de grootste 
wereldartiesten in volle glorie naar je toe-
komen. Beyoncé, Michael Jackson, Bruno 
Mars; we don’t just play the songs! Denk 
Ziggo Dome, denk Halftime Superbowl…
Onze zangers en zangeres kunnen niet 
alleen fantastisch zingen, maar dansen 
de sterren van de hemel waardoor je je in 
combinatie met op maat gemaakte video, 
bij een concert waant. Naast deze high-
lights gaat het dak er natuurlijk af met een 
zeer uitgebreid repertoire van de grootste 
Pop-, Dance- R&B- en Rockhits vanaf de 
’90.  Deze show is uniek in Nederland en 
daarbuiten, de overtreffende trap van “co-
verband”, you have to see it to believe it!

De voorverkoop is gestart op 22 februari 
2022. Voor meer informatie en kaartver-
koop zie www.lindefeesten.nl en onze fa-
cebook en Instagram pagina’s.

PATRICK VAN POST.NL 
De oproep eind vorig jaar om een 
kerstpakket samen te stellen met klei-
ne attenties, leverde Patrick van Post.
nl een doos vol lekkers op. De oproep 
was een initiatief van kinderopvang 
Kinderrijkhuis aan de Grotestraat. Dit 
vanwege de trouwe pakketbezorging 
door Patrick en zijn vaak creatieve op-
lossingen als de bewoner van de bestel-
ling niet thuis is. Volgend jaar komt er 
weer een oproep voor een donatie, dan 
voor een ander goed doel. 

KERSTSTALLEN TE ZIEN 
Ongeveer 300 bezoekers maakten ge-
bruik van de mogelijkheid eind janu-
ari om de kerststal in het kerkgebouw 
te bezichtigen. Met voorschriften van 
de gemeente (QR code en mondkapje) 
mochten op 29 en 30 januari de kerk-
deuren nog één keer open voor het 
publiek. Aan weerszijden van de grote 
kerststal stonden ongeveer 200 kerst-

groepen opgesteld variërend in samen-
stelling, afmeting en materiaalsoort. De 
kerststallen werden eenmalig ter be-
schikking gesteld door een echtpaar uit 
Weurt. Vanwege de nieuwe functie van 
het gebouw was dit de laatste tentoon-
stelling van de Sambeekse kerststal in 
deze vorm. De tekeningen voor de be-
nodigde verbouwing van het pand hin-
gen dat weekend ter inzage in de kerk. 

Deze algemene inloopavond wordt ge-
houden op donderdag 24 maart a.s. in het 
Catharinaklooster te Sambeek verdeeld 
over 3 tijdvakken. Tijdvak 1. 19:00 - 20:00 
uur, tijdvak 2. 20:00 - 21:00 uur en tijdvak 
3. 21:00 - 22:00 uur. Omdat wij te maken 
hebben met een bepaalde zaalgrootte, 
en daardoor een maximaal aantal deel-
nemers, vragen wij u om vooraf aan te 
melden. Dit kan tot maandag 21 maart 
12:30 uur. U kunt zich aanmelden door 
een mail te sturen naar pascal@uyen.nl 
met uw n.a.w. gegevens, telefoonnummer 

en uw voorkeur voor een tijdvak. U kunt 
maximaal 2 personen aanmelden. Indien 
u verhinderd bent, maar wel geïnteres-
seerd in het project dan kunt u dit ook 
per e-mail kenbaar maken, zodat wij u op 
hoogte kunnen houden over de ontwik-
kelingen. 
Bij binnenkomst verzoeken wij u vrien-
delijk de dan geldende coronamaatrege-
len in acht te nemen.
Met hartelijke groet,
Gemeente Land van Cuijk en Familie 
Uijen  

ALGEMENE INLOOPAVOND ‘PLAN GROTESTRAAT 18 SAMBEEK’ 
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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

Was de Sambeekse leerlooier en koopman 
Felix de Leijer medeplichtig aan smokke-
len? De Officier van Justitie bij de Recht-
bank van ‘s-Hertogenbosch was er heilig 
van overtuigd van wél, zelf ontkende hij 
het ten stelligste.

Wat was er gebeurd?  
Op 4 maart 1878 hadden vier douaniers 
bij het veerhuis in Afferden twee man-
nen aangehouden. Het waren Martinus 
Cornelissen uit Rijkevoort en Theodorus 
Thielen uit Sint-Anthonis. Op hun kar 
troffen ze acht fusten spiritus aan met een 
alcoholpercentage van maar liefst 95,3 
procent. Die fusten waren afkomstig uit 
Pruisen, zoals Duitsland destijds werd ge-
noemd, en moesten in Sambeek worden 
afgeleverd bij de genoemde Felix de Leijer. 
De benodigde documenten om de spiritus 
in Nederland te mogen invoeren ontbra-
ken. Martinus Cornelissen en Theodorus 
Thielen waren dus aan het smokkelen. De 
twee hadden trouwens ook wel een beet-
je pech. Toen ze met hun kar met fusten 
spiritus bij het veerhuis aankwamen, was 
het te donker om over te varen. En daarom 
bedekten ze de kar met heideplaggen om 
die aan het oog te onttrekken. De volgen-
de dag zouden ze terugkomen om dan met 
de veerpont de Maas over gezet te worden. 
Helaas voor hen waren er vier douaniers 
in de buurt en die maakten prompt pro-
ces-verbaal op.   

De zaak kwam een half jaar later voor bij 
de rechtbank in ‘s-Hertogenbosch. Niet 
alleen Martinus Cornelissen en Theo-
dorus Thielen stonden in het beklaag-
denbankje, maar ook Felix de Leijer. Die 

had namelijk opdracht gegeven om de 
acht fusten spiritus uit Pruisen te halen, 
terwijl de benodigde papieren ontbra-
ken. Hij zou dus medeplichtig zijn aan de 
smokkeltocht. Een groot aantal getuigen 
werd gehoord. Uiteindelijk kwamen de 
drie rechters tot de conclusie dat Marti-
nus Cornelissen en Theodorus Thielen 
schuldig waren en veroordeelden hen tot 
een gevangenisstraf van een maand. Voor 
de betrokkenheid van Felix de Leijer was 
te weinig bewijs. Hij werd vrijgesproken.

Felix de Leijer woonde sinds 1869 in 
Sambeek met zijn vrouw Anna Maria Be-
cker en kinderen aanvankelijk in het huis 
bij de vroegere leerlooierij op de hoek 
Grotestraat/Winston Churchillstraat. 
Daarna verhuisde het gezin naar het zo-
geheten Witte Huis aan de Grotestraat, 
toentertijd een van de mooiste panden in 
Sambeek. In 1889 - elf jaar na de rechts-
zaak vanwege mogelijke betrokkenheid 
bij het smokkelen van gedistilleerd - gin-
gen de zaken kennelijk financieel slecht: 
Felix de Leijer was genoodzaakt het Witte 
Huis te verkopen, terwijl zijn welgestelde 
moeder als eigenaresse de leerlooierij en 
de bijbehorende woning al eerder van de 
hand had gedaan.

Felix de Leijer werd dakloos en zwierf 
rond door Nederland. In 1891 werd hij 
bij Moerdijk opgepakt wegens landloperij 
omdat hij geen geld had om van te leven. 
De rechtbank in Breda veroordeelde hem 
tot drie maanden tuchthuis in het Drentse 
Veenhuizen. Een jaar later overleed hij op 
56-jarige leeftijd in ‘s-Hertogenbosch.

sambeeks heem
leeRlooieR opGepakt als landlopeR

Geheel links het huis waar Felix de Leijer rond 1870 met zijn gezin woonde. Rechts is nog 
net het dak van de leerlooierij te zien. Beide panden waren eigendom van zijn moeder 
Maria van Londen. 

