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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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Vanuit het dorp krijgen we soms opmer-
kingen over waar de Dorpsraad voor staat 
en wat haar functie is en welke invloed we 
hebben. Graag leggen wij u dit uit.

De Dorpsraad is een groep vrijwilligers 
die zich inzet voor de leefbaarheid van 
het dorp. De leden zijn niet gekozen; 
iedereen die zich aanmeldt mag erbij 
komen. Er zijn in totaal 12 leden en een 
bestuur. De Dorpsraad heeft een open-
bare vergadering, meestal op de tweede 
maandag van de maand om 20.00 uur 
in De Elsenhof. Iedereen is welkom, wel 
graag vooraf aanmelden zodat de koffie 
klaar staat. 

Een dorpsraad kiest zelf de onderwer-
pen waaraan gewerkt wordt en geeft naar 
eigen inzicht invulling hieraan. Dit doen 
we ook zo met de ingekomen stukken. 
De gemeente informeert ons doorgaans 
per mail en deze onderwerpen komen 
als ingekomen stukken in onze openba-
re vergadering. Er is geen direct verband 
tussen onze werkgroepen en de porte-
feuilles van de burgemeester en wethou-
ders. In het jaarverslag staat waaraan we 
afgelopen jaar gewerkt hebben en op 
www.sambeek.info staat wat ons dorp 
aangaat. 

De Dorpsraad is een stichting, verder is 
er geen juridische status. De voormalige 
gemeente Boxmeer heeft een convenant 

opgesteld waarin de samenwerking staat 
beschreven tussen gemeente en 
wijk-/dorpsraden. Een dorpsraad mag, 
gevraagd en ongevraagd, advies uitbren-
gen en is meestal het eerste aanspreek-
punt van de gemeente over zaken die het 
dorp aangaan. De Dorpsraad heeft geen 
wettelijke bevoegdheid en ons advies 
hoeft niet per se opgevolgd te worden. 
We kunnen de gemeente vragen om sa-
menwerking of middelen. 

Projecten die op ons pad komen worden 
met een open blik bekeken, waarbij het 
algemeen belang van het dorp voorop 
staat. Een onderwerp als verkeer staat 
hoog op onze agenda, maar in de prak-
tijk blijkt regelmatig dat wensen niet uit-
gevoerd kunnen worden als de openbare 
ruimte te beperkt is of als er geen budget 
is. Bij tal van onderwerpen kunnen be-
langen van een individu, een buurt, het 
dorp en de gemeente verschillend zijn. 
We streven ernaar om in gesprek te blij-
ven gaan over tegengestelde belangen en 
indien mogelijk te bemiddelen in een 
compromis. De Dorpsraad heeft slechts 
beperkte invloed en die is niet doorslag-
gevend op besluiten die de gemeente 
neemt. 

Dorpsraad Sambeek staat voor leefbaar-
heid. Hieronder verstaan we een actief 
verenigingsleven in ons dorp. Dat draait 
op vrijwilligers en daar is vaak een tekort 

aan. In geval van groei van ons dorp zijn 
er meer inwoners om onder andere in-
vulling te geven aan het verenigingsle-
ven. We beogen daarmee aantrekkelijk 
te zijn en te blijven. Daarlangs willen 
we graag de jeugd voor Sambeek be-
houden en we denken dat toename van 
woningen danwel doorstroom hieraan 
bijdraagt. 

lees verder op pagina 7
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achteR de vooRdeuR van  familie honig 
van oekRaïne via BeRlijn naaR samBeek

Tekst:  Jeanette Verstraaten
Foto’s: Ellen Duvekot

De roots
Familie Honig bestaat uit Peter Honig, zijn 
vrouw Nataliya en hun zoontje Alexander. 
Tot aan zijn studententijd woonde Peter in 
Afferden. Zijn vrouw Nataliya daarentegen 
werd geboren in een klein dorp op onge-
veer 6 uurtjes rijden van de Poolse grens 
en zo’n 8 uur van Kyiv. “Wel even rekening 
houdend met het feit dat de straten daar 
niet zo zijn als hier,” voegt Nataliya toe. Op 
haar 14de verhuisde ze naar Berlijn, haar zus 
woont dan al enkele jaren in Duitsland. 

