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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 deze rubriek van Rond de Toren in-
formeren wij u over verschillende onder-
werpen waarmee we op dit moment bezig 
zijn. We willen erop wijzen dat dit slechts 
een deel van onze activiteiten is. Wilt u 
volledig op de hoogte zijn? Op de web-
site www.sambeek.info vindt u de notu-
len van onze dorpsraadvergaderingen en 
uiteraard zijn onze vergaderingen open-
baar. De vergaderdata vindt u eveneens 
op de genoemde website.

Hebt u het al gezien? De ooievaar is er 
weer! Via de livecam op www.sambeek.
info is hij  gesignaleerd en via social media 
zijn de beelden al rondgegaan. Hopelijk 
zullen ze het nest weer in gebruik nemen 
om eieren te leggen, uit te broeden en de 
jongen groot te brengen. En vergaart het 
ooievaarsgezin meer geluk dan vorig jaar. 
We gaan het beleven.

Op 19 maart jl. was de Landelijke Op-
schoondag. Deze werd in ons dorp samen 
met de Seniorenvereniging Sambeek ge-
organiseerd. 28 vrijwilligers ruimden het 
zwerfafval op. Namens ons allemaal weer 
hartelijk dank voor uw hulp. Tevens wil-
len we ook de mensen bedanken die door 
het jaar heen al vaak met een knijper en 
een vuilniszak een ronde maken. Het is 
jammer dat het nodig is, maar oh zo fijn 
dat u dit doet. Nogmaals hartelijk dank.

Eind december konden we u vertellen 
dat we vlak voor de jaarwisseling nog 
een duurzaamheid coöperatie hebben 

opgericht. Momenteel is de commissie 
Duurzaamheid bezig met het aanvragen 
van de subsidies, daarna zal er een infor-
matieavond gepland worden voor belang-
stellenden.

Vanuit de Kermiscommissie bereikten 
ons in de laatste vergadering goede be-
richten. De commissie is uitgebreid en is 
voortvarend aan de slag om van de Ker-
mis 2022 een succes te maken. Een be-
langrijke wijziging is dat de Kermiscom-
missie zelf de regie in handen neemt. Alle 
seinen staan op dit moment op groen dat 
er eind augustus een geweldig dorpseve-
nement gaat komen.

Op zaterdag 18 juni aanstaande gaat onze 
Sambeekse Horeca ons weer verwennen 
met verschillende lekkere gerechten mid-
dels de organisatie van het Sambeeks Hap 
& Fiets Rondje. Zet de datum alvast in 
uw agenda. Kaarten zullen binnenkort te 
koop komen. Meer informatie volgt hier-
over.

Op 4 mei a.s. vindt de jaarlijkse doden-
herdenking plaats. Vorig jaar hebben we 
met een kleine groep (i.v.m. corona) een 
krans gelegd bij het oorlogsmonument. 
Dit voelde zeer bijzonder. Mede daardoor 
en gezien de huidige actualiteit hebben we 
besloten om dit jaar een dodenherden-
king voor alle belangstellenden te hou-
den. We zullen om 19.45 uur een krans 
leggen bij het oorlogsmonument aan de 
Torenstraat, daarna worden de klanken 

van de Last Post ten gehore gebracht, ge-
volgd door de gebruikelijke twee minuten 
stilte. Wij nodigen u van harte uit hierbij 
aanwezig te zijn.

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

Dit is een uitgave van Stichting Rond 
de Toren in samenwerking met de  
Dorpsraad Sambeek.
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achteR de vooRdeuR van  teun Jacobs 
altiJd al een voetbal liefhebbeR in haRt en nieRen

Tekst:  Nena Bongers
Foto’s: Teun Jacobs

Teun is begonnen als elk ander voetbal 
liefhebber met voetballen bij de thuisclub. 
Na de middelbare school is hij naar het 
CIOS gegaan, in Sittard. In zijn laatste jaar 
had hij de vakken voetbal en sportschool-
houder.
In dat laatste jaar, hij was toen 18, werd hij 
gescout als voetballer door VVV en NEC. 
Bij beide clubs heeft hij 4 testtrainingen 
gedaan, maar helaas, ondanks dat hij goed 
voetbalde was het niet goed genoeg. In 
het kader van zijn studie vroeg Teun aan 
NEC of hij daar stage mocht lopen. Dat 
vonden ze goed en hij is daar begonnen 
als assistent trainer bij een jeugdteam, 
dat heette toen D1, nu ‘onder 13’. Aan het 
einde van dat seizoen kwam er een plekje 
vrij binnen de jeugdopleiding van NEC, 
en ze vroegen hem of hij dat wilde gaan 
doen. In eerste instantie om te kijken of 
het iets is wat de club wilde, en of Teun 
trainer wilde zijn.
Ze haalden hem binnen voor een reisver-
goeding van € 275, dat weet Teun zich nog 
goed te herinneren. Met zo’n ‘salaris’ moest 
hij erbij gaan werken, wat hij deed bij een 

koeriersbedrijf in Elsendorp. Daar reed hij 
‘s nachts, 2 á 3 keer in de week. Hij begon 
om 3 uur en werkte tot 9 uur. Daarna volg-
de dan zijn werk bij NEC. Gelukkig woon-
de hij nog thuis, dus die kosten waren er 
niet. Gedurende de periode bij NEC heeft 
hij laten zien dat hij flink heeft geïnves-
teerd in zichzelf, wat resulteerde in een 
officieel arbeidscontract het jaar daarna.
Toen dacht Teun: “Wel leuk en aardig dat 

ik trainer kan worden, maar een studie 
erbij wil ik ook.” Hij ging naar het HBO 
Sportmanagement dat hij, naast zijn werk, 
in 3 jaar afrondde. Hij behaalde daarnaast 
ook het hoogste trainers diploma om in 
het jeugd betaald voetbal te werken.

Het vervolg
Uiteindelijk heeft hij 10 jaar bij NEC ge-
werkt, 4 jaar als jeugdtrainer en daarna 5 
jaar als hoofd opleiding. Dat betekende 
dat hij eind verantwoordelijk was voor de 
hele opleiding. Zoals aanstellen van trai-
ners, aannemen van spelers, voor de finan-
ciën zorgen etc., een klein eigen bedrijf.
Als hoofd-opleiding kwam Teun ook in 
Zeist, bij de KNVB, vaak om met ande-
re hoofden-opleiding te overleggen. De 
KNVB toonde interesse in Teun wat resul-
teerde in een baan. Hij werd verantwoor-
delijk voor betaald jeugdvoetbal opleidin-
gen in Nederland en ook daarbuiten. Om 
ze voetbal technisch te ondersteunen. Hij 
werkte vanuit Zeist om van daaruit door 
heel Nederland te reizen, naar alle andere 
clubs (Ajax, PSV, VVV etc.) maar ook naar 
het buitenland. In deze periode van 6.5 
jaar is hij in alle continenten van de we-
reld geweest. Allemaal om professioneel 
jeugdvoetbal te ontwikkelen.
Dat was een van zijn gaafste periodes, 
zoals hij het zelf noemt.
Via de KNVB kwam Teun ook in een 
UEFA panel, om met zijn kennis en ex-
pertise in bijvoorbeeld Roemenië te gaan 
helpen, of Duitsland of Letland. Overal in 

Al op jonge leeftijd is Teun begonnen met voetballen, zoals 
vele jongens.  Nu is voetballen zijn werk, en als één van de 34 
technische directeuren in het betaald voetbal staat Teun zijn 
mannetje.

Met Ole Tobiassen
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achteR de vooRdeuR van  teun Jacobs 
altiJd al een voetbal liefhebbeR in haRt en nieRen

Europa. Tevens heeft hij een gigantisch 
netwerk opgebouwd met trainers, tech-
nisch en/of algemeen directeuren.

En toen kwam Almere City
In de zomer van 2019 kwam Almere City 
met de vraag of Teun op 1 januari 2020 
voor hen wilde komen werken, als tech-
nisch directeur met een 3 jarig contract. 
“Je bent dan verantwoordelijk voor het 
technisch gedeelte van de club, in- en 
verkoop van spelers voor het eerste elftal 
(nu totaal 30 spelers, 20-25 jr., waarvan 
4 buitenlanders), aanstellen van trainers, 
aanstellen van de trainer-staf voor de Aca-
demy (100 spelers, 12-20 jr), de jeugdop-
leiding bij Almere City.”
Net als bij NEC is hij ook verantwoorde-
lijk voor aanstellen en aansturen van  het 
hoofd-opleiding die de Academy aan-
stuurt. Zo ook scouting, het brengen van 
nieuwe spelers die je volgt in hun ontwik-
keling en bekijkt of ze goed genoeg kun-
nen zijn voor het eerste elftal of een even-
tueel contract. Dit doe je door wedstijden 
te bekijken en op basis van data. Simpel 
uitgelegd, ze (Almere City en Teun) bepa-
len hoe ze met elkaar willen voetballen, als 
ze dat weten dan hebben ze daar bepaal-
de spelers voor nodig. Daarvoor is er een 
algoritme ontwikkeld dat ervoor zorgt dat 
ze die spelers in het oog krijgen die op hun 
manier kunnen voetballen. Een best wel 
unieke techniek in Nederland, die door 
Teun is geïntroduceerd. 
Dit is zijn werk bij Almere City. Aan dit 
werk komt, zoals menigeen in de media 
heeft kunnen vernemen, voortijdig een 
einde. Teun stopt aan het einde van dit 
seizoen. Dit in overleg met zijn werkgever. 
Teun zoekt een andere uitdaging en Alme-
re City een andere technisch directeur. Wat 
het wordt zullen we de komende tijd weten, 
voor Teun een leuke en spannende tijd.

Werk en gezin
De werkweken zijn onvoorspelbaar. Geen 
week kan gezegd worden hoe het zal gaan 
lopen. Nu zijn de wedstrijden ingepland, 
maar daaromheen niet. Betaald voetbal is 
een entertainment industrie, vaak week-
enden weg, soms lange dagen, maar ook 
lekker korte zoals toevallig die middag 
van de dag van dit interview. Hij gaat naar 
Sittard om de wedstrijd te kijken tussen 
Fortuna en Almere. “Potje voetbal kijken,” 
grapt Teun. Daarna gaat hij weer naar 
huis. Is hij in Almere, dan kan hij daar 
overnachten in zijn appartement. Dat is 
gemiddeld zo’n twee dagen per week. Sha-
ron, zijn vrouw, geeft niet veel om voetbal. 
De jongste zoon, Xavi, voetbalt en oudste 
zoon Tygo tennist. Lekker hun eigen ding 
doen, vindt Teun. Wat ook fijn is: als hij 
thuiskomt, gaat het werk niet door en ligt 
zijn focus op het thuisfront. 