Rechts het zogeheten Witte Huis, dat Felix de 
Leijer met vrouw en kinderen in 1875 betrok 
en 14 jaar later gedwongen was te verkopen.

Verkoopadvertentie van het Witte Huis in 
de Graafsche Courant van 12 januari 1889.



Nr. 2    ROND DE TOREN      14

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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JeuGd

puzzel

ciJFeRtekeninG
Tekening: Koen Laarakkers

WEETJES OVER CARNAVAL:
•  Het gekkengetal: 11 is het gekkengetal van carnaval.  

Dat komt omdat het tussen de 10 (het getal van perfectie) en de 12 (het heilige getal) ligt.

•  Vroeger ging iedereen verkleed zodat armen en rijken gelijk waren.  

Sindsdien verkleden wij ons nog steeds elke carnaval. 

•  Carnaval wordt wereldwijd gevierd, vooral in Brazilië is het erg populair. 

•  Alaaf, alaaf, wordt tijdens carnaval gebruikt als begroeting of om te proosten. 

• Het metworst-rennen is een eeuwenoude paardenrace. 

•  Er bestaat een nationaal carnavalsmuseum in Brabant. Het ligt in Den Bosch. 

•  Gemiddeld geven mensen die carnaval vieren zo’n € 56,27 uit aan een carnavals-outfit. 
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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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nieuwsFlits

Maart
wo  9 mrt. 16.00 uur VV Sambeek, inzameling oud papier, Past. de Vochtplein, tot 19.00 uur
do 10 mrt. 10.00 uur Sambeekse senioren vereniging, koffie uurtje tot 11.30 uur, de Elsenhof
vr 11 mrt.  18.30 uur SamSam,  escape room
ma 14 mrt. 20.00 uur Dorpsraad, vergadering, de Elsenhof
za 19 mrt.  9.00 uur Opschoondag
do 24 mrt. 10.00 uur Sambeekse senioren vereniging, koffie uurtje tot 11.30 uur, de Elsenhof
vr 25 mrt 18.30 uur SamSam, bingo,  groep 1 t/m groep 4, de Elsenhof
vr 25 mrt 19.30 uur SamSam, bingo,  groep 5 t/m groep 8, de Elsenhof

April
vr  1 april 18.30 uur SamSam, boys en girls night, de Elsenhof 
za  2 april 19.00 uur Eucharistieviering in de kapel van het Kloosterhuis
di  5 april 14.00 uur Sambeekse senioren vereniging, thema middag wonen, de Elsenhof 
wo  6 april 16.00 uur VV Sambeek, inzameling oud papier, Past. de Vochtplein, tot 19.00 uur
do  7 april 10.00 uur Sambeekse senioren vereniging, koffie uurtje tot 11.30 uur, de Elsenhof
vr  8 april 21.00 uur Lindefeesten, Oktoberfest
za  9 april 21.00 uur Lindefeesten, Proost
zo 10 april 11.00 uur SMT, landelijke ploegwedstrijd, locatie Radioweg 2
ma 11 april 20.00 uur Dorpsraad, vergadering, de Elsenhof
vr 15 april 19.00 uur Goede Vrijdagviering Kapel Kloosterhuis
vr 15 april 21.00 uur Lindefeesten, Music Party
za 16 april 21.00 uur Lindefeesten, Beethoven
zo 17 april 10.30 uur Pasen: Eucharistieviering in de kapel van het Kloosterhuis
do 21 april 10.00 uur  Sambeekse senioren vereniging, koffie uurtje tot 11.30 uur, de Elsenhof 
wo 27 april 10.00 uur SamSam, Koningsdag

activiteitenkalendeR

CONTACTPERSOON 
OVERLUIDEN 
OVERLEDENEN

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

Maand april
Tiny Hurkens
Pastoor de Vochtplein 3
Tel. 06-33211170 

 
Nu de samenleving weer op gang komt, 
heeft de werkgroep ‘samen sterk voor 
goede doelen’ besloten om de collecte 
weer op de gebruikelijke tijd (voorjaar) 
te houden. In afstemming met de om-
ringende dorpen is besloten de laatste 
week van maart hiervoor te gebruiken.
In Sambeek wordt de collecte op dins-
dag 29 en woensdag 30 maart gehou-
den. We gaan het weer op de bekende 
manier organiseren. U ontvangt een 
week voor de collecte een enveloppe 
met instructies. Deze enveloppe kunt 
u gebruiken om uw gift (in contan-
ten) in te doen. Op boven genoemde 
dagen wordt deze enveloppe dan op-
gehaald. Hoewel de tijden veranderen 
en daarmee ook de betaalmogelijk-
heden (betaalverzoek, QR-code, in-
casso, ed) hebben wij, samen met de 
coördinatoren van de verschillende 
goede doelen, ervoor gekozen om de 
collecte in CONTANTEN te houden. 
Het is een beproefde en vertrouwde 
manier. Van de gever vraagt het wel de 
voorbereiding om contant geld in huis 
te hebben. We hopen van de collecte 
opnieuw een succes te maken dankzij 
uw gulle donaties en  medewerking en 
ook door de inzet van de vele vrijwil-
ligers die rondgaan. De goede doelen 
kunnen daardoor nog beter hun werk 
doen.
Alvast dank voor uw medewerking.
Voor reacties: 
0485-573218  (Jan Hooiveld)

PENNEN VOOR EEN 
GOED DOEL 
Heeft u pennen die u niet meer ge-
bruikt? Jack Linders verzamelt deze 
en levert ze in bij de pennenvereni-
ging. De pennen worden gerecycled 
en de opbrengst is voor een goed doel. 
U kunt de pennen inleveren bij Jack, 
Kortestraat 1 of hij haalt ze op na uw 
telefoontje, tel 06-22104134.

SLUITING  
DE MEERSTOEL 
Dit jaar komt er na 33 jaar een einde 
aan De Meerstoel. De lunchroom waar 
menig bezoeker van de Bult genoot 
van een ijsje of kopje koffie. Liesbeth, 
de uitbaatster, gaat genieten van haar 
welverdiende pensioen. De verkoop 
van kruidenthee en andere Maasheg-
gen-gerelateerde producten, initiatie-
ven van dochter Janneke gestart onder 
de vlag van de Meerstoel, krijgt een on-
line doorstart onder de naam Kruiden 
van Maasheggen. 

Voor meer informatie: 
www.kruidenvandemaasheggen.nl
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Door Gerard Everink

Jarenlang was de vervallen boerderij op de 
hoek Grotestraat-Maasstraat een doorn in 
het oog van menig Sambekenaar. De boer-
derij uit 1855 is in 2021 gesloopt. 
Het perceel waar deze boerderij op stond 
heeft een rijke geschiedenis gekend. Vanaf 
1640 zijn in diverse documenten de bewo-
ners terug te vinden. Maar daarvóór was 
er ook bewoning of waren er activiteiten. 
Alleen is daar geen schriftelijk materiaal 
over bekend. 

De boerderij stond op één van de oudst 
bewoonde plekken van Sambeek. Bij de 
kruising van Grotestraat en Maasstraat/
Zandsteeg is rond het jaar 1000 het dorp 
Sambeek ontstaan. De Grotestraat maakte 
toen al eeuwenlang deel uit van de door-
gaande weg  van Nijmegen naar Maas-
tricht, die vroeger als heirbaan voor de 
Romeinen diende. Van oost naar west 
stroomde vroeger de Zandbeek, waaraan 
Sambeek zijn naam te danken heeft. 