Peter bracht in juni 2016 een bezoek aan 
Berlijn en daar leerden ze elkaar kennen. In 
maart 2017 verhuisde Nataliya naar Neder-
land. Samen gingen ze in Nijmegen wonen. 
In maart 2018 kregen ze de sleutel van hun 
huidige huis in Sambeek en na een ‘kleine’ 
verbouwing trokken ze in september 2018, 

geheel volgens planning in de woning. In 
januari 2020 werden ze verblijd met de 
geboorte van hun zoon Alexander. Willy, 
de hond maakt hun gezin op dit moment 
compleet.

Sfeer hier naar toehalen.
Voordat Peter en Nataliya in Sambeek kwa-
men wonen was Peter al actief in het ver-
enigingsleven. Hij speelde meerdere jaren 
bij het tweede elftal van de voetbalclub en 
was daarna ook nog kort actief als assistent 
trainer. Zo’n drie jaar geleden is hij daar-
mee gestopt. Maar inmiddels zit hij in de 
dorpsraad (commissie duurzaamheid) en 
is hij bestuurslid van de nieuw opgerichte 
Energiecoöperatie. In deze vrijwilligersta-
ken kan hij uitstekend zijn kennis, die hij 
dagelijks in zijn werk opdoet als business-
manager New Energy bij Volantis, kwijt. 
Nataliya werkt in Duitsland als zorgma-
nager in een verzorgingstehuis. Lachend 
zegt ze: “Het vrijwilligerswerk neemt Peter 

voor zijn rekening.” Dat neemt niet weg dat 
Nataliya ook haar steentje bijdraagt voor 
de medemens. “Ik ben opgegroeid in een 
dorp. Mensen zijn daar gewend om samen 
te zijn en dingen samen te vieren. Daar zit-
ten ze graag bij elkaar en ontmoeten elkaar 
in de straat. Dit trek ik graag door naar hier. 
Toen we hier kwamen wonen hebben we 
meteen een feestje gegeven om kennis te 
maken met de nieuwe buren, om er direct 
aan toe te voegen dat we het komende half 
jaar gingen verbouwen en er wat overlast 
zou kunnen zijn,” vertelt Nataliya lachend. 
“Vervolgens stond de volgende dag een 
kraan in de straat om het dak eraf te halen,” 
voegt ze nog toe.

Oorlog in thuisland
“In de tijd dat de oorlog in Oekraïne begon 
verloren we ook geheel onverwachts Peters 
vader. Eigenlijk stonden we in de over-
levingsmodus. Desondanks kwamen de 
berichten van familie en vrienden keihard 
binnen. Het was gewoon niet voor te stellen 
dat op de plek waar zij tot jaar en dag altijd 
hadden gewoond en geleefd nu de bommen 
en granaten in het rond vlogen en mensen 
in kelders zaten voor hun veiligheid. Het 
angstige was dat dit allemaal gebeurde in 
drie dagen tijd. Hoe snel zouden de Russen 
oprukken en zouden ze doorstoten naar de 
Poolse grens? Niemand, ook wijzelf niet, 
had verwacht dat het zo’n uitgebreide oor-
log zou worden en iedereen had dan ook 
gehoopt dat het snel voorbij zou zijn,” aldus 
Nataliya. 

Familie in veiligheid brengen
De angst voor het snel oprukkende leger in 
het begin van de oorlog deed hen beslui-
ten om Nataliya´s oma en een jeugdvrien-
din met haar moeder en zoontje deze kant 
op te halen. Vanuit Kyiv waren zij al direct 
gevlucht richting het westen van het land. 
Hun mannen achterlatend in hun woon-
plaatsen of zelfs aan het front. Zo sloeg heel 
Oekraïne begin maart op de vlucht richting 
familie en vrienden in veilig gebied. Na een 
rit van zo’n acht uur kwamen ze bij de Pool-
se grens aan. Daar hebben ze maar liefst 
tien uur moeten wachten. Na een tocht van 
38 uur waren ze in Berlijn. Een rit van nor-
maal gesproken slechts tien uur. Met slechts 
één klein koffertje, want hun tassen waren 
ze in de drukte onderweg verloren, over-