Corona periode
Nu is Teun meteen met Covid-19 gecon-
fronteerd bij het begin van zijn baan. Het 
eerste jaar was de competitie gestopt, het 
jaar daarop mochten er wedstrijden zijn, 
maar zonder publiek. Wat een bijzondere 
tijd opleverde.  Maar in dat jaar mocht de 
competitie wel gespeeld worden, een met 
vele testen, zo genoemde PCR testen zijn 
wekelijks de revue gepasseerd. Teun zegt dat 
hij zo’n 80 staafjes in zijn neus heeft gehad, 
2x per week testen (het hele team). Je leeft 
dan in een voetbal bubble, heel strikt. Hij 
verheugt zich weer op een vol stadion met 
een fluitende en zingende mensenmassa. 
Dat is genieten en de sfeer is meteen anders.

Ten slotte
Nu op zoek naar een nieuwe uitdaging. 
“De banen in het betaald voetbal liggen 
niet voor het oprapen,” zegt Teun, “het zal 
een spannende maar ook leuke tijd zijn 
die eraan zit te komen.“
We zullen hem volgen en wensen hem 
veel succes!

IN DE VOLGENDE UITGAVE 

VAN ROND DE TOREN GAAN 

WE ACHTER  

DEZE  

VOORDEUR  

EEN KIJKJE  

NEMEN

Met Bram van Vlerken

Met de Duitse Antony Yeboah 

Met Xian Emmers
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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

Op 19 maart gingen 30 vrijwilligers op 
pad voor de landelijke opschoondag, die 
in Sambeek werd georganiseerd door 
Dorpsraad en Senioren Vereniging Sam-
beek. Inmiddels wordt de trend voortge-

zet en werd er ook dit jaar minder afval 
verzameld. Dat is natuurlijk een goede 
zaak. Als blijk van dank werden de vrij-
willigers bij terugkomst door de Dorps-
raad getrakteerd op koffie en gebak.

LANDELIJKE OPSCHOONDAG

IN MEMORIAM 
Martin Koenen

Mat werd geboren in Groeningen op 7 
mei 1942 in een kruideniersgezin met 
vier andere broers. In 1971 trouw-
de hij met Toos Verdijk. Ze gingen 
in Sambeek wonen en kregen samen 
3 dochters en 7 kleinkinderen. Mat 
werkte 41 jaar bij Hendrix Voeders in 
Boxmeer. Hij was een familiemens en 
stille genieter. Iemand die genoot van 
de kleine dingen in het leven en van 
zijn dochters en hun gezinnen. Lange 
vakanties in het buitenland waren aan 
Mat niet besteed. Als dorps- en vereni-
gingsmens was hij het liefst voor zijn 
gezin en anderen in de weer, in en om 
zijn geliefde Sambeek. Zo was hij o.a. 
actief bij de voetbalclub, de school, de 
carnavalsvereniging, en de kerk, waar 
hij bekend stond als regelaar, sjouwer 
en klusser. Voor al deze werkzaamhe-
den kreeg hij in 2012 een lintje. Uren 
werkte hij in de moestuin met eten in 
overvloed als resultaat. Velen hebben 
mee mogen genieten van de oogst. De 
kleinkinderen waren dol op de eigen 
gemaakte aardbeienjam. 
Het 50-jarig huwelijk werd vorig jaar 
nog in kleine kring gevierd. De laatste 
maanden ging het lichamelijk steeds 
moeilijker. Toch kwam het overlijden 
als een volslagen verrassing. Wij zul-
len hem missen.

Familie Koenen

IN MEMORIAM 
Tien Schaminée

Op 16 februari jl. is Tien Schaminée 
overleden, hij was partner, vader en 
opa. Wij danken iedereen voor de 
belangstelling, mooie woorden, lieve 
berichten en warme reacties die we 
hebben ontvangen. Het heeft ons goed 
gedaan. 

Thea Schaminée

De komende tijd wil Sambeeks Heem op 
gezette tijden zogeheten Kleine Lezin-
gen gaan organiseren. Deze lezingen, die 
nooit langer duren dan een uur, vinden 
plaats in de heemkamer in het voormali-
ge Catharinaklooster aan de Torenstraat. 
De eerste lezing wordt gehouden op don-
derdag 5 mei (Bevrijdingsdag). 
Om aan de start een feestelijk tintje te 
geven is deze eerste Kleine Lezing wat 
groter en feestelijker van opzet dan die 
daarna zullen volgen. Om iedereen op 
5 mei de gelegenheid te geven aanwe-
zig te zijn, wordt de lezing door Gerard 
Everink over de gesloopte boerderij van 
Van der Voordt en de opgravingen die er 
hebben plaatsgevonden op drie tijdstip-
pen gegeven: om 11.00 uur, 13.00 uur en 
15.00 uur. Een groot aantal bodemvond-
sten zal worden geëxposeerd.
Ook het vlakbij gelegen grafkeldertje van 
Rosalia is dan geopend. René Klaassen 
zal een toelichting geven over de bijzon-
dere geschiedenis van dit keldertje. Het 
Sambeekse gilde is eveneens van de par-
tij. Dat viert in juni op grootse wijze het 
600-jarig bestaan. Het gilde exposeert bij-

zondere objecten uit zijn lange historie. 
Iedereen, jong en oud, is van harte wel-
kom op 5 mei in het Catharinaklooster.

Een bijzondere bodemvondst: 
een Hugenotenkruis uit het begin van de 
19e eeuw.

Ook opgegraven: een koperen schoengesp 
uit de 13e eeuw.

SAMBEEKS HEEM START MET ‘KLEINE’ LEZINGEN
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Tekst: Nena Bongers
Foto’s: Ria Peters en Ellen Duvekot

Even voorstellen
We zijn gaan zitten aan de Radioweg bij 
Ria en Martin. Hier woont hij sinds 1975, 
en samen met Ria nu 35 jaar. Martin is 22 
jaar gepensioneerd, voorheen werkte hij 
bij Heijmans Rosmalen, met voorname-
lijk werkzaamheden in Duitsland. Een van 
de redenen dat ze in Sambeek zijn gaan 
wonen was omdat het dichter bij Duits-
land was. 
Ria heeft bijna 25 jaar gewerkt bij Pantein. 
Door een reorganisatie aldaar, moest ze op 
haar 59ste vertrekken. Omdat ze 41 jaar 
had gewerkt besloot ze bij Martin thuis te 
blijven die al met pensioen was en samen 
gingen ze het vliegavontuur in. 

Hoe is het zo begonnen?
Martin is begonnen met zweefvliegen 
toen hij 18/19 jaar oud was. Dit heeft hij 
een paar jaar gedaan. Deze sport kost veel 
tijd en er is veel mankracht nodig om dit 
mogelijk te maken. Je bent met 10 man 
bezig om 2 personen te laten vliegen. Na 
een paar jaar is Martin ermee gestopt, 
omdat hij geen tijd ervoor had.
Zijn interesse in vliegen was al sinds zijn 
jeugd. Door zijn drukke baan bij Heijmans 
is hij nooit meer in staat geweest om tijd 
vrij te maken om te vliegen.
Toen hij met zijn 61,5 jaar met pensioen 
ging, kreeg hij tijd en heeft het vliegen weer 
opgepakt. Hij is begonnen met vliegles en 
heeft ook meteen een vliegtuigje gekocht. 
Een Kappa-Sova, ultra light vliegtuig. Ria 
had ook interesse in het vliegen en is met 
Martin op dezelfde dagen vliegles gaan 

nemen. Dit was in Lelystad, waar toen een 
vliegschool zat.
Martins Kappa was gestald in Grubben-
vorst, waar ook destijds een vliegveldje 
was. Later hebben ze daar verder les gehad 
in hun eigen vliegtuig, vanuit Grubben-
vorst. Ze kregen les van hun oude instruc-
teur uit Lelystad die 1x in de week kwam 
om hen les te geven. Dit alles duurde bijna 
een jaar, totdat ze solo mochten vliegen 
en een brevet konden halen. Dit houdt in 
dat ze eerst 5 uur alleen moeten vliegen 
en dat daarna de instructeur bepaalt of je 
examen mag doen. Is het zover dan vlieg 
je samen met de examinator een uur met 
aanwijzingen; een pittig theorie-examen is 
ook inbegrepen, natuurlijk.  Te vergelijken 
met een rij-examen. 

Sportvliegtuigen
Martin heeft twee soorten vliegtuigen 
gehad: een ultra light, hun eerste vliegtuig 
en een General Aviation (GA). Ultra light 
is een niet gecertificeerd vliegtuig en een 
GA wel. Dit houdt in dat alle onderdelen 
die erop zitten gekeurd zijn en alle onder-
delen genummerd. Bij ultra light juist niet, 
daar worden minder strengere eisen aan 
gesteld. De maatregelen zijn heden ook 
weer aangepast. Tot voor kort mocht een 
ultra light vliegtuig 450 kg wegen en een 
GA afhankelijk van de constructie mocht 
meer wegen. Die van hen woog 620 kg. Dit 
is inclusief alles, passagiers en brandstof. 
Hun tweede vliegtuigje TECNAM, ge-
kocht in 2009, was wel gecertificeerd.  
De vliegtaal is allemaal Engels, hier in Ne-
derland. In Duitsland mag je Duits en/of 
Engels spreken.
Zo’n vliegtuig kan zeker 20-30 jaar mee. 
Met vervanging van de motor ergens tus-
senin als je zo’n paar duizend uur hebt ge-
vlogen.
Een leuk weetje: ze konden gewoon Euro 
95 tanken. 