Het voornoemde perceel wordt bebouwd 
met 7 woningen. De grond moet bouwrijp 
gemaakt worden en dan gelden afspraken 
uit het bestemmingsplan. In het Komplan 
Sambeek heeft de gehele Grotestraat een 
archeologische bestemming. Dat houdt 
in dat bij ontwikkeling van percelen een 
archeologisch onderzoek, door professio-
nals, vereist is. Groot was de verbazing dat 
er één uitzondering gold in het bestem-

mingsplan, nl. dit terrein. De toenmalige 
gemeente Boxmeer heeft de archeologi-
sche bestemming eraf gehaald! Waarom? 
Dat is gissen. 

Sambeeks Heem heeft met de projectont-
wikkelaar Mari Bardoel gesproken om zelf 
onderzoek te mogen verrichten. Dat was 
geen probleem; Sambeeks Heem kreeg 
de volledige medewerking van hem. Het 
onderzoek werd verricht door Gerard 
Everink vanuit Sambeeks Heem en Dick 
Reijnen, een vermaarde amateurarcheo-
loog uit Boxmeer.

(Bodem)onderzoek
Voordat de boerderij werd gesloopt, is ge-
keken naar bijzondere elementen in het 
gebouw. Helaas was het al een bouwval. 
Met name de kelders trokken aandacht. 
Maar jammer genoeg, er werden geen ge-
heime gangen gevonden! Uiteindelijk zijn 
enkele tegeltjes en muurankers bewaard 
gebleven.

Ongeveer een half jaar voor de sloop is 
op indicatie van een buurman op een be-
paalde plek gegraven, omdat de toenmali-
ge kraker van de boerderij veelvuldig op 
deze plek groef. Er werd een tas gevonden 
vol met slangetjes, waarschijnlijk voor het 
bevochtigen van de plantjes van zijn wiet-
plantage. 

Half november 2021 werden voortvarend 
de perceelgrenzen uitgezet en de grond 
weggegraven. Het was zeer interessant in 

de diepte van de bouwput rond te lopen 
op een niveau van duizenden jaren oud 
dat door de Maas gevormd was. De zand-
bodem was wit tot geelachtig. De wanden 
bestonden vanaf de bovenkant voor meer 
dan 1 meter uit donkere grond, geroerd 
door de mens (akkers, mest, bewerking). 
Daaronder golvende patronen van steeds 
terugkerende lagen wit tot geelachtig zand 
waarin bruine laagjes, veroorzaakt door 
vegetatie, zichtbaar zijn. Waarschijnlijk 
zijn deze lagen tienduizenden jaren ge-
leden ontstaan toen de Maas tot over de 
huidige Grotestraat dikke pakketten zand 
afzette.

Boomstamwaterputten
Tijdens het afgraven kwamen op enkele 
plekken donkere, ronde verkleuringen in 
zicht wat duidt op vroegere menselijke 
activiteit. Bij het uitdiepen van de grijze 
vlekken werden ter hoogte van het grond-
water houten ronde constructies aange-
troffen, die restanten waren van boom-
stamwaterputten. 
Uiteindelijk werden 3 boomstamwater-
putten ontdekt. De putten werden ge-
maakt van meestal eiken boomstammen, 

sambeeks heem extRa
nieuwbouw op histoRische ondeRGRond

Sloop oude boerderij

Bakstenen put in de diepte
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die in de lengte gekliefd en uitgehold wer-
den. De helften werden met wilgentenen 
aan elkaar gezet en in de aangeboorde wa-
terader gezet.  
Uit 2 putten zijn restanten hout naar 
boven gehaald. Uit deze overblijfselen 
kwamen ook aardewerkscherven te voor-
schijn en een versierde koperen gesp. Di-
verse scherven konden gedateerd worden 
als zijnde 13de-eeuws Pingsdorf en Elmp-
ter aardewerk. Ook tufsteen en leien wer-
den aangetroffen.
Een halve boomstamronding van ± 50 
cm hoog en enkele restanten hout zijn 
bewaard gebleven. De putten hadden on-
geveer een diepte van 4 meter onder het 
maaiveld.
Boomstamwaterputten werden tot on-
geveer het jaar 1250 gebruikt. De aanleg 
van deze putten was zeker vóór 1250. De 
gevonden scherven dateren uit dezelfde 
periode.

De oudste ons bekende oorkonde over 
Sambeek dateert van 15 oktober 1294.
Het is dan ook bijzonder dat ten tijde van 
deze putten de toren (Knoeper) en de 
oude kerk nog niet bestonden. Deze put-
ten zijn waarschijnlijk de oudste vondsten 
in het centrum van Sambeek.

18e-eeuwse bakstenen waterput
Bij het graven werd op een gave bakstenen 
waterput gestuit, met daarbovenop een 
koepel. Aan een zijde onderaan de koepel 
was een gat, dat waarschijnlijk diende als 
doorvoer van een buis, verbonden met 
een handpomp. De put was opgebouwd 

met taps toelopende bakstenen, waar-
schijnlijk op een basis van eikenhouten 
planken. Later is daar in de 19de eeuw, 
wellicht om hem op maaiveldhoogte te 
brengen, een nieuwe rand opgemetseld 
met rechthoekige bakstenen. Er is een deel 
van een pot van aardewerk met glazuur en 
vlakbij een Gelderse duit uit 1761 aange-
troffen, wat verwijst naar een datering van 
een 18de-eeuwse put.

Een paarden- of veulengraf
Eén plek diende zich aan als een grote 
rechthoek in het gele zand, waarin botten 
uit de grond staken. De botten behoorden 
waarschijnlijk toe aan een veulen of jong 
paard. De datering kan vergeleken worden 
met de tijd van de bakstenen waterput.

Oude fundering
In de hoek vlak bij de Grotestraat is een 
fundering van een muur gevonden. Tot 
aan het jaar 1855 stond de toenmalige 
boerderij parallel aan de Grotestraat. In 
dat jaar zijn de boerderij en de bijgebou-
wen afgebrand en weer opgebouwd aan de 
zuidkant, evenwijdig aan de Maasstraat. 
De muur die ontdekt is, kan nog van de 
boerderij van vóór 1855 zijn, dan wel van 
een gebouw dat na de brand op de oude 
fundering is opgetrokken.

Vondsten
Enkele munten zijn gevonden uit het gul-
dentijdperk, een kwartje en halve cent uit 
de periode Willem II en 4 duiten uit de 
tweede helft 18e eeuw. 
Een bijzonder item is een hugenotenkruis-
je uit 1820. Dit kruisje werd voor het eerst 
gedragen door protestanten die vanaf 1580 
gevlucht zijn uit Frankrijk vanwege de ge-
loofsvervolging. De Nederlandse protes-
tanten droegen dit kruisje nadien ook. 

Verder werden op het perceel botten op-
gegraven van diverse dieren. Ook werd 
er munitie gevonden (musketkogels en 
munitie uit de Tweede Wereldoorlog) met 
een Australische veldfles uit 1941. 
In de grond zijn diverse pot- en andere 
scherven gevonden, evenals onderdelen 
van Goudse pijpen. Kapotte gebruiks-
voorwerpen zoals hangsloten, scharnie-
ren, klein speelgoed, knopen, koffiepot, 
veel ijzerwerk en scherven van de huidige 
tijd tot enkele eeuwen oud werden even-
eens opgegraven. 
De belangrijkste geschiedkundige vond-
sten zijn de boomstamwaterputten uit de 
13e eeuw, met de daarin gevonden pot-
scherven, gesp en tufsteen en de bakste-
nen waterput uit de 18e eeuw.
In onze dromen hebben we diverse pot-
ten rijkelijk gevuld met gouden munten 
gevonden.

Nieuwe bewoners
Realiseer jullie de historie van de onder-
grond van jullie perceel! Niet alles is uit de 
grond gehaald. Eén van de huizen heeft in 
zijn ondergrond nog de overblijfselen van 
een 13de-eeuwse boomstamwaterput!
 