Op 24 februari jl. viel Rusland Oekraïne binnen. Vanaf dat 
moment is oorlog ineens weer heel dichtbij. Een grote stroom 
vluchtelingen kwam op gang. Omringende landen vingen vele 
mensen op, maar ook in Nederland kregen velen onderdak. 
Reden voor de redactie van Rond de Toren om op bezoek te 
gaan bij familie Honig. Nataliya is van geboorte Oekraïnse en 
heeft nog veel familie en vrienden daar wonen. Ook zij 
namen tijdelijk mensen in huis.
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van oekRaïne via BeRlijn naaR samBeek

nachtten ze die nacht in Berlijn om van-
daar uit hun vlucht voort te zetten richting 
Sambeek. In Sambeek kregen ze onderdak 
bij Peter en Nataliya in hun gastenverblijf 
in de tuin. “Via familie, kennissen, buren 
en vrienden kregen we spullen als kleren, 
speelgoed en eten toegestopt. Hiervoor zijn 
we erg dankbaar,” geven ze allebei samen 
aan.

Heftige tijd
Ze zijn ruim drie maanden hier gebleven. 
Een heftige tijd want de oorlog ging door. 
De berichten van de achtergebleven man-
nen en familie waren veel erger dan het-
geen er op de Nederlandse televisie werd 
getoond. De man van Nataliya´s vriendin 
zat in die tijd dichtbij het front in Marioe-
pol. De hevige strijd die daar uitgevochten 
werd bracht veel onzekerheid mee. Toen 
het Oekraïense leger de Russen terugge-
drongen had tot enkele gebieden in het 
oosten wilden ze direct weer naar huis. Het 
is ongelooflijk om de strijdbaarheid van de 
hele bevolking te zien. Ze willen graag hun 
eigen land beschermen. Men dacht dat Oe-
kraïne in een paar weken door de Russen 
zou zijn ingenomen. Daarom gingen de 
vrouwen en kinderen massaal op de vlucht. 
Nu ze het oprukken tegen hebben kunnen 
houden willen ze allemaal het leger verder 
helpen om de vijand terug te dringen. Men 
is optimistisch en wil ook gewoon het leven 
weer oppakken zo goed als dat kan. De 
vluchtelingenstroom gaat nu weer richting 
het eigen land. Iedereen wil daar werken 
om het land weer op te bouwen. Mensen uit 
de gebieden waar nog veel gevochten wordt 

kunnen helaas nog niet terug en zijn blij 
dat ze nog in Nederland kunnen blijven. 

Het leger ondersteunen
Alle Oekraïners willen het leger steunen 
in de strijd tegen de Russen. Dit doen ze 
bijvoorbeeld door het koken van eten in 
de dorpen en steden. Dit eten wordt dan 
door het leger opgehaald en naar het front 
gebracht voor de soldaten. Verder doen ze 
veel vrijwilligerswerk door humanitaire 
hulp te verlenen aan landgenoten die op de 
vlucht zijn, door zelf privé opvang te orga-
niseren en met alles te helpen.

Impact
Natuurlijk heeft het hebben van vluchte-
lingen in je huis impact. Voor ons was het 
vooral belangrijk dat ze goed werden op-
gevangen en dat ze veilig waren. Ons eigen 
leven bouwden we er omheen. Nataliya 

geeft ook aan dat ze diep respect heeft voor 
de vele Europeanen die juist mensen heb-
ben opgevangen die ze helemaal niet ken-
den, waar ze zelfs de taal niet van spraken 
en met Google translate elkaar moesten 
begrijpen. 

Het leven gaat weer door
Zolang je niet in bezet gebied woont gaat 
het leven weer gewoon door. Er wordt hard 
gewerkt om dingen weer op te bouwen zo 
goed als dat mogelijk is. Wel is er veel stress 
door de onzekerheid over hoe het verder 
gaat.

Tot slot
Peter en Nataliya willen tot slot graag het 
volgende nog zeggen: “De hulp die we 
mochten en nog steeds mogen ontvangen 
vanuit het dorp en ook de warme belang-
stelling voor Oekraïne die er nog altijd is 
voor de situatie, ervaren we als zeer positief. 
De oorlog wordt gelukkig door de mensen 
om ons heen niet vergeten.” 