Rally en vakantie
Ze gingen niet alleen met het vliegtuig op 
vakantie, maar deden ook mee aan georga-
niseerde rally’s. Ze gingen samen bijvoor-
beeld naar Zuid Frankrijk, Béziers, Lour-
des, Engeland en Kroatië. Klinkt allemaal 
wel chill, maar in hun herinnering was 

de hobby van...
Ria peteRs en MaRtin van deR hagen

De vliegpassie zit in beiden. Martin is rond zijn 19e begonnen 
met zweefvliegen, wat hij toen een paar jaar heeft gedaan. Door 
zijn drukke baan heeft hij het vliegen weer opgepakt nadat hij 
met pensioen ging, en samen zijn ze begonnen met vlieglessen.  
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Kroatië qua vakantie wel fijn, maar toen 
ze wilden vertrekken was het slecht weer 
en moesten ze gedwongen daar blijven tot 
er een weersverbetering kwam, “met een 
weekendkoffertje,” grapt Ria, en dagelijks 
contact houden met het vliegveld hoe het 
ervoor stond, qua weer. 
Voor zo’n reis moet je een vliegplan indie-
nen. Van begin tot einde. Dat kan een paar 
uur van tevoren. Mocht je willen verande-
ren tijdens de vlucht kan het altijd via de 
radio, dan kun je de verkeerstoren van het 
betreffende gebied oproepen om toestem-
ming te vragen. In principe mag je overal 
vliegen, in sommige gebieden zonder toe-
stemming, andere met toestemming. De 
verkeerstorens geven dan het akkoord en 
de hoogte door waarmee je er doorheen 
kunt vliegen.  
Ria heeft meegedaan aan een rally, de La-
dies Cup. Alleen vliegen voor vrouwelijke 
piloten. Martin ging mee als navigator. 
Er kwamen dames vanuit de hele wereld. 
De rally houdt bijvoorbeeld in, dat je een 
bepaalde koers moet vliegen, je krijgt aan-
wijzingen mee, zoals tel de windmolens en 
verander van koers na de 16e windmolen 
(boven Urk). Je krijgt foto’s mee waarvan 
je op de kaart moet intekenen waar het is. 
Helaas is dit niet meer, de laatste keer was 
in 2005, sponsoren, die hard nodig waren 
voor de opzet van de rally, haakten af. 
Zo ook in Duitsland, de Deutschland 
Flug, die om de twee jaar is. Rondom, o.a. 
Bamberg, een historisch prachtig plaatsje, 
en ook het middeleeuws Rothenburg ob 
der Tauber. Het was een geheel verzorgde 
driedaagse rally, met excursies, rally vlie-
gen uiteraard en diverse overnachtingen. 

Er waren hoofdzakelijk Duitse deelne-
mers met een paar Nederlanders, zo’n 150 
vliegtuigen. Ria en Martin deden mee met 
de toeristengroep. De wedstrijdgroep was 
er ook, maar dat is meer voor fanatieke-
lingen. Martin kreeg  een oorkonde mee 
in 2015 omdat hij de oudste deelnemer 
destijds was.
In Tannheim in Zuid Duitsland was een 
jaarlijkse Fly Inn georganiseerd, daar kwa-
men wel mensen uit heel Europa. Hier 
kwamen zo’n 1000 kleine vliegtuigen, die 
konden er allemaal staan door weilan-
den van naastliggende boeren te pachten 
voor de gelegenheid. Het was wel een pro-
gramma waar gevlogen werd, maar meer 
show-vliegen.  

Ten slotte
De laatste jaren waren ze gestationeerd 
in Goch-Asperde. Behalve alleen de stal-
ling daar, deden ze ook mee met de open 
dagen, waar veel mensen kwamen kijken 
en een rondvluchtje konden kopen. 
Vorig jaar juli hebben ze hun TECNAM 
verkocht. Deze staat nu bij de nieuwe eige-
naar in Brest, Bretagne, bij een grote vlieg-

school. Hun vliegtuig had het kenteken 
D-E-VDH (D van Duitsland, waar ze ge-
stationeerd waren, E = klasse- certificatie 
en VDH van Van Der Hagen). De nieuwe 
eigenaar vond het zo leuk dit kenteken dat 

er nu opstaat F-H-VDH (F van France, 
H = klasse en VDH is gebleven). 
Ze zijn uitgenodigd om naar Brest te 
komen om nog een keertje met hun vlieg-
tuig te vliegen. Wat ze ook gaan doen dit 
voorjaar. 

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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// sanidrome.nl/pennings

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

Inspirerende 
showroom

Ontzorgen 
van A tot Z

Vakkundige 
installatie

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

Route 66    Grotestraat 77  5836 AC Sambeek    0485 520 353
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nieuwsflits
Als deze, wederom prachtige, uitgave van 
Rond de Toren bij u op de mat valt hopen 
we dat we kunnen terugkijken op een ge-
weldig eerste weekend en staan we aan de 
vooravond van een hopelijk nog beter 2e 
weekend. Na 2 jaar geen Lindefeesten in 
het dorp mogen we eindelijk weer eens 
Lindefeesten organiseren zoals het hoort, 
een tentfeest voor de gehele regio. 
Het 2e weekend (15 en 16 april) staat weer 
garant voor veel spektakel met op vrijdag 
15 april Qmusic the Party – 4 uur fout. 
En op zaterdag voor de 15e keer “This is 
Beethoven”. Deze avond staat altijd garant 
voor een avond vol bekende hits.
De Lindefeesten bestaan ondertussen al 
42 jaar, en kunnen bestaan door de inzet 
van de vele vrijwilligers die iedere avond 
klaar staan om het bestuur te helpen. Het 

bestuur, bestaande uit 5 personen, kan 
deze feesten niet organiseren zonder de 
hulp van deze vrijwilligers. 
Hiervoor is het bestuur de vrijwilligers 
ontzettend dankbaar.  Ook bestaan de 
Lindefeesten al 42 jaar omdat ze gesteund 
worden door heel veel trouwe sponsoren. 
Zonder deze sponsoren zouden de fees-
ten niet kunnen bestaan. Ook hiervoor is 
het bestuur dus heel dankbaar. 
Ben je het eerste weekend niet naar de 
Lindefeesten geweest, dan heb je nu nog 
de kans om nog 2 dagen feest te vieren in 
de feesttent op het Pastoor de Vochtplein. 
Nog 2 dagen is de tent op het plein het 
bruisende middelpunt van ons prachti-
ge dorp. Meer informatie is te vinden op 
www.lindefeesten.nl en op onze facebook 
en Instagram pagina. Tickets zijn (zo lang 

de voorraad strekt) te koop via www.lin-
defeesten.nl/tickets
Bestuur Lindefeesten Sambeek

BRIGADIER GEZOCHT
Elke schooldag zorgen de brigadiers 
dat de kinderen veilig het zebrapad 
bij de Grotestraat kunnen oversteken. 
Helaas gaat een aantal vaste brigadiers 
stoppen. We zijn op zoek naar nieuwe 
brigadiers:
VADERS, MOEDERS, OPA’S, OMA’S, 
DORPSGENOTEN: IEDEREEN IS 
WELKOM!!

Samen met een leerling van groep 8 
zorgt de brigadier ervoor dat de kinde-
ren veilig kunnen oversteken. De bri-
gadiertijden zijn van 8.15 uur tot 8.30 
uur of van 14.00 uur tot 14.15 uur. Dag 
en tijden zijn in overleg. Elke nieuwe 
brigadier krijgt een korte training met 
specifieke aandachtspunten voor het 
brigadieren, als deze training nog niet 
is gevolgd. 

Heb je 1x per week tijd voor de vei-
ligheid van de Sambeekse kinderen? 
Meld je aan via tel. 06-54941785 of 
stuur een e-mail naar mariekevanden-
hoogen77@hotmail.com

Op 4 februari is het Wereldkankerdag. 
Naar aanleiding hiervan hebben Manu-
ela, Shirley en Henny Hermens-Arts in 
samenwerking met Inge en familie Van 
den Hoven een wandelactie opgezet als 
onderdeel van het wandelevent van het 
Radboud Oncologiefonds. Met deze actie 
willen zij geld inzamelen en daarmee bij-
dragen aan onderzoek en behandelme-
thodes van kanker. Sjef Hermens, echtge-
noot van Henny en vader van Manuela 
en Shirley, overleed 25 jaar geleden na 
een kort ziekbed op 55 jarige leeftijd aan 
de gevolgen van darmkanker.
Ten tijde van de deadline van deze Rond 

de Toren-uitgave is door de initiatief-
nemers, teamleden en donateurs in 262 
kilometer € 4.342 bijeen gewandeld. Dit 
onder verschillende weersomstandighe-
den en in diverse groepssamenstellingen: 
de jongste deelnemer was 3 en de oudste 
91 jaar. 

Voor meer informatie: 
https://radboudoncologiefonds.
voorradboudfonds.nl/team/
het-komt-goed?utm_campaig-
n=radboud-fonds&utm_content=-
new_team&utm_medium=email-au-
to&utm_source=kentaa

WANDEL KANKER DE WERELD UIT 

2E WEEKEND LINDEFEESTEN

Jong geleerd, oud gedaan
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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

Trijntje du Bois had er vooraf heel goed 
over nagedacht en ze twijfelde dan ook 
geen moment toen ze op 14 augustus 1863 
bij de Vierlingsbeekse notaris Gregorius 
van Lelijveld van Cingelshouck binnen-
stapte. De inwoonster van Sambeek was 
op dat moment al 85 jaar maar nog helder 
van geest.
“Ik wil mijn testament opmaken”, zei ze 
tegen de notaris. “Er moet in komen staan 
dat Geertruijda Johanna Schirmer, de echt-
genote van Willem van Leeuwen, van mij 
tot aan haar dood jaarlijks een uitkering 
krijgt van 320 gulden (nu: bijna 3800 euro). 
En mocht zij eerder overlijden dan haar 
man dan gaat die uitkering naar hem.”

De ongehuwde, in Amsterdam geboren 
Trijntje du Bois was kostgangster bij het 
echtpaar Willem van Leeuwen en Geer-
truijda Johanna Schirmer. Zij woonde dus 
bij hen in, samen met haar jongere nicht 
Maria du Bois, die uit ‘s-Gravenhage af-
komstig was. 
De woning van het echtpaar Van Leeu-
wen-Schirmer was een groot en vooral 
zeer diep pand, dat stond op de plek met 
het huidige adres Grotestraat 44. Daar 
werden de meesten van hun dertien kin-
deren geboren, van wie overigens een 
aantal al op jonge leeftijd is gestorven. 
Maar desondanks bood het huis voldoen-
de ruimte om kostgangers als Trijntje en 
Maria du Bois te herbergen. 

Koopman, kuiper, tapper en taxateur Wil-
lem van Leeuwen was in 1786 in Barne-
veld geboren en had het pand gekocht in 
1814. Vier jaar eerder was hij gehuwd met 
Geertruijda Johanna Schirmer, dochter 
van de Zwitserse legerkapitein Hans Mar-

tin Schirmer. Deze woonde in Sambeek in 
het zogeheten Steenenhuijs, dat stond op 
de hoek Schilderstraat/Pastoor van Ber-
kelstraat. Geertruijda Johanna Schirmer 
had één broer, namelijk Huijbert Johann 
Schirmer. Deze werd in 1811 benoemd tot 
eerste burgemeester van Sambeek. Willem 
van Leeuwen vervulde een belangrijke rol 
in de zeer kleine protestantse gemeente 
van Sambeek.