Heemkamer
De vondsten, behalve de grote delen van 
de boomstamwaterputten, zijn op af-
spraak te bekijken in de heemkamer, To-
renstraat 41.
Een uitvoerig verslag en de geschiedenis 
van het perceel vindt u op de website van 
Sambeeks Heem https://www.sambeeks-
heem.nl/grotestraat-50-sambeek.html

Op facebook vindt u ons onder Sambeeks 
Heem.

Vondsten in de heemkamer

Deel boomstamwaterput
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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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tv sambeek
adRiaan stevensbokaal Gaat naaR...

Agenda
55 + tennis

doorlopend woensdag- en  
donderdagochtend

Play & Fun
4 maart

TVS-Klusdag
5 maart

Van Lunen Adviesgroep 
Lentetoernooi 

11 t/m 19 maart 

Smash & Smul
20 maart 

KNLTB voorjaarscompetitie
1 april start

PLAY & FUN 
Om de laagdrempelige activiteiten 
voor volwassen leden binnen onze 
vereniging een boost te geven, hebben 
we een nieuwe activiteit geïntrodu-
ceerd: Play&Fun. De activiteit vindt 
op een vrijdagavond plaats, een avond 
waarop we de week lekker weg kun-
nen slaan en het weekend sportief en 
gezellig kunnen beginnen. Op basis 
van speelsterkte worden groepen ge-
maakt, zodat er per baan leuke dub-
bels (dames, heren of mix) gespeeld 
kunnen worden met vergelijkbaar 
niveau. Tussendoor kan er uiteraard 
een drankje genuttigd worden in de 
gezellige kantine: ‘Baan 5’. Na afloop 
is de kantine speelklaar gemaakt voor 
een heerlijk koel drankje en een lek-
ker hapje! Houd jullie mailbox in de 
gaten voor nieuwe datums.

Hoewel hij veel onzichtbaar werk verricht 
kent iedereen deze vrijwilliger binnen de 
vereniging. Zijn werkzaamheden kan hij 
voor negentig procent thuis uitvoeren. Al 
jaren werkt hij zelfstandig en heeft inmid-
dels een groot netwerk aan contacten met 
tennisverenigingen in de regio opgebouwd 
omdat TV Sambeek al meer dan tien jaar 
voor het lenen van banen tijdens competi-
tieweken moeten uitwijken naar buurtver-

enigingen. Regelmatig heeft onze voorzit-
ter, Eric Hendriks, contact met hem over 
competitiezaken maar over het algemeen 
lost hij problemen zelfstandig op. Ook 
wanneer de KNLTB van systeem wisselt 
redt hij zich moeiteloos. Met enorm veel 
waardering reikte onze voorzitter dan ook 
de Adriaan Stevensbokaal uit aan competi-
tieleider Sem Cornelissen. 

Eric Hendriks (links) overhandigt de bokaal aan Sem Cornelissen

Tennisvereniging Sambeek heeft vele vrijwilligers, verdeeld 
over diverse commissies waarbij zij specifieke taken of 
activiteiten ondersteunen en uitvoeren. Jaarlijks wordt door 
middel van het uitreiken van de Adriaan Stevensbokaal een 
vrijwilliger speciaal in het voetlicht gezet tijdens de jaarlijkse 
ledenvergadering.
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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



Nr. 2     ROND DE TOREN      23

beste knoepeRs 
en knoepeRinnen
oudste knoepeR “daoR vuul ik niks van!”

Op dit moment woont de oudste inwoner 
van Sambeek aan de Hoogeindseweg in de 
Hei. Ze heet Bertha Hendriks-Coopmans, 
is geboren in Venray en heeft de prachtige 
leeftijd van 95 jaar. Wanneer Bertha ver-
neemt dat de reden van mijn bezoekje is 
dat ze de oudste Knoeper is zegt ze: “Daor 
vuul ik niks van!” Bertha woont alleen, 
haar man is in 1986 overleden, maar twee 
van haar kinderen, Jos en John, wonen in 
de buurt. Leo, Ton, en Angela wonen wat 
verder weg. Negen kleinkinderen en zelfs 
achterkleinkinderen maken de familie 
compleet. Bertha is trots op het hele stel, 
dat zelfs vier generaties kent. 

Koersbal, volksdansen, kaarten, Bertha 
houdt van een verzetje op z’n tijd. Ze heeft 
ook altijd zelf haar tuin bijgehouden en 
veel gefietst, tegenwoordig doet ze dit elke 
dag op de hometrainer voor de televisie 
in de huiskamer. Als het weer het toe laat 
wandelt ze zelfs nog een rondje ‘rond de 
wei’ van een half uur elke dag. “Ik wil in 
beweging blijven!” 

Met carnaval vieren liep Bertha niet voor-
op, maar ze was er zeker bij. Vanuit de 
buurtvereniging deed haar man Jan mee, 
waarna ze graag even naar het Patro-
naat gingen, het huidige café De Gouden 
Leeuw. Ook bij de pronkzittingen zat ze 
graag in het publiek. In 1991 was zoon 
John prins van CV De Knoepers. Iets waar 
Bertha trots op was en zeker ook mee heeft 
gevierd. In 2012 was zoon Jos met Vera 
boerenpaar in het Knoepersriek. Ook die 
dag was er een om niet te vergeten. Carna-
valsmomenten in het Knoepersriek waar 
Bertha erg van heeft genoten. 

“Blijf bewegen wat je kunt en kijk naar wat 
wel kan, geldt ook voor de Knoepers. Voor 
volgend jaar zit daar natuurlijk ook weer 
heel veel beweging in.
Kumt goed, blief bewegen mit een welge-
meend ALAAF,” besluit Bertha. 

Volgens vaste traditie bezoekt de Knoepersprins op zaterdag 
voor carnaval de oudste Knoeper. Een praatje, een bloemetje, 
een moment van aandacht voor de oudste inwoner van 
Sambeek. Dit jaar is alles anders, maar toch zijn we benieuwd 
hoe het de oudste inwoner van Sambeek vergaat. 

BOLLENACTIE
Maria Jacobs werd verrast door het 
bestuur van CV De Knoepers. Zij 
stuurde ons de mooiste amaryllisbol-
len-foto. Aan het begin van elk car-
navalsseizoen verkopen wij, volgens 
vaste traditie, amaryllisbollen om 
onze clubkas te spekken. Deze keer 
beloofden we een prijsje aan degene 
met de mooiste foto van zijn of haar 
bloeiende bol. Op de foto de prachtige 
amaryllis van Maria. Proficiat en ge-
niet van het presentje!
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Foto: Truus Hermans

Bedankt voor jullie inzendingen 
met het thema: Sambeek op zijn 
gekst
Voor de volgende Rond de Toren 
is het thema: 

LENTEKRIEBELS 

IN SAMBEEK

Stuur je foto in via 
ronddetoren@live.nl

Foto: Petra Hendriks

Foto: Jos Derks Foto: Gerrie LaarakkersFoto: Senn van Hesteren 

Foto: Jet Cornelissen

Foto: Wilma Hubers

Foto: Jan Hooiveld
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smt 
leuk Familie-uitstapJe 

Wat doet u 10 april? 
Ga voor een vrijwel succesvolle dag naar 
de landelijke ploegkampioenschappen, 
georganiseerd door de SMT! Deelnemers 
kunnen punten verzamelen om afgevaar-
digd te kunnen worden naar de NL-ploeg-
kampioenschappen.

Waar en wanneer?
Op zondag 10 april vanaf 10.30 uur. Het 
ploegterrein is gelegen ter hoogte van Ra-
dioweg 2 te Sambeek/Vortum.  