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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In de afgelopen jaren zijn er diverse 
bouwprojecten tot ontwikkeling geko-
men. Er zijn enkele oude panden afge-
broken waardoor ons dorp mooier is 
geworden. In geval van meer inwoners 
zal dit leiden tot een toename in ver-
keersbewegingen, het wordt nog druk-
ker op straat. Dit geldt niet alleen voor 
ons dorp, maar ook voor het verkeer op 
de hoofdwegen tussen de dorpen om ons 
heen. 

Als er zich een projectontwikkelaar, ini-
tiatiefnemer of eigenaar van een perceel 
aandient, dan treedt deze zelf in overleg 
met de gemeente. De Dorpsraad is hier-
in geen partij en kan niks afdwingen, de 
Dorpsraad wordt doorgaans pas geïn-
formeerd als er overeenstemming tussen 

projectontwikkelaar en gemeente is be-
reikt. Hieraan zijn dan meestal al enke-
le stadia voorafgegaan: de initiatieffase, 
de definitiefase, het voorlopig ontwerp 
en soms een overeenkomst met de ge-
meente. Ons advies aan projectontwik-
kelaars is om zo snel mogelijk in gesprek 
te gaan met de buurt, deze zijn daarvoor 
zelf verantwoordelijk en we kunnen ons 
voorstellen dat zij daarmee wachten tot 
er overeenstemming met de gemeente is. 

In een volgend stadium zullen er ver-
gunningen aangevraagd moeten worden 
bij de gemeente op basis van een defi-
nitief ontwerp. In sommige situaties is 
een wijziging van een bestemmingsplan 
nodig. In de vergunningen en het be-
stemmingsplan worden zaken als geluid-
hinder, verkeeroverlast en de hoogte van 
gebouwen vastgelegd. Ook kunnen er 

afspraken worden gemaakt over voorzie-
ningen, bijvoorbeeld een speelveldje. De 
Dorpsraad vraagt bijvoorbeeld aandacht 
voor passende verkeersmaatregelen, 
soms om fietsers te beschermen. Desge-
vraagd denken we mee. 

Een projectontwikkelaar gaat van start 
als deze de benodigde vergunningen van 
de gemeente heeft ontvangen en bin-
nen het bestemmingsplan kan bouwen. 
Voorafgaand hieraan zijn er diverse in-
spraakmomenten voor de buurt gedu-
rende het traject van vergunningen en 
het bestemmingsplan, er kan bezwaar 
gemaakt worden bij de gemeente door 
belanghebbenden. Het is in ieders be-
lang om in gesprek te blijven, al zal de 
uitkomst niet altijd voor iedereen bevre-
digend zijn. 

Kermis in Sambeek
De nieuwe gemeente Land van Cuijk laat 
de oude regeling vanuit gemeente Box-
meer doorlopen. Dit betekent dat we als 
dorpsraad ook dit jaar weer 3000 euro 
ontvangen om de kermis te organise-
ren. De kermiscommissie is hiermee aan 
de slag om er weer een leuk dorpsfeest 
van te maken. Dit is een flinke uitdaging 
voor deze commissie, zeker omdat oude 
afspraken met kermisexploitanten in-
middels zijn verlopen.

Nieuwe-inwonersdag
De nieuwe-inwonersdag is dit jaar we-
derom onderdeel van het programma 
van de kermis. Deze zal op zondag 28 
augustus 2022 voor de zesde keer plaats 
vinden. U bent als inwoner hierbij ook 
van harte welkom om onze nieuwe in-
woners te ontmoeten. Weet u iemand die 
afgelopen 1,5 jaar in Sambeek is komen 
wonen meldt deze persoon dan bij ons 

aan via nieuweinwonersdag.sambeek@
hotmail.com en noteer deze datum al-
vast in uw agenda.