Trijntje du Bois wilde in haar testament 
nóg iemand tot erfgenaam maken. Kenne-
lijk kon ze goed opschieten met Wilhelmi-
na van Leeuwen, een van de dochters van 
het echtpaar bij wie ze in huis woonde. 
“Wilhelmina van Leeuwen krijgt na mijn 
overlijden een uitkering van 1000 gulden 
(nu: bijna 12.000 euro)”, liet ze notaris 
Gregorius van Lelijveld van Cingelshouck 
noteren. “Mijn nicht Maria du Bois ont-
vangt 200 gulden (nu: bijna 2.500 euro) 

belastingvrij. Mijn neef Henry Carel du 
Bois moet ervoor zorgen dat mijn testa-
ment wordt uitgevoerd.”  

In 1865, twee jaar nadat Trijntje du Bois 
haar testament had laten opmaken, ver-
kocht Willem van Leeuwen zijn huis in 
Sambeek. Hij en zijn vrouw trokken naar 
Rotterdam, waarheen ook Trijntje du Bois 
verhuisde. Deze overleed daar een jaar later.
Volgens de bepalingen in haar testament 
zou Geertruijda Johanna Schirmer jaar-
lijks een uitkering van 320 gulden ontvan-
gen. Zij stierf in 1871, zodat de uitkering 
zes keer is uitbetaald…    

saMbeeks heeM
een vRiJgevige kostgangsteR

Het kolossale huis van Willem van Leeuwen en Geertruijda Johanna Schirmer stond op de 
plek waar op deze ansichtkaart de fietser bij de stoepzuiltjes en de elektriciteitspaal staat.   

Trouwaantekening van Willem van Leeuwen en Geertruijda Johanna Schirmer op de  
17e van de Sprokkelmaand 1810. Februari werd toen Sprokkelmaand genoemd.

Gespiegelde lakstempel met de initialen 
W.V.L., vrijwel zeker toebehorend aan  
Willem van Leeuwen. De lakstempel is  
gevonden door Sambekenaar John Toonen. 
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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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Jeugd

doolhof
Zoek de veRschillen

9 LEUKE DINGEN OM TE DOEN MET PASEN:
1.  Paaseieren zoeken, het is echt iets dat bij Pasen hoort. Vraag vrienden of familie of ze  

de paaseieren willen verstoppen. En dan kan het plezier beginnen (je kunt er ook nog hints of foto’s bij geven). 
2.  Paasontbijt of -brunch, verzamel zo veel mogelijk typische dingen die je met Pasen eet  

en ga gezellig met z’n allen eten.
3. Bezoek een paasmarkt.
4. Ga lammetjes kijken of knuffelen op een kinderboerderij. 
5. Duik zelf in de keuken om iets lekkers te maken. Paasbrood misschien?
6. Maak een wandeling door het bos. 
7. Als je alle eieren hebt gevonden, dan kan je ze daarna versieren. Bijvoorbeeld met verf.
8. Zet een paasspeurtocht uit of vraag aan iemand anders om dat te doen.
9. Spelletjes, pak de leukste spelletjes uit de kast of ga bijvoorbeeld zakspringen.

Tekening: Koen Laarakkers

WE HEBBEN OP INSTAGRAM 2 OPEN VRAGEN GESTELD:
Wat zijn jullie plannen voor deze Pasen?
• Eitjes verstoppen in de tuin met familie
• Lekker ontbijten met mijn vader en moeder
• Met familie dingen doen
• Naar een attractiepark gaan 
• Wandelen 
Welke tradities hebben jullie met Pasen ? 
• Paaseieren zoeken die oma heeft verstopt en die dan verdelen over de kleinkinderen
• Het huis versieren met paasspullen
• Eten met familie 
• IJs eten bij oma thuis
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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
Op donderdag 12 mei 2022 organiseert 
KBO samen met IVN een 2 uur durende 
voorjaarswandeling door de Maasheggen. 
De Maasheggen moet je in mei gezien 
hebben; ze tonen zich van hun mooiste 
kant. De heggen zijn één bloemenpracht; 
hier raak je niet op uitgekeken. Tijdens 
de wandeling word je bijgepraat over het 
ontstaan van het gebied en de diversiteit 
van de bomen en planten die hier voor-
komen en waarvan we ook de meeste 
kunnen herkennen. Men spreekt hier van 
de Groeningse Duintjes: waarom?? En 
hoe zijn die hier ontstaan? De Maasheg-
gen is een geweldig gebied om te wande-
len en te fietsen en ook deze tijd van het 
jaar een gebied om aangenaam gestoord 
te worden door het gefluit van de vogels. 

Hier kun je eindeloos van genieten. 
Meewandelen is gratis; ook niet-leden 
zijn van harte welkom. Echter er is slechts 
beperkte deelname mogelijk en daarom is 
aanmelden verplicht en Vol is Vol.  (Aan-
melden tot uiterlijk  woensdag 11 mei 
12.00 uur). We vertrekken om 13.30 uur 
aan de bosrand van de Bergjes in Groe-
ningen. (Vanuit Boxmeer voorbij café de 
Zandpoort linksaf en vervolgens recht-
door rijden, de dijk over tot aan de bos-
rand). En zoals gebruikelijk biedt KBO 
na afloop een kopje koffie aan. Denk aan 
goed schoeisel; we lopen over half/onver-
harde wegen.
Voor meer informatie en aanmelden: 
Piet Schoenmakers, tel. 0485-520876

KRUIDENTUINTJE 
Het Kruidentuintje bij onze Toren 
loopt weer volop uit en de eerste verse 
tuinkruiden kunnen al weer geknipt 
worden:
 
•  Daslook: heerlijk in salades (een 

lichte knoflooksmaak) en soepen. 
Op het laatste moment er over heen 
knippen en niet laten koken.

•  Bieslook: eveneens heerlijk in sala-
des (een lichte uiensmaak) en veel 
andere verse gerechten. Ook op het 
laatste moment erover om de smaak 
niet verloren te laten gaan.

•  Peterselie: kan vrijwel in alle gerech-
ten en sausen gebruikt worden. Ook 
niet mee laten koken, anders gaat de 
fijne smaak verloren.

•  Rozemarijn: heerlijk bij vleesgerech-
ten (denk bijv. aan lamsvlees met 
Pasen) en in sausen met een wat 
sterkere smaak.

•  Lavas of Maggiplant: mooi als basis 
voor een soepbouillon of een paar 
blaadjes in de jus of door wat sauzen 
voor vleesgerechten.

•  Citroenmelisse: een paar blaadjes in 
de saus van Italiaanse gerechten mee 
laten koken voor een frisse mediter-
rane smaak.

 
De laurier heeft de winter helaas niet 
overleefd. Mocht iemand nog een lau-
rierplantje over hebben, dan houd ik 
mij aanbevolen.
De overige kruiden staan nu bij mij 
thuis in de kweekbakken en gaan zodra 
de ijsheiligen zijn geweest (eind mei) 
allemaal naar buiten en dan zal het 
Kruidentuintje uiteraard ook aange-
vuld worden met o.a. Kervel, Selderij, 
Spaanse Pepers, Dragon en Basilicum.
 
Het staat iedereen uiteraard weer hele-
maal vrij om een paar takjes af te knip-
pen voor zijn of haar gerechten.
 
Robert Mekking

LENTEFAIR 
ACTIVITEITENCENTRUM 
SAMBEEK 

Ze zijn er weer!  Mooie, vrolijke voor-
jaarscadeautjes zoals bewerkte vogel-
huisjes, kleurrijke mozaïekwerkstuk-
ken, zelfgemaakte tassen, kaarsen in 
alle soorten en maten enz enz. Komt 
dat zien bij onze LENTEFAIR op 
woensdag 18 mei 

Waar:
 Activiteitencentrum Sambeek, 
Winston Churchillstraat 7
Wanneer: Woensdag 18 mei
Open: 14.00 – 15.30 uur

De koffie staat klaar!  U komt toch ook?

VOORJAARSWANDELING: DE MAASHEGGEN IN BLOEI

GRAAG NIET IN DE WEI MET 

UW HOND DAN BLIJVEN ONZE 

KOEIEN GEZOND

Een hond kan ongemerkt ziekten over-
dragen op koeien, ook als de hond ge-
zond is.
Dank voor uw medewerking
Voor meer informatie zie www.nmv.nu
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Foto: Jan Hooiveld

Foto: Vera Verpoort

Foto: Bets Vloet

Foto: Nena Bongers

Foto: Truus Hermans

Foto: Jos Derks
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Foto: Gerrie Laarakkers

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

BRUGGETJES 
IN SAMBEEK

Stuur je foto in via ronddetoren@live.nl

Heeft U nog leuke ideeën voor het foto-
thema, laat het ons weten. Wie weet wordt 
dat het thema voor de volgende keer.

Foto: Henk Peters

Foto: Karin Den Ouden

Foto: Maria Jacobs

Foto: Maria en Jan Hoeve
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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
klusdag biJ tennis veReniging saMbeek

Agenda
55 + tennis

doorlopend woensdag- en  
donderdagochtend

KNLTB voorjaarscompetitie
1 april start

Laarakkers Maasheggentoernooi 
13-06 t/m 19-06-2022

Nadat sportverenigingen in het verleden 
geprivatiseerd zijn, is ook een groot gedeel-
te van het onderhoud voor eigen beheer/
verantwoording bij de verenigingen komen 
te liggen.
Bij TV Sambeek zorgt een groep senioren-
leden onder leiding van Tonnie Smits er pe-
riodiek voor dat het park wordt onderhou-
den en er daardoor perfect verzorgd bij ligt.

Toch zijn er altijd klussen die door slijtage 
of andere oorzaken blijven liggen en zich 
opstapelen.
Bij TV Sambeek organiseert men dan een 
Klusdag waarbij leden kunnen helpen deze 
achterstallige reparaties weg te werken.
Zo’n klusdag was er op zaterdag 5 maart 
waarbij voor een klusteam van zes per-
sonen schilderwerk, reparaties aan ter-
rasmeubilair en het in elkaar zetten van 
nieuwe tennisbanken de belangrijkste op-
drachten waren.
Onder stralend voorjaarsweer was de stem-
ming optimaal en werd er vakwerk gele-
verd door de leden die naast dat ze goede 
tennissers zijn blijkbaar ook twee rechter-
handen hebben....
 
Namens de gehele vereniging dank aan het 
klusteam.
 
Bestuur TV Sambeek.

VAN LUNEN ADVIESGROEP 
LENTETOERNOOI 2022
We moesten er even op wachten maar het 
Lentetoernooi 2022 is een feit! En ook het 
weer was prachtig. In het weekend zat het 
terras gezellig vol en genoot iedereen van 
het zonnetje en leuke spannende wedstrij-
den. In totaal waren er 150 spelers verdeeld 
over 12 onderdelen van 21 verschillende 
verenigingen. Een mooie prestatie waar we 
als club trots op mogen zijn. Ook hadden 
we dit jaar een aantal spelers van buitenaf, 
hartstikke leuk dat mensen buiten de regio 

ook hier willen komen tennissen. Helaas 
zijn 16 wedstrijden komen te vervallen 
door coronabesmettingen, en 2 opgaves 
door blessures. Iedereen een voorspoe-
dig herstel gewenst. Dit jaar hebben we 
een nieuw organisatielid bij het toernooi. 
Welkom Fleur Nabbe! Daarbij hebben we 
afscheid genomen van Nolanda van Well. 
Nolanda kei-bedankt voor je fantastische 
inzet afgelopen jaren!