Waarom zou u komen?
Al 16 jaar weet de SMT dat de Landelij-
ke ploegwedstrijden met oude tractoren 
leiden tot een geslaagd familie-uitstapje 
vanwege de gemoedelijke sfeer, veel be-
zoekers, talrijke voorzieningen voor de 
inwendige mens. meestal mooi weer, een 
flinke dosis enthousiasme, professionele 
uitingen in het landschap, veel vrijwilli-
gers, lol en serieusheid! Daarnaast is de 
locatie bijzonder: een uitgestrekt veld van 
12 ha. waarin zeker 70 daverende trac-

toren een ouderwetse jaren 50-60-sfeer 
laten ademen. U kunt de machines in al 
hun pracht bewonderen en u laten in-
formeren door de enthousiaste ploegers. 
Als leek gaat er een andere wereld voor u 
open. De ploegers komen naast Sambeek 
zelfs uit Groningen, Friesland, Drenthe en 
Noord-Holland. U kunt meemaken of de 
huidige Sambeekse Europees kampioen 
met de felbegeerde beker naar huis gaat! 
De kinderen kunnen gebruik maken van 
draaimolen, springkussen, zandbak en 
traptractoren. Bovendien is het evene-
ment, uitgezonderd de catering, gratis. 

Opening
Om 10.30 uur zal het startsein gegeven 
worden door een landelijk prominent. 
Natuurlijk zal hij het agrarisch materieel 
erfgoed lofzang toezwaaien. Direct na zijn 
toespraak zal hij mogelijk de Caterpillar 
D4 rups bestijgen alsof dit zijn normale 
werk is en een rondje rijden. De oldtimers 
zijn inmiddels gestart en de lucht zal zich 
vullen met heerlijk ouderwets draaiende 

motorgeluiden en diesel- en uitlaatdam-
pen. Pure nostalgie!

Jury
Er zijn 10 juryleden. Kom je met hen aan 
de praat dan trek er maar tijd voor uit. Het 
zijn allen oud-wedstrijdploegers die veel 
ervaring hebben. Hun geoefende blik, de 
duimstok, een schoon vlak, rechtheid en 
talloze andere criteria, zorgen in het jury- 
rapport voor de puntentelling. Sjoeme-
len, slijmen en omkopen zijn niet aan de 
orde. Objectiviteit staat voorop. Er wordt 
gestreden in 4 categorieën. Laat u hierover 
informeren door de SMT-vrijwilligers!

Beetje heen en weer scheuren?
Nee! Als de indruk ontstaat dat ploegen 
gemakkelijk is, dan moet je dit zelf eens 
proberen. Bij bepaalde categorieën is het 
land niet recht maar geert, d.w.z. dat de 
breedtes in lengte verschillen. Hieraan 
komt rekenwerk te pas. Als er een foto van 
bovenaf gemaakt zou worden is het per-
ceel herschapen tot een Mondriaanachtig 
tafereel. 

Toekomst?
De SMT kent 25 jeugdleden waarvan de 
meesten ploegen. Er is veel kennis bij de 
volwassenen en daarom is er sprake van 
kennisoverdracht. Er is een aparte catego-
rie beginners bij de wedstrijden. Juryleden 
geven aanwijzingen 
om het ploegwerk 
te verbeteren zodat 
er een stimulans uit-
gaat om als jeugdige 
door te gaan. 

U komt toch ook?
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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

Op de gildedag van 12 juni aanstaande 
worden er ook wedstrijden gehouden. De 
komende edities leggen wij de wedstrijden 
nader uit.
Dit keer gaan we het onderdeel “Vende-
len” uitleggen.
Dit is ontstaan doordat het hoofdvaandel 
van een leger voorop ging in de strijd.
Het is heden ten dage nog steeds een 
schande als het vaandel of de stok de 
grond raakt tijdens wedstrijden of de-
monstraties.
Dat men veel vendeliers ziet bij een gilde 
is een Gelders gebruik, dat door de Bra-
bantse gilden is overgenomen. De ven-
dels zijn in Gelderland lichter en kleiner, 
omdat daar ook mee overgegooid wordt.
De kleuren en motieven zijn van het 
hoofdvaandel afgeleid. Dit om aan te 
geven bij welk gilde ze horen. Het hoort 
ook bij de pracht en praal van een gilde. 
De wedstrijden zijn in verschillende disci-
plines, alleen of met een groep. Maar ook 
klassiek en acrobatiek.

Het woord VENDEL heeft een diepere be-
tekenis en staat voor.
V=Vrede, E=Eendracht, N=Noblesse, D=-
Discipline, E=Eer, L=Lach en Leven.
Het kruis op het vendel staat voor “Kruis 
van de waarheid dat velen siert”.
Na de massale opmars wordt door de ven-
deliers een vendelgroet gebracht. Dit is in-
drukwekkend om naar te kijken. Daarom 
nodigen wij als St. Anthonius gilde ook 
iedereen uit om dit op 12 juni te komen 
aanschouwen.
Wilt u hier meer over weten, neem 
dan vrijblijvend contact op met Marco  
Verstraaten.

Bron: 
560 jaar Gilde Sambeek van Jos Kuijpers.

Wilt u voor €17.50 een St. Anthonius  
Gildevlag kopen, mail dan naar: 
info@gildesambeek.nl

Agenda
2de pinksterdag Koningschieten

06 juni 2022

Gildefeesten
10/11/12 juni 2022

Heilige Bloedprocessie Vaart  
in Boxmeer
19 juni 2022

Open Dag St. Anthonius Gilde  
te Sambeek

21 augustus 2022

st. anthoniusGilde
vendelieR
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samsam Agenda
Escape Room

11 maart 18.30-20.00 uur
 Groep 1 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…
Jeugdorganisatie Sam-Sam (de opvolger 
van de vroegere welpen, kabouters, ver-
kenners en gidsen)
Veel verenigingen maakten vroeger ge-
bruik van het patronaat, ook wel parochie-
huis of bondsgebouw genoemd. Dat werd 
in 1968 verkocht, waardoor verenigin-
gen zonder gemeenschapshuis kwamen 
te zitten. Wij kennen dat gebouw nu als 
De Gouden Leeuw. De vier jeugdvereni-
gingen van Sambeek (welpen, kabouters, 
verkenners en gidsen, met in totaal zo’n 
honderd leden) hadden eind 1971 hun in-
trek genomen in een nieuw onderkomen 
nabij sportpark Den Urling. In het houten 
gebouw met de naam SamSam (een ver-
korting van ‘Sambeekse Samenwerking’ 
omdat het mede dankzij een flinke finan-
ciële inbreng van de inwoners van het 
dorp tot stand was gekomen) repeteerde 
ook harmonie Semper Unitas. Ideaal was 
dit geenszins. Het bestuur van het mu-
ziekgezelschap ging daarom op zoek naar 
een ander onderkomen. Ook de Katholie-
ke Bond van Ouderen-afdeling Sambeek 
keek uit naar een geschiktere ruimte. Maar 
nadat de jongensschool en meisjesschool 
waren samengevoegd tot de basisschool, 
die wij nu kennen als De Bolster, stond de 
vroegere Mariaschool leeg. Tot in 1980 de 
besturen van harmonie Semper Unitas en 
de Katholieke Bond van Ouderen-afdeling 
Sambeek bij de gemeente te rade gingen of 
overname een optie was ten behoeve van 
Sambeekse verenigingen.

SamSam stelt zich voor
Ook in deze editie weer enkele leden van 
de leiding en bestuur die graag vertellen 
waarom zij vrijwilliger zijn bij SamSam.