Kernendemocratie
Ten tijde van de fusie tussen de gemeen-
ten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint 
Hubert en Sint Anthonis werd vanuit de 
gemeente het project Kernendemocratie 
opgezet. Er is destijds een oproep gedaan 
aan Sambekenaren om hieraan deel te 
nemen. Ook werden vanuit de Dorps-
raad inwoners van Sambeek benaderd 
om samen in een “bouwteam” zitting te 
nemen.
Dit bouwteam bestaat uit een groepje 
inwoners dat sterke en zwakke punten, 
aandachtspunten en karakteristieken 
van het dorp in kaart bracht in een zoge-
naamd KernenCV. Dit KernenCV werd 
onafhankelijk van de Dorpsraad opge-
steld en is online beschikbaar via: www.
onslandvancuijk.nl. 

De gemeente heeft recent aangekondigd 
nogmaals in gesprek te willen gaan hier-
over, het staat nog niet vast wat de ge-
meente op lange termijn concreet met 
dit KernenCV gaat doen. Wilt u weten 
wat er voor Sambeek in de KernenCV is 
opgenomen kijk dan op www.onsland-
vancuijk.nl. 

Goede ideeën voor het dorp
Hebt u een idee dat past binnen ons doel: 
bevordering van de leefbaarheid? Dan 
horen wij dit graag. Neem contact met 
ons op door ons persoonlijk aan te spre-
ken of door een e-mail te sturen naar: 
dorpsraad_sambeek@hotmail.com. Ui-
teraard zijn vragen via deze weg even-
eens welkom.

nieuws van de doRpsRaad
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Tekst: Nena Bongers
Foto’s: Marius Jenniskens

Even voorstellen
“Ik ben Marius, 59 jaar, en woon samen 
met Henny en onze twee zonen, aan de 
Grotestraat. 
Ik werk als monteur bij Peeters, land-
bouwmechanisatiebedrijf in Vortum-
Mullem.”

Het begin
De SMT (Sambeekse Motoren- en Trac-
torenvereniging) werd opgericht door 
Henk Laarakkers en Harry van de Beten, 
in 2001. In het weekend van 22 juni 2002 
organiseerden ze hun eerste tractorshow 
op het kerkplein. Het begin was gemaakt. 
Henk zit in de oude tractors en Harry doet 
in stationaire motoren. Marius is gaan kij-
ken en vervolgens lid geworden. 

Al vrij snel kwam het idee om een ploeg-
wedstrijd te organiseren voor Sambeke-
naren onderling, Ze zijn begonnen bij 
Willem Bongarts, achter de kassen. Je 
hebt natuurlijk een stuk grond nodig. Hun 
wedstrijden zijn altijd in de lente, want 

dan hebben ze geen probleem met de 
grond. Als het in het najaar was geweest 
dan waren de eisen voor de grondeigena-
ren streng, bijvoorbeeld als er maïs heeft 
gestaan moet er binnen 5 dagen groenbe-
mester gezaaid worden, en kun je natuur-
lijk geen ploegwedstrijden houden. 

Gelukkig hebben ze nu altijd dezelfde 
grondeigenaren die aan hen hun grond 
“lenen”. Op het SMT-park hebben ze af-
gelopen jaar een schuur gebouwd, waar ze 
hun machines in kwijt kunnen. Een deel 
van de grond is gehuurd en een gedeelte is 
van de SMT. Daarop staat een hooimijt en 
sinds kort dus ook een schuur.

Zo gaat wedstrijdploegen in z’n werk
Om een ploegwedstrijd te kunnen hou-
den moet een stuk bouwland of grasland 
beschikbaar zijn met ongeveer dezelfde 
bodemomstandigheden (grondsoort, be-
groeiing enz.). Het meest geschikt is land 
dat begroeid is met gras, klaver of een 
stoppelgewas en dat ook onder minder 
goede weersomstandigheden nog voor de 
wedstrijd gebruikt kan worden. Land, dat 
kortgeleden is losgewerkt moet men bij 

voorkeur niet voor een wedstrijd kiezen. 
Doorgaans heeft men echter niet altijd 
veel keus. Hoofdzaak is dat de terreinom-
standigheden voor alle deelnemers onge-
veer gelijk zijn.