Het toernooi stond dit jaar in het teken van 
‘’Disco Fever ‘’. De kantine was gezellig aan-
gekleed en de kantinecommissie heeft het 
hele toernooi gezorgd voor lekkere hapjes. 
Ook de banen lagen er perfect bij, waar-
voor dank!

De loterijtafel was weer goed gevuld door 
onze sponsoren, kei-bedankt hiervoor. En 
ook iedereen die loten gekocht heeft: dank-
jewel!
– Van Bon Elektro Boxmeer
– Van Lunen Adviesgroep
– Pub Esser Boxmeer
– Gouden Leeuw Sambeek
– Drummerke Boxmeer
– Boerderijwinkel Derks Sambeek
– Slaapmeesters Oploo
– Burgers Lederwarenfabriek Wijchen
– Rembrandt ijssalon Boxmeer
– Jumbo Boxmeer
– De Kaaswinkel Boxmeer
– Outlands Festival Vierlingsbeek
– Brouwploeg Beugen
– De Bakker aan huis Beugen
–  Laarakkers Maasheggentoernooi Sam-

beek

Kortom het was weer een geslaagd toer-
nooi met mooie wedstrijden. Wij hopen 
iedereen volgend jaar weer terug te zien in 
goede gezondheid.

GD4:  1e: Frank van Dijk - Nomi Hendriks
 2e: Eric Hendriks - Fleur Nabbe

HD 4: 1e: Charles Coenen - Eric Hendriks
 2e: Sam Jacobs - Stef Jacobs

GD 5: 1e: Stef Jacobs - Brit Nabbe
 2e: Luc Fransen - Michelle Gerrits

DD 5:  1e: Michelle Gerrits - Lisanne Raij-
makers

  2e: Yvonne Linskens - Irmgard vd 
Van Den

HD 6: 1e: Stan Siebers - Niels Verbeek
 2e: Marc Claesssens - Dévi Vente

GD 6:  1e: Jeroen Versleijen - Carmen 
Ralph

 2e: Bart van Eldijk - Patricia Linders

DD 6:  1e: Esther Schaminee - Sisette 
Schelbergen

  2e: Femke Ronnes - K. Bentsvelsen- 
van de Pas ( walkover)

HD 7: 1e: Alwin Janssen - Peter Leenders
 2e: Marcel Raafs - Wouter Coenen
 
GD 7:  1e: Pieter vd Veer - Inge Jenniskens
  2e: Willy van Well - Jolanda Hoff-

mans

DD 7:  1e: Joska Fransen - Evelien Jansen
 2e: Anouk Otten - Evelien vd Weijer

HD 8:  1e: Twan Toonen - Teun Daanen
  2e: Huub Janssen - Heribert Stein-

berg (walkover)

DD 8:  1e: Mirjam van Buytene - Marian 
van Daal  

  2e: Milou ten Haaf - Carlijn Wille-
kens
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beste knoepeRs 
en knoepeRinnen
senatoRen

Dorothé van Bon-Huijbers
Dorothé: the Godmother van het Sam-
beekse jeugdcarnaval, ut manusje-van-al-
les, een onuitputbaar energiekanon, een 
liefdevol hart voor (carnavals)kleding en 
(carnavals)muziek, maar bovenal een vrij-
williger uit duizenden. Ze is een trouw lid, 
nooit te beroerd om een klusje te klaren 
… zo ontzettend gedreven en dedicated … 
en met die instelling 31(!) jaar lid geweest 
van de jeugdcommissie. Vanaf de start 
van het jeugdcarnaval in Sambeek en dus 
vanaf het eerste moment is zij lid van de 
jeugdcommissie geweest. Maar niet alleen 
voor de jeugd stond zij klaar, vele anderen 
konden op haar diensten rekenen. Van-
wege haar loyaliteit, proactieve karakter, 
voorbeeldfunctie, trouw en geprezen inzet 
… én … hiermee 31 jaar lang een bijdrage 
geleverd te hebben aan de instandhouding 
en ontwikkeling van het jeugdcarnaval in 
Sambeek … én … door zich aantoonbaar 
te onderscheiden, door overstijgend te zijn 
in diverse verschillende werkzaamheden 
op vrijwillige basis … én … een langdu-
rig actief lidmaatschap als commissielid 
waarvan tenminste meerdere termijnen 

… én … waarmee feitelijk en aantoon-
baar deze zéér uitzonderlijke verdiensten 
tegenover de vereniging onweerlegbaar 
zijn … heeft het bestuur - met als doel zijn 
waardering uit te spreken voor deze inzet, 
betrokkenheid en overstijgende verdien-
sten - besloten om Dorothé van Bon te 
benoemen tot Senator van carnavalsver-
eniging de Knoepers. 

Willem Bongarts
Willem is al decennia lang verbonden aan 
onze vereniging met de laatste jaren een 
prominente rol als voorzitter. In totaal 23 
jaar geüniformeerd lid geweest, zo’n beetje 
z’n halve leven. Zijn kracht lag vooral in 
de commitment die hij had om deze ver-
eniging sterk te maken. Op Willem kun je 
altijd rekenen, 100% betrouwbaar, komt 
altijd zijn afspraken na en altijd van de 
partij. Willem, een rots in de branding. 
(Letterlijk) geen woorden maar daden! 
komborden zetten, aggregaten ophalen en 
aansluiten, langs de deuren met amaryllis-
bollen/gidsen of lootjes, hekken/bedden 
en strooibalen voor de beddenrace sjou-
wen, de prinsenwagens prepareren, noem 

het maar op ….niks was Willem te gek …. 
een aanpakker, een harde werker. Vanwe-
ge zijn hondstrouwe karakter, het nemen 
en nakomen van verantwoordelijkheden, 
oneindig veel werkzaamheden op vrijwil-
lige basis en te allen tijde in dienst staan 
van de vereniging … én … hiermee 23 jaar 
lang een bijdrage geleverd te hebben aan 
de instandhouding en ontwikkeling van 
de vereniging … én … door zijn loyaliteit 
en altijd positieve houding een voorbeeld-
functie te hebben vervuld … én … lang-
durig actief lidmaatschap als bestuurslid 
waarvan tenminste meerdere termijnen 
van 3 jaar… én … waarmee feitelijk en 
aantoonbaar deze zéér uitzonderlijke ver-
diensten tegenover de vereniging onweer-
legbaar zijn heeft het bestuur - met als 
doel zijn waardering uit te spreken voor 
zijn inzet, betrokkenheid en overstijgende 
verdiensten - besloten om Willem Bon-
garts te benoemen tot Senator van carna-
valsvereniging de Knoepers. 

Op 25 februari, de vrijdag voor carnaval, werden door het bestuur van CV De Knoepers twee 
senatoren benoemd. Dorothé van Bon en Willem Bongarts kregen deze eervolle titel dankzij 
hun enorme staat van dienst voor de carnavalsvereniging. 

Foto’s: Bosco Yanta Dorothé van Bon-Huijbers Willem Bongarts
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Het was snel schakelen, maar het is gelukt! 
We hebben, hetzij in aangepaste vorm, car-
naval kunnen vieren in het Knoepersriek! 
Op vrijdag 25 februari zijn we gestart met 
een bijeenkomst voor geüniformeerden 
bij de Gouden Leeuw. Hier werd afscheid 
genomen van zes dames van de dansgarde 
en onze (oud) voorzitter Willem Bongarts 
en Jeugdcommissielid Dorothé van Bon. 
Willem en Dorothé stond een enorme ver-
rassing te wachten. Na een mooi woordje 
van vorst Koen werden zij uitgeroepen tot 
senator vanwege hun uitzonderlijke staat 
van dienst de afgelopen jaaaaaaren. Ver-
volgens zetten ‘2 Toffe Peren’ de Elsenhof 
op z’n kop met muziek en entertainment. 
In plaats van ziekenbezoek werden er op 
zaterdag 26 februari bloemetjes rondge-
bracht aan iedere Knoeper die een licht-
puntje kon gebruiken. 
Snel schakelen is ook aan onze Bedden-
racecommissie wel toevertrouwd. Onder 
een stralend zonnetje startte op carnavals-
zondag om 11.11 uur de perfect georgani-
seerde Beddenrace. Een mooi aantal deel-
nemers, aangemoedigd door het publiek 
achter de hekken, zorgden voor spannen-
de en sportieve races onder de Knoeper 
van een toren. De winnaars bij de senio-
ren werden Koen Huijbers & Bas Eising. 
Zij wisten in de finale twee fanatieke jon-
gelingen te verslaan: Bas Bongarts & Wes 

Hermens. Ook de jeugd zette zijn beste 
beentjes voor. Als winnaars bij de junioren 
kwamen Teun van Lin & Tijn Hafmans 
uit de bus. Zij hebben het parcours twee 
keer afgelegd in de snelste tijd. Dat deden 
zij zelfs binnen de minuut! Dit belooft dus 
wat voor de toekomst. De winnaars van de 
prijs voor het ludiekste bed waren Alwin 
Janssen & Jack Hermens met hun SOEP-
bed. Op zondagmiddag om 14.11 uur 
begon het Knoepersbal in de Elsenhof. Dj 
Arno zorgde al snel dat de voetjes van de 
vloer gingen bij onze allerkleinste Knoe-
perkes. De lachspieren werden getraind 
toen tonprater Rob van Elst het podium 
betrad. Onze dansgarde was natuurlijk 
ook paraat en verraste de carnavalsvier-
ders met zijn prachtige dans. 
Jongeren van de middelbare school kon-
den om 20.00 uur naar Café Waranda 
voor het Carnaval Dance Event met dj 
Valentino. 

Carnaval 2022, het was een bijzondere, 
maar hij was er wel! Het was fijn de be-
zoekers van de verschillende activiteiten 
weer samen te zien. Samen lachen, zingen, 
de polonaise lopen en genieten. Wat had-
den we het gemist! Dankjewel aan onze 
sponsoren die dit mede mogelijk hebben 
gemaakt. Dankjewel aan alle vrijwilligers. 
Dankjewel aan onze residenties en café de 

Waranda. Dankjewel aan alle bezoekers. 
Een Knoeper van een dankjewel aan jullie!