Fred en Chris Kremers
Chris is 40 jaar en Fred is 50 jaar.
Al hebben zij zelf geen toffe jeugdherin-
neringen van SamSam, inmiddels hebben 
zij wel al een hele hoop toffe gave herinne-
ringen van de laatste jaren zoals het kamp.
Zij zijn leiding geworden omdat zij het 
belangrijk en leuk vinden om activiteiten 
voor de kids uit Sambeek en omgeving te 
organiseren en het is natuurlijk ook leuk 
om stiekem mee te doen met al dat leuks. 
Daarnaast vervult Chris ook de rol van se-
cretaris in het bestuur.

Janneke Langen
36 jaar
Haar leukste jeugdherinneringen aan 
SamSam zijn de uren vlechten van haar 
zusjes haren voorafgaande aan het kamp, 
de spooktochten tijdens de vele kampen, 
met alle griezels van Martien, de knuffels 
van Franca als het even spannend was in 
het bos en de lol om de mookerrunderen 
tijdens het kamp op de Mookerhei met 
Nicole, Peggy, Maaike, Kim en Linda. 
Zij heeft zich aangesloten bij het bestuur 
nadat de vorige penningmeester te kennen 
gaf het stokje over te willen dragen. Be-
stuursleden vinden is minstens zo moei-
lijk als het vinden van vrijwilligers voor de 
leiding. Maar alle vrijwilligers zijn keihard 
nodig om een vereniging of stichting be-
staansrecht te geven en dus hoefde zij niet 
lang na te denken om zich bij SamSam aan 
te sluiten. “De prachtige verenigingen van 
Sambeek moeten blijven bestaan voor de 
volgende generaties.” Zelfs nu ze al ruim 
een jaar in Vierlingsbeek woont draagt ze 
nog graag haar steentje bij. “Alle kinderen 
jong en oud gun ik het plezier, de ervaring 
en de onwijs vette herinneringen zoals wij 
deze aan SamSam danken”.

CONTACT

www.samsam-sambeek.nl
samsam.sambeek@gmail.com
instagram.com/samsamsambeek/
facebook.com/SamsamSambeek/
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vv sambeek
tom wollenbeRG nieuwe 
tRaineR vv sambeek.

Agenda
Oud papier

Woensdag  9 maart en 6 april  
16.00 – 19.00 uur  

(Pastoor de Vochtplein)

Wedstrijden Sambeek 1
13-3 Sambeek 1 - S.V. Lottum 1
20-3 Belfeldia 1 - Sambeek 1
27-3 Sambeek 1 - Leunen 1
  3-4 BVV’27 1 - Sambeek 1
10-4 Sambeek 1 - SVS 1

Wedstrijden Dames Sambeek
13-3 Mierlo Hout VR1 - Sambeek VR1
20-3 Sambeek VR1 - Sparta’18 VR1
27-3 MVC’19 VR1 - Sambeek VR 1
  3-4 Sambeek VR1 - SJVV VR1
10-4 SV Venray VR1 - Sambeek VR1

In het nieuwe seizoen zal Tom Wollenberg 
de nieuwe hoofdtrainer zijn van de selec-
tie van onze mooie voetbalvereniging.

Tom komt uit Groesbeek, is 50 jaar oud, 
en zijn laatste functie als hoofdtrainer was 
bij VIOS’38 in Beugen. Behalve in Beugen 
was Tom als trainer actief bij sv Heumen 
en was hij jarenlang assistent-bondscoach 
van het Paralympisch voetbalteam. Met 
dit team reisde Tom over de gehele wereld 
en nam deel aan internationale toernooi-
en en Olympische Spelen.

Tom is in het dagelijks leven werkzaam 
als leerkracht aan de Tarcisiusschool in 
Nijmegen. Hiervoor volgde hij de laatste 
jaren een studie waardoor het geven van 
voetbaltraining beperkt bleef tot jeugd-
teams van De Treffers in Groesbeek.

Als voetballer speelde Tom in de jeugd 
van De Treffers om daarna als senior actief 
te zijn bij Rood-Wit en Milsbeek.

Tijdens de wedstrijden die Tom met zijn 
teams tegen vv Sambeek speelde ontstond 
een bovengemiddelde belangstelling vanuit 
de gastvrijheid die hij bij onze vereniging 
ervaarde. Hij bleef ons dan ook met meer 
dan gemiddelde belangstelling volgen.

Van de mogelijkheid om met elkaar in 
gesprek te gaan hebben we de afgelopen 
periode dan ook volop geprofiteerd en we 
zijn als bestuur overtuigd geraakt van het 
gegeven dat Tom prima past bij onze ver-
eniging en vice versa.

Belangrijker is echter dat ook de afvaar-
diging van de selectie, alsook de leiders / 
trainers van het eerste en tweede, de over-
tuiging hebben dat Tom de juiste trainer is 
om de selectie een volgende stap te laten 
zetten in zijn ontwikkeling en hen te be-
geleiden tot nog betere voetballers en een 
nog beter team.

Ik feliciteer zowel Tom, als de selectie, als 
de vereniging met onze toekomstige sa-
menwerking.
Vooraleerst gaan we echter zorgen dat 
we het seizoen succesvol afmaken om zo 
de huidige trainer John Klaassens een af-
scheid te gunnen zoals hij aan het einde 
van zijn trainersloopbaan verdient.

Antwan Ebben - voorzitter vv Sambeek

Op Vrijdag 18 maart is het weer zo ver,  
de appelactie van V.V. Sambeek. 

De jongens van JO-15 zullen tussen 17:00 
en 19:30 uur langs de deuren gaan om ap-
pels te verkopen. Een zak van 2,5 kg appels 
kunt u voor € 5,00 kopen. Er kan alleen 
contant worden betaald.

Meerdere zakken kopen is altijd mogelijk, 
voor bijvoorbeeld vrienden of familie.

De appels worden geleverd door Boerde-
rijwinkel Stevens Sambeek.

Alle opbrengsten van de appelactie zijn 
voor V.V. Sambeek.

Alvast bedankt namens de activiteiten-
commissie!

APPELACTIE VOETBALVERENIGING SAMBEEK
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www.laarakkers-groep.nl

Op weg naar zero emissie.

Langen Grondverzet B.V.
Stalenberg 18
5836 AW Sambeek

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

LANGEN GRONDVERZET
Uw partner in het Land van Cuijk!

GROND- EN
SLOOPWERKZAAMHEDEN

STRAATWERKZAAMHEDEN TRANSPORT

ZAND EN GRIND BIG BAG’SCONTAINER VERHUUR

BESTEL UW CONTAINER ONLINE!
WWW.LANGENGRONDVERZET.NL
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Ook dit jaar wordt er weer een eieractie 
gehouden t.b.v. de volleybalvereniging 
Avance.
Het doel van deze actie is om op een leuke 
manier eieren te verkopen in Sambeek, 
Vortum-Mullem en een deel van Boxmeer 
om de vereniging financieel te ondersteu-
nen. De jeugdleden van onze vereniging 
komen daarom op zaterdagochtend 16 
april a.s. bij u aan de deur met enveloppen.
Voor een bedrag van € 3,50 kunt u één en-
velop kopen, voor twee enveloppen betaalt 
u € 6,00.
In deze envelop zit een nummer dat cor-
respondeert met het aantal eieren dat u 
hebt gewonnen. Er zitten enveloppen bij 
van 10, 15, 20, 25 en 30 eieren. U trekt in 
ieder geval altijd minimaal een enveloppe 
met 10 eieren. Dus altijd prijs en verze-
kerd van een paasei.

Bent u niet thuis op het tijdstip dat wij bij 
u aan de deur komen, geen paniek.
Bij de Warandahal kunt tot 13.00 uur te-
recht om één of meerdere enveloppen te 
kopen, en bent u dus toch met Pasen voor-
zien van lekkere eitjes. 
Samen met uw steun kunnen we ervoor 
zorgen dat deze actie wederom een succes 
wordt. 
Laat de kinderen dus niet voor niets 
komen.