Het wedstrijdterrein moet van te voren 
worden uitgezet, op de zaterdag voor de 
wedstrijdzondag. Marius helpt ook mee. 
Een merkvoor moet aan beide zijden de 
grens aangeven, tussen wedstrijdterrein 
en de niet te ploegen wendakkers. Deze 
merkvoren worden gemaakt door één 
ploegsnee naar de kant van de wendak-
ker uit te ploegen. De wendakkers moeten 
tenminste zeven meter breed zijn. Voor 
elke deelnemer wordt zijn veldje aan-
gegeven met twee paaltjes, die geplaatst 
worden bij het begin en het einde van 
de te maken beginvoor. Bij voorkeur zijn 
dit paaltjes, welke tweezijdig, met een 25 
cm groot cijfer, genummerd zijn. De jury 
moet het nummer vanaf het midden van 
het veldje kunnen lezen. De veldjes moe-
ten naast elkaar worden uitgezet en moe-
ten gelijkvormig zijn.

Wanneer een wedstrijd wordt uitgeschre-
ven voor heen- en weergaande ploegen 
(Marius’ specialiteit) is een rechthoekig 
veldje weinig aantrekkelijk. In dat geval 
verdient het de voorkeur gebruik te maken 
van gerende veldjes.

Een gerend veld is aan een zijde breder 
dan aan de andere zijde. Ieder veldje heeft 
een enkele opening, een geer, een derde 
wendakker en een eindvoor. De derde 
wendakker moet 6 m breed zijn bij een 
éénscharige en 8 m breed bij een twee-
scharige ploeg. Genoemde breedte is ui-
teraard mede afhankelijk van de beschik-
bare ruimte. 

Tijdens de wedstrijden zijn er juryleden 
die een beoordeling geven op 10 punten. 
Bijvoorbeeld: Geploegde sneden: die moe-
ten een even hoog, breed en voldoende 
gekeerd uniform beeld geven, of Dekking 
groen en stoppel: alle vegetatie moet zijn 
ondergeploegd.
Bij de 10 punten is er een drietal a. dat 
betrekking heeft op de rechtheid van bij-

de hoBBy van...
maRius jenniskens

Tractoren zijn Marius’ ding, ook als werk. Maar ploegen doet 
hij als geen ander, sinds 2014 nog steeds onverslaanbaar op 
de Europese Kampioenschappen. 
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voorbeeld de geer, of geploegde sneden.
Alle punten die met rechtheid te maken 
hebben worden opgeteld en door twee ge-
deeld, die tellen iets minder zwaar mee als 
de punten voor het ploegwerk.  

Tijdens de wedstrijd start je met de begin-
voor, daar krijg je 20 minuten voor, dan 
wacht je even totdat de jury dit beoor-
deeld heeft, en als je verder gaat dan moet 
de grond die je “open gelegd hebt” er weer 
terug in, precies aan het randje aansluiten. 
De diepte is 18 cm (met 2 cm plus of min). 
Na de geer moet je nog 16 rijtjes maken, 
16 voren. De eindvoor moet anderhalve 
meter van de beginvoor van de buurman 
afliggen. Als je meer als 5 cm afwijkt krijg 
je strafpunten. 
Zo is vaste grond, waar lang niets aan ge-
daan is, mooier te ploegen.
Dat is allemaal benoemd op de punten-
lijst. 

Wedstrijden
Marius doet mee sinds 2003, met heen en 
weer ploegen. Zijn tractor moet vóór 1960 
in productie zijn gegaan. Het kan zijn dat 
die in 1964 gebouwd is, maar het model 
moet van vóór 1960 zijn. Dit geldt ook 
voor de ploeg.
Hij is lid bij het HMT (Historische Mo-

toren en Tractoren) die zitten in zuid 
Nederland, dit is een grotere vereniging 
die hem helpt aan de nationale wedstrij-
den mee te doen. Zij organiseren 5 wed-
strijden waaronder die in Sambeek. Als 
je alle 5 wedstrijden hebt gedaan, mag je 
de drie beste resultaten tellen voor het NL 
kampioenschap. Het HMT mag in elke 
categorie 9 ploegers afvaardigen naar de 
nationale kampioenschappen. Er zijn nog 
meer verenigingen die naar de nationale 
ploegkampioenschappen mogen afvaar-
digen, in totaal heb je in zijn categorie 21 
ploegers. Negen dus van HMT en de rest 
van andere verenigingen.