Bestuur CV De Knoepers

Foto: Monique de Best

caRnaval 2022
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nieuwsflits

April
vr 15 april 19.00 uur Onze Lieve Vrouwe parochie, Goede vrijdag viering, 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 Onze Lieve Vrouwe parochie, Pasen, Eucharistieviering, kapel Kloosterhuis
do 21 april 10.00 uur Sambeekse senioren vereniging, koffie uurtje tot 11.30 uur, de Elsenhof
zo 24 april 15.00 uur Semper Unitas, Concert Micheline van Hautem, schouwburg Cuijk
wo 27 april 10.00 uur SamSam, Koningsdag

Mei
wo  4 mei 16.00 uur VV Sambeek, inzameling oud papier, Past. de Vochtplein, tot 19.00 uur
wo  4 mei 19.45 uur Dodenherdenking bij monument in de Torenstraat
do  5 mei 10.00 uur Sambeekse senioren vereniging, koffie uurtje tot 11.30 uur, de Elsenhof
za  7 mei 19.00 uur Onze Lieve Vrouwe parochie, Eucharistieviering, kapel Kloosterhuis
ma  9 mei 20.00 uur Dorpsraad, vergadering, de Elsenhof
do 12 mei 13.30 uur Sambeekse senioren ver./IVN, Maasheggen Groeningen
vr 13 mei 14.00 uur Sambeekse senioren vereniging, jaarvergadering, de Elsenhof
vr 13 mei 18.30 uur SamSam, crea avond, de Elsenhof
wo 18 mei 14.00 uur Lentefair Activiteitencentrum
do 19 mei 10.00 uur Sambeekse senioren vereniging, koffie uurtje tot 11.30 uur, de Elsenhof
vr 20 mei 18.30 uur SamSam, speurtocht
zo 22 mei 15.00 uur Semper Unitas, uitwisselingconcert met Kronenberg

Juni
wo  1 juni 16.00 uur VV Sambeek, inzameling oud papier, Past. de Vochtplein, tot 19.00 uur
do   2 juni 10.00 uur  Sambeekse senioren vereniging, koffie uurtje tot 11.30 uur, de Elsenhof
do  2 juni 13.30 uur Sambeekse senioren ver./IVN, Bomen in Boxmeer
vr  3 juni 18.30 uur SamSam, levende spellenavond
za  4 juni 19.00 uur  Onze Lieve Vrouwe parochie, Pinksteren, Eucharistieviering,  

kapel Kloosterhuis
zo  5 juni 10.00 uur Garageverkoop
ma  6 juni  Sint Anthoniusgilde, koningschieten, gildeterrein
vr 10 juni  Sint Anthoniusgilde, gildefeesten
za 11 juni  Sint Anthoniusgilde, gildefeesten
za 11 juni 18.30 uur Onze Lieve Vrouwe parochie, kranswijding, gildeterrein
za 11 juni 18.30 uur Semper Unitas, kranswijding, gildeterrein 
zo 12 juni 09.30 uur Onze Lieve Vrouwe parochie, Eucharistieviering, gildeterrein
zo 12 jun  Sint Anthoniusgilde, gildefeesten 
ma 13 juni 20.00 uur Dorpsraad, vergadering, de Elsenhof
do 16 juni 10.00 uur Sambeekse senioren vereniging, koffie uurtje tot 11.30 uur, de Elsenhof
vr 24 juni 18.30 uur SamSam, buitenactiviteit
wo 29 juni 16.00 uur VV Sambeek, inzameling oud papier, Past. de Vochtplein, tot 19.00 uur
do 30 juni 10.00 uur Sambeekse senioren vereniging, koffie uurtje tot 11.30 uur, de Elsenhof

activiteitenkalendeR

CONTACTPERSOON 
OVERLUIDEN 
OVERLEDENEN

Maand april
Tiny Hurkens
Pastoor de Vochtplein 3
Tel. 06-83718412 

Maand mei 
Leo Kranendonk 
Grotestraat 71
Tel. 06-52057338

Maand juni 
Wim Klaassen
Maasstraat 13
Tel. 0485571839 of 06-23684787

OVERGEBLEVEN 
INVENTARIS KERK 
Tegen een kleine vrijwillige bijdrage 
kunt u de afgebeelde keuken en bu-
reaus ophalen bij de kerk/MFA. 
Contactpersoon: 
Cor Thijssen (tel. 06-22692758).
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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 St. Anthoniusgilde bestaat 600 jaar, 
vorig jaar vanwege Corona moesten we dit 
feest helaas uitstellen, maar dit jaar gaan we 
dit nu toch echt vieren met jullie.
Het feest gaat nu echt door en we maken er 
een geweldig weekend van.
De organisatie is in volle gang en we gaan u 
middels dit bericht alvast meenemen in wat 
wij met heel ons team al geregeld hebben.  
Een overgroot deel van de inwoners van 
Sambeek zal zich het laatste feest nog wel 
kunnen herinneren, dit is alweer even gele-
den namelijk in 1996.

Dit wordt het programma dat je tijdens het 
weekend van 10, 11 en 12 juni van ons kunt 
verwachten. We hebben geprobeerd een 
programma in elkaar te zetten waar jong 
en oud aan deel kan nemen of kan komen 
kijken. De Familie Willems heeft diverse 
weides beschikbaar gesteld voor de diverse 
activiteiten. Het feestterrein is te bereiken 
via de St Janslaan, langs de beek kun je het 
terrein op lopen.  

Op vrijdagavond 10 juni starten we met de 
Pepe’s Pubquiz

Je kunt meedoen met een team dat bestaat 
uit 4 deelnemers. Vragen over van alles 
en nog wat, dus iedereen doet mee voor 
de hoofdprijs. Er zullen 2 speelrondes ge-
speeld worden van elk 10 rubrieken over 
diverse onderwerpen. Presentatie staat 
onder leiding van professionele presenta-
tors en er is een echte Jury aanwezig. In de 
pauze zal de tussenstand kenbaar gemaakt 
worden en de muziek zal verzorgd worden 
door DJ Chiel.  Zo rond middernacht zal de 
prijsuitreiking gedaan worden, waarna het 
dak eraf kan met onze eigen DJ. 

Voor deze geweldige PubQuiz kun je jezelf 
opgeven in een team van 4 personen, mail 
de namen van je team naar gildefeest2021@
gildesambeek.nl  Vraag je vrienden, colle-
ga’s om een team samen te stellen, kosten 
voor deze avond zijn €20,- per team. Uiter-
aard zijn supporters ook van harte welkom.

Op zaterdagmiddag 11 juni ’22 gaan we 
verder voor de jeugd. In samenwerking 
met SamSam zal er van alles georganiseerd 
worden; denk hierbij aan laser schieten, 
blikken gooien etc. etc. nadere informatie 
volgt nog. 
In het begin van de avond zal de traditio-
nele Sint-Jans kranswijding plaatsvinden in 
de feesttent. Daarna zal Semper Unitas een 
optreden geven aan de Sambeekse bewo-
ners. Gratis entree en na afloop een lekker 
kopje koffie of thee.
Als de klanken van Semper Unitas zijn ver-
stomd zal de Limburgse BluesRockband  
SOLD ervoor zorgen dat het een geweldige 
feestavond wordt. Entree is vrij.

Op zondag 12 juni ’22 zullen we in de och-
tend – na de plechtige eucharistieviering 
om 9.30 uur op ons gildeterrein - starten 
met het grote Gildefeest. Hiervoor zul-
len zo’n 40 gildes uit de regio en verder 
uit Nederland naar Sambeek komen. Er 
zullen naar verwachting dan zo’n 800 gil-
debroeders en -zusters aanwezig zijn. Om 
12.30 uur starten we met een optocht door 
ons eigen dorp. Een aantal gildes zal voor-
gegaan worden door een ruiter te paard, 
met de vaandels en tromgeroffel is dit een 
fantastische optocht. Na de tocht zullen 
de gildes terugkeren naar het feestterrein 
en zullen er diverse wedstrijden gehouden 
worden. Denk hierbij aan trommelen, ven-
delen, ringsteken te paard, kruisboog en 
geweer schieten. 
In de grote tent zal DJ Theo de muziek ver-
zorgen waar u gezellig kunt bijkletsen met 
de diverse gildebroeders en -zusters.
 

Hopelijk hebben wij iedereen al een beetje 
enthousiast kunnen maken voor dit feestje. 
Wij zien jullie graag op een van de dagen. 

Wil je nu al eerder eens kennis maken met 
de activiteiten van het gilde of zelf eens met 
een vaandel zwaaien of schieten met een 
geweer. Dan ben je van harte welkom op 
een van onze oefenavonden. Deze vinden 
plaats op:  
22 april 2022 
13 mei 2022 
20 mei 2022 
24 juni 2022 
telkens vanaf 19.00 uur op het gildeterrein 
aan de Grotestraat, dit is nabij het SMT ter-
rein.  

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
600 JaaR

GEZOCHT 
Bordjesdragers voor tijdens de gil-
de-optocht op zondag 12-06-22
Wij zoeken in samenwerking met 
SamSam een aantal jeugdige bordjes-
dragers die een gilde tijdens de op-
tocht willen voor gaan met een num-
mer, zodat de jury weet om welk gilde 
het gaat. 
De gildes hebben hier een vergoeding 
voor over en deze zal geheel ten goede 
komen aan SamSam. Aanmelden kan 
via: gildefeest2021@gildesambeek.nl 
of samsam.sambeek@gmail.com
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saMsaM Agenda
Speurtocht

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

Levende spellenavond
3 juni 18.30-20.00 uur
 Groep 1 t/m 8 | € 1,50

Buitenactiviteit
24 juni 18.30-20.00 uur
 Groep 1 t/m 8 | € 1,50

Afsluiting
1 juli 18.30-20.00 uur

 Groep 1 t/m 8 | € 1,50

LET OP! SamSamkamp 2022 is in 
verband met de kermis gepland van 
30 augustus tot 2 september 
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…
In de vorige editie hebben wij verteld over 
het verenigingsgebouw genaamd SamSam 
aan Den Urling. En dat deze ruimte ook 
door de KVO en Semper Unitas werd ge-
bruikt. 
Jeugdwerk Sam-Sam organiseerde, offici-
eel vanaf 26 juni 1970, maar waarschijnlijk 
al eerder, twee á drie wekelijks activiteiten 
voor kinderen van de basisschoolleeftijd 
uit Sambeek. De activiteiten vonden plaats 
in het verenigingsgebouw SamSam in Den 
Urling en de basis voor de huidige SamSam 
(St. Jeugdwerk Sambeek) was gelegd.
Om organisatorische redenen gingen de 
welpen, verkenners, kabouters en gidsen 
langzaam samen met open jeugdwerk 
Sam-Sam in de jaren ’70. Activiteiten wer-
den voornamelijk georganiseerd in het 
verenigingsgebouw aan Den Urling. Het 
hoogtepunt van de activiteiten was voor 
de welpen, verkenners, kabouters en gidsen 
het jaarlijkse kamp, waarbij zij verbleven in 
de stal van een boerderij of in tenten in het 
bos en open jeugdwerk Sam-Sam nam deze 
en meer activiteiten dan ook over. Zo ken-
nen nog veel van de huidige activiteiten van 
SamSam hun oorsprong in die tijd.