Tot ziens op zaterdag 16 april aanstaan-
de.   

vc avance
bRenGt uw paaseieRen  
ook in 2022

Agenda
Kijk voor onze up-to-date agenda op: 

https://vcavance.nl/calendar/zaal-
planning/

Noteer alvast in uw agenda en op uw kalender de datum 
ZATERDAG 16 APRIL 

AVANCE PRESENTEERT

In het najaar 
september/oktober 2022

GOEDEREN EN 
DIENSTEN  
VEILING

Warandehal Sambeek
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senioRen veReniGinG
sambeek
uitnodiGinG inFoRmatiebiJeenkomst  
‘Goed en Gezond oudeR woRden in sambeek’

Senioren Vereniging Sambeek

Senioren Vereniging Sambeek

We nodigen iedereen (ook niet leden van 
de Senioren Vereniging) uit voor een in-
formatiebijeenkomst op dinsdag 5 april 
om 14.00 uur (tot  ca. 16.30 uur) in De 
Elsenhof. (het betreft een uitgestelde bij-
eenkomst die oorspronkelijk in november 
2021 zou plaatsvinden maar vanwege co-
rona is verzet).

Deze middag informeren Els van Daal 
(KBO Brabant) en Wendy Huijbers (So-
ciom) u over het project ‘Samen sterk 
ouder worden in het Land van Cuijk’. 
U krijgt informatie over een woonscan 
waarmee u de levensloopbestendigheid 
van uw woning inzichtelijk kunt maken 
met behulp van een opgeleide vrijwillige 
woonadviseur. Daarnaast informeren zij u 
over het opzetten van Voorzorgcirkels en 
hoe u zelf kunt zorgen voor een sterk soci-
aal netwerk. Een cirkel van mensen om u 
heen waar u een beroep op kunt doen als 
u praktische hulp nodig heeft; iets waar u 
‘uit voorzorg’ nu al mee aan de slag kunt 
gaan. Het wordt een interactieve middag 
waarbij u direct handige informatie krijgt 
om mee aan de slag te gaan. 

Deze middag is een vervolg op de bij-
eenkomsten die in 2018 in de gemeente 
Boxmeer georganiseerd zijn door KBO’s 
en SWOGB, waarbij we u ook informeren 
over de stand van zaken in Sambeek. 

Deze middag is toegankelijk voor alle 
senioren vanaf 55 jaar (dus ook niet 
KBO-leden); en/of evt. mantelzorgers. 
Deelname is gratis; koffie en thee wordt u 
aangeboden door de KBO. Aanmelden is 
niet nodig. De op dat moment geldende 
corona maatregelen worden in acht geno-
men. 

Meer informatie: 
Wendy Huijbers (Sociom) via 
wendyhuijbers@sociom.nl of 
06-21267296. 

De uitdagingen voor senioren om langer zelfstandig thuis te 
kunnen blijven wonen worden steeds groter. De samenleving 
vergrijst; er komen steeds meer ouderen bij en we leven 
langer. Het gezegde ‘ouderdom komt met gebreken’ geldt niet 
voor iedereen in dezelfde mate, misschien bent u daar nu in 
uw dagelijkse leven nog niet mee bezig maar denkt u wel eens:  
“Hoe zal het zijn, als ik straks ouder ben? Kan ik nog wel 
blijven wonen in mijn huidige woning? Heb ik genoeg mensen 
om me heen die hulp kunnen geven? Wat kan ik zelf doen 
voor een ander?” Daarom is het belangrijk om nu al na te 
denken wat nodig is om goed en gezond oud te worden, ook in 
Sambeek. 

BOOTTOCHT  
DE ZILVERMEEUW 
VOOR ONZE 
DORPSGENOTEN!

Speciaal voor zieken en gehandicapten 
ongeacht leeftijd en voor geïnteresseer-
den vanaf 75 jaar.

In samenwerking met de dorpen 
Maashees, Vierlingsbeek-Groeningen, 
Vortum en Sambeek wordt deze boot-
tocht georganiseerd.

Het vertrek is vanaf de sluis in  
Sambeek en zal plaatsvinden op  
vrijdag 6 mei 2022 om 9.30 uur. 
De boot vaart richting Limburg en tij-
dens de tocht wordt er gezorgd voor 
koffie of thee met iets lekkers erbij en 
een heerlijk diner. En dat alles onder 
het genot van een gezellig muziekje.
Om 17.30 uur meren we dan weer aan 
in Sambeek.

Zin in een dagje uit? 
Voor verdere info o.a. de kosten, 
neemt u dan contact op met:
Fien Aben tel. 0485-574830 of 
06-23114384
Koosje Gerrits tel. 0485-574439 of 
06-15488577

I.v.m. de organisatie is het fijn dat u 
zich aanmeldt voor 28 maart.
Wij horen graag van u,
Namens de Bezoekgroep 
(voorheen de Zonnebloem)
Fien Aben
Koosje Gerrits
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WWW.OXALIS-TUINONTWERPEN.NL

TUINONTWERP . BEPLANTINGSPLAN . ADVIES

TUINONTWERPEN
OXALIS

WORST ETEN IN SAMBEEK
Zoals gebruikelijk wordt ook dit jaar in Sambeek tijdens het 
Halfvasten weer het traditionele worst eten georganiseerd. 
Een slordige 50 kg braadworst vormt samen met de bruine 
bonen, de appelmoes en het brood de componenten van dit 
feestelijke halfvasten maal. Alle mannelijke inwoners van 
Sambeek zijn welkom op zondag 27 maart vanaf 20.00 uur 
in Café De Gouden Leeuw. In week 10/11 komen de leden 
van het Halfvasten Comité bij u aan de deur voor de kaarten. 
Mochten ze u niet thuis aan treffen of bent u van gedachten 
veranderd, dan kunt u ook nog kaarten bestellen bij Mario 
Denen 06-23408924 of Jos van de Loo 06-12704571.(er is ge-
legenheid om formule 1 race te kijken).

Het Halfvasten Comité

nieuwsFlits
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sempeR unitas
shaFFy in de schouwbuRG!

‘Shaffy&Brass’ is het nieuwe project van 
Micheline van Hautem. Ze toert het land 
door en brengt elke keer weer met een 
andere harmonie, fanfare of brassband 
het prachtige repertoire van Shaffy ten 
gehore. Wellicht kennen jullie Micheline 
nog van haar vorige tour, toen speelde het 
harmonieorkest van Semper Unitas ook 
samen met haar in de serie ‘Brel&Brass’. 
Van Hautem heeft in de serie ‘Brel&Brass’ 
met meer dan 80 orkesten samengewerkt 
en deze gouden formule zet ze nu dus 
door in haar nieuwe show ‘Shaffy&Brass’.

Het programma begint met een instru-
mentaal gedeelte. Het harmonieorkest 
speelt onder andere  ‘L’Apprenti Sorcier’ 
van Paul Dukas, in het Nederlands wel-
licht bekend als ‘De tovenaarsleerling’, en 
zeker bekend uit de film ‘Fantasia’ waarin 
Mickey Mouse een bezemsteel betovert.  

Na de pauze betreden ook Micheline van 
Hautem en bastrombonesolist Jos Jansen 
het podium en wordt het genieten gebla-
zen van verschillende Shaffy-klassiekers, 
zoals ‘Pastorale’, ‘Laat me’ en ‘Bewonder’.

Kaarten á €22,- inclusief consumptie zijn 
te verkrijgen via de website: 
www.schouwburgcuijk.nl. 
Tip: typ ‘semper’ in het zoekvlak op de 
website van de schouwburg en de juiste 
pagina wordt geopend.