In Sambeek doet Marius altijd mee aan 
de ploegwedstrijden, samen met nog zo’n 
60-65 man, uit heel Nederland. 

In 2013 kwam hij toevalligerwijze bij de 
nationale kampioenschappen. Negen per-
sonen konden gaan, maar twee hadden 
geen zin. Om die plekken op te vullen 
werd Marius’ ploegmaat eerst benaderd, 
omdat er nog een persoon mee mocht 
stelde hij Marius voor. Zonder dat hij aan 
de kwalificatie voldeed ging hij mee, naar 
Groningen. Daar werd hij voor het eerst 
Nederlands kampioen. Dat betekende 
weer dat hij kon deelnemen aan het Eu-
ropese kampioenschap in Ierland in 2014. 
Het allergrootste evenement dat hij mee-
maakte.   

In 2014 was het geval dat hij wel naar 
de Europese maar niet naar de nationale 
kampioenschappen mocht, omdat hij in 
2013 twee wedstrijden had geploegd i.p.v. 
drie. Dat was niet voldoende voor kwali-
ficatie, ondanks dat hij kampioen was ge-
worden.
In totaal is hij 5 x Europees kampioen 
geweest en 4 x Nederlands kampioen. 
Aankomende september gaat hij naar 

Noord-Ierland, na een pauze van 2 jaar 
geen wedstrijdploegen.

Ten slotte
Marius gaat nog even door, hij vindt het 
nog steeds leuk om te doen. Henny maakt 
na iedere Europese wedstrijd een foto-
boek van het geheel. Een heel mooi aan-
denken, ook voor de ploegcollega’s. Het is 
een hele organisatie om er heen te gaan, 
regelen van transport voor de tractor is 
al een ding. Maar de tractor wordt in stijl 
vervoerd. 

We zullen hem blijven volgen en duimen 
voor het a.s. kampioenschap, waar onze 
hoop toch weer zal zijn: eerste plaats voor 
Marius. 

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

De te ploegen wedstrijd velden

Typisch voorbeeld van een beginvoor

Prijsuitreiking in Ierland 2014
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// sanidrome.nl/pennings

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

Inspirerende 
showroom

Ontzorgen 
van A tot Z

Vakkundige 
installatie

Heeft u plannen voor een nieuwe badkamer? Sanidrõme 
Pennings realiseert uw droombadkamer, inclusief 
vakkundige installatie door onze eigen vakmensen. 
Laat u inspireren op sanidrome.nl/pennings

Sanidrõme Pennings 
wenst u een fijne 
zomer!

Route 66    Grotestraat 77  5836 AC Sambeek    0485 520 353
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nieuwsflits

Aan de Clompen Camp hebben 4 woning 
eigenaren samen groene daken aange-
legd. Dit is mogelijk gemaakt dankzij een 
financiële bijdrage van het Prins Bern-
hard Cultuurfonds Brabant. Dit fonds 
geeft 60% subsidie op de kosten van de 
aanleg. Het idee achter de subsidie is dat 
de aanleg van groene daken een bijdrage 
levert aan het vergroenen en klimaatbe-
stendig maken van de leefomgeving èn 
dat het ook mensen met elkaar verbindt 
in de buurt. Met dat in gedachten heb-
ben we als de bewoners van de Clompen 
Camp 4, 6, 10 en 12 besloten om de platte 
daken van garages of aanbouw te voor-
zien van een groen sedumdak. Na bij en-
kele bedrijven offertes te hebben aange-
vraagd, hebben we besloten niet zelf de 
aanleg te doen, maar dit helemaal te laten 
verzorgen. De subsidie geldt voor zowel 
de materiaalkosten, als de aanlegkosten.  
Op 25 mei zijn de daken aangelegd en 
die zien er erg mooi uit. De bewoners 
zijn tevreden en zo’n gezamenlijk project 
draagt bij aan verbinding in de buurt. 