De bijeenkomsten hadden in de beginja-
ren vrijwel altijd een avontuurlijk karakter: 
spannende spelen buiten zoals vlag verove-

ren in de bossen en leuke creatieve activi-
teiten binnen als het slecht weer was. Maar 
ook vele kampvuren waarbij gezongen en 
geacteerd werd. Soms deden wel 100 kin-
deren mee aan de activiteiten, destijds ook 
al begeleid door de vele Sambeekse vrijwil-
ligers.

SamSam stelt zich voor
Ook in deze editie weer enkele leden 
van de leiding en bestuur die zich graag 
even aan u voorstellen, zodat u weet wie 
uw kinderen begeleiden en de drijvende 
krachten zijn achter de vele activiteiten en 
nog altijd bloeiende vereniging.

Femke Lentjes
22 jaar
Toen zij jonger was ging zij zelf altijd naar 
SamSam en dat vond zij altijd super leuk. 
En toen Femke wat ouder werd is haar 
gevraagd om bij de leiding te komen. Dat 
was in 2017 en sindsdien is deze lieve en 
enthousiaste dame één van bedenkers, 
organisatoren en begeleiders van activi-
teiten. 
Een anekdote van Femke bij SamSam: 
“Als kind was ik al geen fan van de spook-
tochten en sloeg deze op kamp maar al te 
graag over. Dat is nu ik 22 ben nog steeds 
zo, ik durf als leiding ook niet mee... veel 
te spannend!”

CONTACT

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

KONGINGSDAG

Vieren jullie ook Koningsdag 
bij SamSam op 27 april van 

10.00-14.00 uur
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vv saMbeek Agenda
Speciaalbieravond 2.0

donderdag 21 april

Oud papier
Woensdag  4 mei  
16.00 – 19.00 uur  

(Pastoor de Vochtplein)

Wedstrijden Sambeek 1

18-4 Sporting S.T. 1 - Sambeek 1

24-4 Kronenberg 1 - Sambeek 1

  1-5 Sambeek 1 - vvVOS 1

  8-5 S.V. Lottum - Sambeek 1

12-5 Sambeek 1 - SVOC ‘011 1

15-5 VVV ’03 1 - Sambeek 1

22-5 Sambeek 1 - V.V. Holthees 1

Wedstrijden Dames Sambeek

14-4 Sambeek VR1 – SJVV VR1

18-4 Sparta’18 VR1 – Sambeek VR1

24-4 Sambeek VR1 – Hapse Boys VR1

  8-5 Sambeek VR1 – Volharding VR1

22-5 Volharding VR1 – Sambeek VR1

SUCCES APPELACTIE
Op vrijdag 18 maart zijn onze jongens van 
JO-15 samen met de activiteitencommis-
sie op pad geweest voor de appelactie. Wat 
een succes .
Er zijn 273 zakken appels verkocht. Een 
absoluut record. Daarnaast waren er ook 
verschillende mensen die geen appels wil-
den, maar toch een bijdrage hebben gege-
ven aan de vereniging.
Namens de voetbalvereniging willen we ie-
dereen bedanken voor zijn / haar bijdrage!!

KANTINE
We zijn  blij dat de restricties rondom 
Covid opgeheven zijn en we weer ou-
derwets kunnen genieten van de kantine. 
De afgelopen weken zien we steeds meer 
mensen de weg naar ons sportpark vinden 
om wedstrijden te komen kijken. Daar 
zijn we blij mee!! Onze spelers kunnen het 
publiek goed gebruiken.
Verschillende teams / spelers nemen initi-
atief om iets te organiseren. Op zondag 27 
maart hadden we Super Sambeek Sunday. 
Alle heren seniorenteams zouden op deze 
dag thuis spelen. (De wedstrijd van Sam-
beek 1 tegen Leunen 1 (de koploper) werd 
op het laatste moment afgelast omdat een 
speler van Leunen onwel werd). Ondanks 
deze verdrietige afgelasting werd het een 
gezellige middag. Het prachtige weer heeft 
daar zeker ook een bijdrage aan geleverd.

Dames 1 organiseert op donderdag 21 
april SPECIAALBIERAVOND 2.0! Hope-
lijk wordt het daar net zo gezellig als op 
Super Sambeek Sunday. Ook als je niet 
van bier houdt ben je natuurlijk van harte 
welkom.

D A M E S  1
P R E S E N T E E R T

 21.04.22
20:30 UUR

DONDERDAG

M E T  L O T E R I J !

SPECIAALBIERAVOND
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sMt 
heeft de sMt-Jeugd de toekoMst? 

Hoe definieer je jeugdleden? 
De SMT hanteert 2 categorieën nl de leef-
tijdsgrens tot 16 jaar en die tussen 16 en 
25. Deze laatste categorie betaalt ook con-
tributie. De aanwezigen zijn net voor en 
net na de millenniumwissel geboren: 21 
(2) resp 24 jaar oud.

Zijn jullie drieën een afspiegeling van de 
jeugdleden?
Wel voor de categorie 16-25 jaar. Natuur-
lijk zijn er onderlinge verschillen maar de 
betrokkenheid en het enthousiasme van 
de jeugdleden geldt voor iedereen. De 
meeste jeugdleden hebben tractoren en 
knutselen hieraan, eventueel bijgestaan 
door oudere SMT-leden. Bij deze drie 
jeugdigen is het wat minder. Als vrouw 
neemt Inge in de mannengemeenschap 

een bijzondere plaats in. Er zijn weinig 
vrouwelijke jeugdleden. 

Waarom zijn jullie lid geworden van de 
SMT?
De 2 heren, van beroep melkveehouder 
resp ZZP-er in de bouw, zitten in een 
vriendengroep met veel jeugdige SMT-
ers. De druk vanuit deze groep was genoeg 
om ook lid te worden. Inge heeft een actie-
ve familie binnen de SMT zodat zij ’auto-
matisch’ lid werd. 

Onderscheiden de jeugdleden zich van de 
‘oude garde’?
De ‘ouderen’ hebben meer ervaring met 
oud materiaal. De jeugdigen vinden grote 
zware tractoren indrukwekkender: er mag 
flink geluid en power inzitten. De ouderen 

hebben meestal kleiner en ouder materi-
aal. Op het gebied van gezamenlijk feest-
vieren ontlopen beide categorieën elkaar 
niet veel.

Wat doen jullie bij de SMT?
Stan is de bouwer, niet de tractorfanaat. 
Hij heeft wel een Unimog maar zegt niet 
veel technische kennis van tractoren te 
hebben. Hij kan met zijn bouwkundige 
kennis de SMT goed bijstaan. Sinds 2 jaar 
is hij erg actief op het Educatief Park van 
de SMT met de bouw van de schuur. Of 
het gaat om de aanleg van funderingen, 
het plaatsen van spanten of het leggen van 
dakpannen: hij is een alleskunner. En na-
tuurlijk helpt hij bij de activiteiten van de 
SMT. 

Ivo kent het agrarisch gebeuren vanuit 
zijn beroep en weet dus goed om te gaan 
met tractoren en ander materieel. Ivo zet 
zich bij alle SMT-activiteiten in voor aller-
hande hand- en spandiensten.  

Inge zit regelmatig op de grote tractor van 
haar vader, de FIAT 850. Menig man en 
vrouw kijkt met verwondering naar haar. 
Zij laat het knutselen over aan haar vader. 
Inge is altijd aanwezig in de catering bij de 
SMT-activiteiten.

Wat zijn de leukste activiteiten voor jullie?
Eensgezind wordt de reis en het verblijf 
naar het Internationaal Historisch Festival 
Panningen genoemd. Een gigantisch spek-
takel waar de SMT een deel verzorgt. Een 
lange stoet tractoren, caravans, pipowa-
gens, agrarisch materieel baant zich vanaf 
Sambeek een weg naar Panningen. Oud 
en jong zitten bij elkaar en het is een ge-
zellige boel met een serieuze ondertoon. 
Daarnaast zijn de specifieke SMT-activi-
teiten ook bijzonder omdat er vaak sprake 
is van een enthousiast publiek.
Er wordt ook geconcludeerd dat de sfeer in 
zijn algemeenheid binnen de SMT goed is. 
De jeugdigen voelen zich serieus genomen.  

Emancipatie binnen de SMT?
De SMT is een traditionele club waarbij 
sprake is van bepaalde rolverdelingen. 

De toekomst van een vereniging staat of valt met de 
continuïteit. Dat houdt in dat in de (nabije) toekomst nog 
enthousiaste leden de doelstellingen van de vereniging 
kunnen en willen nastreven. Veel verenigingen kampen met 
vergrijzing en ontgroening. 
Om deze continuïteit van de SMT te bepalen en hun 
motivatie als SMT-lid uit te dragen zaten 3 enthousiaste 
jeugdleden aan tafel. Het zijn Ivo, Stan en Inge die hun visie 
tentoon spreiden.
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Inge geeft aan dat zij als vrouwelijk jeugd-
lid daar geen last van heeft. Zij staat ‘achter 
het aanrecht’ met meerdere vrouwen tij-
dens de activiteiten. Zij laat haar persoon-
tje wel zien op de FIAT 850! 

Beleid
De doelstellingen van de SMT worden 
onderschreven (behoud tractoren/ma-
chinerieën) en het organiseren van de-
monstraties. De jeugdleden vinden dat 
het nastreven van de agrarische en tech-
nische kennis over de jaren 50/60 vorige 
eeuw ook voor de toekomst behouden 
moet blijven. Het educatief karakter is 
hierin belangrijk. Dat geldt zowel voor de 
‘overdracht’ naar de maatschappij als naar 
de jeugdleden. Daarom is het goed dat de 
schooljeugd meekrijgt hoe het groeiproces 
van gewassen verloopt en hoe de agrariër 
zijn best doet voor de voedselvoorziening. 
De ‘M’ van SMT (stationaire motoren) is 
een klein onderdeel van de SMT en zetelt 
voornamelijk bij een persoon. Er is vol-
gens de jeugdleden altijd wel iemand die 
te zijner tijd ook deze continuïteit gaat 
waarborgen. 
Deze jeugdleden vinden het te vroeg om 
in het bestuur te participeren of om be-
leidsveranderingen door te voeren. Het is 
goed zo!  