Agenda
Shaffy&Brass 

24 april 
15.00 uur Schouwburg Cuijk

met Micheline Van Hautem met 
chansons van Ramses Shaffy

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder… Zing je (in 
gedachten) al mee? Toveren deze woorden een glimlach op je 
gezicht of begin je te neuriën? Kom in dat geval zeker naar 
ons concert op 24 april in Schouwburg Cuijk. Gaat er bij jou 
nog geen belletje rinkelen? Kom dan ook en maak kennis met 
de prachtige chansons van Ramses Shaffy!

Semper Unitas en Micheline van Hautem in 2017
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Tekst Wanda Laarakkers

Toine van der Cruijsen (59) heeft sinds 
1990 een architectenbureau, Van der 
Cruijsen Architect, in Cuijk. Met zijn 35 
jaar aan werkervaring in zeer uiteenlo-
pende opdrachten van klein- naar groot-
schalig en van eenvoudig naar complex 
nam hij graag de opdracht ‘verbouwing 
kerk in Sambeek’ aan. Eén keer eerder was 
hij als architect betrokken bij de verbou-
wing van een kerk, die van Beers. 

Bestaande gebouw in ere houden
Het gebouw van de Sint Jan de Doperkerk 
dat in 1953 werd geopend, is  kwalitatief 
goed gebouwd en uitermate geschikt voor 
de functie van dorpshuis met zaal, consta-
teerde de architect. Een goede basis voor 
de start van een bijzonder project. Toine: 
“Uitgangspunt bij de eerste gesprekken 
was het bestaande gebouw zoveel moge-
lijk in ere te houden. We onderzochten 
wat er was aan documentatie, hoe de be-
staande structuur en constructies zijn en 
of er elementen zijn die behouden moe-
ten blijven. Het gebouw is in een redelijk 
goede bouwkundige staat, op wat lekkages 

na. Wel zijn er aanpassingen nodig om het 
gebouw geschikt te maken voor huidig al-
ledaags gebruik.” 

Voorwaarden van de gemeente 
De gemeente Boxmeer stelde randvoor-
waarden, de entreepartij moet bijvoor-
beeld behouden blijven, maar ook de 
doopkapel, het transept (zijbeuk), en de 
beukenbomen in de tuin. “Daartussenin 
moest het gebeuren. Ook het programma 
van de werkgroep was uitgangspunt in het 
ontwerp. De structuur van het gebouw 
wilde ik overeind houden. Hiermee ben 
je beperkt in je mogelijkheden, maar dat 
heet een uitdaging. Het is in zijn opzet en 
detaillering een sobere kerk, je hoeft niet 
veel te doen om het minder kerk te laten 
zijn.”

Vriendelijke en toegankelijke uitstraling
In de kerk zaten diverse hoogteverschil-
len. Vanwege de minder valide gebruikers 
zijn deze eruit gehaald. “Behalve die bij het 
altaar, dat wordt het podium, de rest wordt 
gelijkvloers. In het midden heb ik een cen-
trale ruimte getekend, waar we in gangen 
rondom heen kunnen lopen. De bestaande 

kerk is een donkere introverte ruimte, met 
het aanbouwen van een serre zal deze veel 
lichter en daardoor een vriendelijke en 
toegankelijke uitstraling krijgen.” Naast de 
voorwaarden van de gemeente en de ge-
bruikerswensen had de architect te maken 
met een financieel plaatje. “Natuurlijk heb 
ik gezocht naar de meest efficiënte oplos-
singen. De toiletgroep bijvoorbeeld, heb 
ik op één centrale plek getekend, zodat er 
niet door het hele gebouw installaties hoe-
ven worden gemaakt.” 

Gekozen voor de beste oplossing
Het tekenen van een dergelijk ontwerp 
verloopt in fases. “Eerst laat ik mijn ge-
dachten erover gaan om het dan weer 
even weg te leggen. Vervolgens ga ik in 
gesprek met de werkgroep, om het weer 
op te kunnen pakken. Er is namelijk niet 
één oplossing, maar er zijn er meerdere, 
waarbij allerlei aspecten gewogen moeten 
worden. Het is nu een mooi concept ge-
worden met veel flexibiliteit en gebruiks-
mogelijkheden, waarmee met de tijd mee 
kan worden gegaan. Vooral de rondgang 
om de centrale ruimte vind ik een mooi 
ruimtelijk concept. Het is voor mij een 
niet alledaags project, dat maakt het een 
uitdaging en heel leuk om te doen. Er 
komt nog veel bij kijken, maar ik ga ervan 
uit dat het een heel mooi eindresultaat zal 
opleveren.”

DE WERKGROEP ZIT NIET 
STIL!
Nadat er een besluit viel over de indeling 
van de Multi Functionele Accommodatie, 
de verdeling van de verschillende ruimtes, 
is de werkgroep gestart met het verder uit-
werken van de tekeningen. De details van 
de indeling per ruimte worden nog in een 
later stadium bekeken, nu is het zaak de 
diverse documenten te verzamelen. 

Om de constructietekeningen te maken 
zodat er gebouwd kan worden, moet er 
een bodemonderzoek oftewel sonde-
ringsonderzoek plaatsvinden. Hierin 
wordt de draagkracht bepaald, zodat de 
constructeur bijvoorbeeld weet hoe dik de 

van keRk naaR mFa
in GespRek met… aRchitect toine van deR cRuiJsen

Toen er groen licht kwam om de Sint Jan de Doperkerk om te 
bouwen tot een Multi Functionele Accommodatie nam de 
werkgroep een architect in de arm. In deze editie van Rond de 
Toren spreken we met deze architect: Toine van der Cruijsen.
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Vrienden van
Rond de Toren

Boekbinderij Boede

Danielle Haar Zaak

Geert Verdijk Groenvoorzieningen

Imkerij De Vrije Heerlijkheid

Vertaalbureau Linguartis

April nummer

Deadline kopij en foto’s
Dinsdag 29 maart

Aanleveren via: ronddetoren@live.nl

Verspreiding
Dinsdag 12 april

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

funderingen moeten worden. Om de beu-
kenbomen, de grote met een geschatte leef-
tijd van ruim 150 jaar, aan de Grotestraat 
te redden is een wortelgestelonderzoek 
gedaan. Bekeken werd waar de dikke wor-
tels liggen. Om deze wortels te sparen zal 
de fundering voor de nieuwbouw aan de 
voorkant op palen komen te staan. Dat 
heeft gevolg voor de funderingen, de iso-
latie en de architectuur en dus weer op de 
constructietekeningen. 

Onderzoeken, overleg en documenten
Daarnaast heeft de werkgroep te maken 
met de eisen van brandveiligheid, wat ook 
weer invloed heeft op de constructie en de 
architectuur aan de binnenkant. Telkens 
worden de tekeningen door constructie-
berekeningen getoetst of ze voldoen. Om 
dit goed af te stemmen vindt veel overleg 
plaats. Een akoestisch onderzoek is nodig 
om de geluidsnormen aan te houden en 
hoe er geïsoleerd moet worden. De om-
gevingsvisie geeft onder andere aan hoe 
alles geregeld is met betrekking tot par-
keren en ontsluiting van het gebouw.  

Er is een asbestonderzoek gedaan. Daarbij 
is asbest aangetroffen en dat zal verwij-
derd worden. Een ander document is de 
omgevingsdialoog, waarin is vastgelegd 
wat er met buurtbewoners is besproken. 
Dat er wat tijd en energie in gaat zitten 
voordat de vergunningaanvraag inge-
diend kan worden, zult u begrijpen. Vol-
gens planning zal dit eind februari, begin 
maart 2022 gebeuren.

WIJ ZOEKEN U!
Slopen, metselen, verven of 
stylen... wij kunnen uw hulp 
goed gebruiken. 

Meld u aan via: 
info.mfasambeek@gmail.com>