Conclusie
De inleiding ging over continuïteit. De 
SMT telt nu 35% jeugdleden tot 25 jaar. 
Ivo, Stan en Inge zijn ervan overtuigd dat 
de SMT over 20 jaar nog steeds bestaat 
met een nieuwe generatie die de huidige 
uitgangspunten nog steeds uitdraagt.
Gelukkig!
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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
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Een paar jaar geleden zaten wij nog in de 
mini’s, ook wij mochten toen mini van de 
week zijn. En die ervaring is ons heel erg 
bij gebleven. Daardoor kwamen wij met 
het idee om nu we wat ouder zijn zelf mini 
van de week te organiseren als team. De 
club vond het een leuk initiatief en wij 
kregen ook van de club het mini van de 
week shirtje. Een weekje later was dus ook 
de eerste wedstrijd met een mini van de 
week. Dit was Lana Toonen, zij mocht met 
ons mee de warming-up doen en ook de 
eerste bal in het spel spelen. Super leuk, 
maar wel een beetje spannend. De rest 
van de wedstrijd mocht zij ons helpen 
aanmoedigen en ze heeft daarna ook een 
leuke beloning gekregen. Twee weken 
later, bij onze volgende thuiswedstrijd was 
Noa Vervoort onze mini van de week. Ook 
zij vond het super leuk, maar vooral heel 
erg spannend. Wij gunnen alle mini’s deze 
leuke ervaring en wij hopen dat meerdere 
mini’s zich hiervoor zullen aanmelden.

vc avance
Mini van de week biJ 
daMes 2 avance

AVANCE IN ACTIE 
VOOR OEKRAÏNE
Nadat de oorlog in Oekraïne uitbrak 
en verschillende verenigingen ac-
ties gingen houden, dachten we wij 
(dames 2): we moeten ook iets on-
dernemen. Na de training gingen we 
er verder over brainstormen en kwa-
men we met een idee. We daagden 
onze supporters uit om op zaterdag 
12 maart tijdens onze wedstrijd en die 
van de Meisjes B1 (we speelden die 
dag tegelijkertijd om 15.00 uur) 2 euro 
in te leggen voor iedere gewonnen set. 
Wij stuurden een appje naar familie-
leden, vrienden en andere supporters 
en hingen posters op. Op die bewuste 
zaterdag 12 maart zat de hele zaal vol 
en uiteindelijk wonnen de Meisjes B1 
met 3-1 en Dames 2 met 4-0. We had-
den een doos neergezet waar iedereen 
het geld in kon doen, na de wedstrijd 
gingen we het tellen. We  kwamen uit 
op 248 euro, een mooi bedrag dat we 
doneerden aan Giro 555. We bedan-
ken iedereen die gedoneerd heeft voor 
dit goede doel en natuurlijk is ieder-
een altijd welkom om ons te komen 
aanmoedigen en de mini van de week 
te komen bewonderen. 
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seMpeR unitas
MuZiek en paRkinson

Twee vliegen in één klap
Met zijn project vraagt Erik aandacht voor 
zowel de ziekte van parkinson als voor 
blaasmuziek. Hij wil duidelijk maken wat 
parkinson met de patiënten doet én wat 
het belang van muziek is voor parkinson-
patiënten. 

Erik is ook te zien in een documentaire 
die momenteel gemaakt wordt: ‘De ge-
zichten van parkinson’. Hij vertelt daarin 
hoe moeilijk het is om de muziek los te 
laten, spelen gaat immers alleen nog op 
‘goede dagen’ en na gebruik van veel me-
dicatie. Daarnaast legt hij uit wat muziek 
maken met je brein doet. 

Voor zijn project heeft Erik het lied ‘De 
muziek gaat altijd door’, gezongen door 
parkinsonpatiënten Ernst Daniël Smid en 
Rob de Nijs, laten arrangeren voor harmo-
nieën, brassbands, fanfares en ensembles. 
Muzikanten uit heel het land kunnen op 
11 april, Wereld Parkinsondag, het lied 
spelen, dit filmen en op sociale media 
delen met #demuziekgaataltijddoor en 
#wereldparkinsondag. Bespeel je geen in-
strument? Geen nood: het lied beluisteren 
en delen zorgt er ook voor dat de muziek 
veel aandacht krijgt waardoor er verbin-
ding ontstaat tussen alle luisteraars en 
muzikanten.

Semper Unitas zal ‘De muziek gaat altijd 
door’ spelen tijdens het zomeravondcon-
cert op 11 juni. Op 11 april zullen ver-
schillende leden hun filmpjes delen op 
onze sociale media. Voor meer informa-
tie over Wereld Parkinsondag kan je ook 
nog terecht op https://www.parkinson.
nl/actie/wereld-parkinson-dag-in-het-te-
ken-van-muziek-doe-mee/

Micheline en Shaffy
Er zijn nog kaarten te koop voor ons con-
cert met Micheline van Hautem, ‘Shaffy & 
Brass’ genaamd. Naast een interessant in-
strumentaal programma, spelen we samen 
met Micheline en bastrombonist Jos Jan-
sen een prachtig ‘Shaffy-repertoire’. Zie 
hieronder de flyer voor dit concert én de 
flyer van een concert van Shaffy in 1969 ! 

Agenda
Shaffy&Brass 

24 april 
15.00 uur Schouwburg Cuijk

Uitwisselingsconcert Kronenberg 
22 mei 15.00 uur Horst/Venray

Zomeravondconcert Torenfeesten 
11 juni SMT-terrein Sambeek

Lindefeesten
8 april: Oktoberfest
9 april: Proost!
15 april: Qmusic 4 uur fout
16 april: This is Beethoven

Erik Vrijhoeven uit Drunen speelt al een aantal jaren trompet 
bij Semper Unitas. In 2017 werd bij hem Parkinson ge-
constateerd en sindsdien gaat spelen steeds moeilijker. In  
deze editie van Rond de Toren lezen jullie over de actie die 
Erik heeft opgezet.
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Vrienden van
Rond de Toren

Boekbinderij Boede

Danielle Haar Zaak

Geert Verdijk Groenvoorzieningen

Imkerij De Vrije Heerlijkheid

Vertaalbureau Linguartis

Mei nummer

Deadline kopij en foto’s
Dinsdag 10 mei

Aanleveren via: ronddetoren@live.nl

Verspreiding
Dinsdag 24 mei

ORGANISATIES ZORG 
EN WELZIJN SAMBEEK

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

Jongerenwerkers
Berttina Versteeg 06-82944736 

Centrum voor Jeugd en gezin
0485-853333

Seniorenwerker Dette Koenders
0485-700500  |  info@sociom.nl
 
WMO zorgloket, sociaal domein
0485-854444 

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

Tekst: Wanda Laarakkers

“De twee beukenbomen, de poortwach-
ters van de kerk, moeten geplant zijn rond 
1850,” volgens Frits Gielissen uit Boxmeer. 
Frits mag zich expert noemen op het ge-
bied van bomen, met een specialisatie op 
het gebied van monumentale, veterane en 
waardevolle bomen. Al van jongs af aan is 
hij geïnteresseerd in bomen. Naast dat het 
goede klimobjecten zijn, keek hij altijd mee 
wanneer zijn opa met snoeien bezig was. 
Vanwege deze interesse besloot Frits naar 
de Tuinbouwschool te gaan.

In 1985 startte Frits zijn eigen bedrijf: 
O.B.T.A de Linde, wat staat voor Onafhan-
kelijk Boom Technisch Advies. Hiermee 
was hij een van de eerste adviesbureaus 
van Nederland. Klimbossen keuren, be-
heerplannen maken voor monumentale 
bomen, les geven, microscopisch onder-
zoek verrichten, het is een kleine greep uit 
de activiteiten die Frits verricht. Dit alles 
met zijn vrouw Pien aan zijn zijde; zij zorgt 
voor een strakke planning, de administra-
tie, rapporten klaarzetten, en zoveel meer. 
Een tijdje geleden kreeg Frits een telefoon-
tje van de werkgroep. Frits: “Ze vertelden 
over de verbouwing van de kerk naar MFA 
en dat ze er daarbij alles aan willen doen 
om de twee eeuwenoude beukenbomen 
te behouden. Hier was een deskundig ad-
vies bij nodig.” Het plan van de werkgroep 
klonk Frits als muziek in de oren. “Het is 
heel belangrijk dat zulke bomen behouden 
blijven. Zou je een van deze bomen wegha-
len, dan zou je er zeker honderd voor terug 
moeten planten om hetzelfde nuttige effect 
te bereiken. Er gebeurt namelijk heel veel in 
een oude boom. Zo is het een verzamelpunt 
voor veel dieren, vleermuizen kruipen bij-
voorbeeld achter schors. Het is goed voor 
de biodiversiteit, de levende organismen 
die op oudere bomen veel meer voorko-
men dan op jongere. Daarnaast vangen 
deze bomen fijnstoffen, zijn ze goed voor 
de zuurstofvoorziening en geven ze ver-

koeling. Bomen zijn de airco’s van de stad 
of een dorp.” 

Bij een grondig vooronderzoek door Frits 
en Pien, werd onder andere in kaart ge-
bracht waar de beworteling van de twee 
beukenbomen liggen. Het onderzoeksrap-
port is door de werkgroep meegenomen in 
het ontwerp, iets wat erg gewaardeerd werd 
door de boomdeskundige: “Ze hebben er 
serieus naar gekeken, dat hoop je, maar het 
pakt goed uit. Het is fijn als je als adviseur 
gewaardeerd wordt.”

Inmiddels is er al flink wat werk verricht. 
Er is zand tussen de wortels van de beuk 
weggezogen tot ongeveer een halve meter 
diep. De wortels zullen hierdoor zo’n tien 
centimeter zakken. Wanneer er straks een 
zwevende fundering voor een serre wordt 
gemaakt, heeft de boom voldoende zuur-
stof om te groeien. “We zullen de bomen 
nog minimaal snoeien, alleen wat nodig 
is. Hoe meer bladeren er blijven zitten, hoe 
meer stress een boom aankan. De verwach-
ting is dat de boom er zelfs op vooruit zal 
gaan. Dit is voor ons een leuk project!”

Sinds kort is de MFA ook te volgen op  
Facebook en Instagram (MFA Sambeek).

BEUKENBOMEN POORTWACHTERS VAN DE KERK 

Behoud van de twee eeuwenoude beukenbomen voor de kerk, 
onze nieuwe Multi Functionele Accommodatie, heeft hoge 
prioriteit voor de werkgroep. Waarom is het zo belangrijk dat 
deze blikvangers behouden blijven? 

van keRk naaR Mfa
in gespRek Met… fRits gielissen



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