Wat is een groen dak?
Groene daken kunnen aangelegd wor-
den op een plat dak, maar ook op licht 
hellende schuine daken.
De planten op een groen dak bestaan 
meestal uit sedumsoorten. Die kunnen 
een tijdje met weinig water toe en groei-
en niet zo heel hard, waardoor weinig 

onderhoud nodig is. De planten groeien 
op een substraat en daaronder is berg-
ruimte voor water. Voor de aanleg zijn 
kant-en-klare cassettes beschikbaar die 
alleen maar op het dak geplaatst hoeven 
te worden. Ook is het mogelijk om de 
verschillende lagen los aan te brengen, 
dus eerst de waterberging, daarop het 
groeisubstraat en dan komen daarop 
losse matten met sedum. 

Wie wil zien hoe zoiets eruit ziet kan 
gaan kijken naar het bijenhotel in het 
Catharinapark. Dat is ook voorzien van 
een sedumdak, bestaande uit cassettes. 

Subsidie mogelijk
Het Prins Bernhard Cultuurfonds kent 
een Buurtfonds Noord-Brabant en daar-
binnen is subsidie mogelijk voor Buur-
natuur en buurtwater. 
Enkele belangrijke voorwaarden voor 
subsidieverlening zijn:
•  het project heeft een kleinschalig en 

buurtgericht karakter;
•  het project is gericht op verbinding en 

participatie;
•  het project levert een bijdrage aan kli-

maatbestendigheid, waterbewustzijn, 
educatie en een gezonde leefomge-
ving.

Zzp’ers, stichtingen en verenigingen kun-
nen subsidie aanvragen voor projecten 

die zich richten op het optimaliseren van 
meer watergerelateerd groen in buurten. 
Ook het stimuleren van waterberging en 
infiltratie in bebouwd gebied of het aan-
leggen van groen op plekken die eerst 
verhard waren, is subsidiabel. Tot slot 
kan ook subsidie worden aangevraagd 
voor projecten met betrekking tot het 
gezamenlijk aanleggen van groene daken 
met minimaal drie eigenaren. 

Meer informatie is te vinden op https://
www.brabant.nl/applicaties/producten/
buurtfonds__buurtnatuur_en_buurtwa-
ter_subsidie_14839

De Dorpsraad van Sambeek wil mensen 
die in hun buurt of straat ook de daken 
willen vergroenen graag helpen. Neem 
contact op met de dorpsraad, Christ 
Tielemans, voor vragen over de aanpak 
of over het aanvragen van de subsidie. 
christ.tielemans@utweb.nl  06-46746146

GROENE DAKEN DANKZIJ SUBSIDIE PRINS BERNHARD CULTUURFONDS
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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

“Zo kan het niet langer”, dacht een aan-
tal Sambekenaren begin 1932. “Het arme 
gezin van Gerrit Verbeten móet geholpen 
worden. Zoals het nu woont in een nood-
woning is niet langer verantwoord. Daar 
moet iets aan gedaan worden.” En daarom 
namen ze het initiatief tot het bouwen van 
een nieuwe woning voor het gezin. 

Wie deze Sambekenaren waren, is niet 
bewaard gebleven. De kranten uit die tijd 
spreken alleen van ‘een liefdadig comité’. 
En misschien is het ook maar goed dat ze 
niet met naam en toenaam bekend zijn ge-
bleven, want liefdadigheid beoefenen doe 
je in stilte.

Gerardus Antoon Verbeten werd in 1889 
geboren in St. Hubert. Hij trouwde in 1915 
met de ongeveer even oude Johanna de 
Bruijn. Het echtpaar kreeg vier kinderen.
Vader Gerrit Verbeten werkte onder an-
dere als melkschepper bij de melkfabriek 
in Sambeekse Hoek. In die hoedanigheid 
moest hij het vetgehalte van de melk van 
koeien bepalen. En daarbij liep hij de 
longziekte tuberculose (tbc) op. Hij lag 
veel op bed en was amper meer in staat 
om te werken. Hij hoopte dat zijn gezond-
heid enigszins zou verbeteren door het 
maken van een bedevaart naar Lourdes. 
Daar kocht hij een Mariabeeld en bracht 
dat mee naar Sambeek.

Het comité van liefdadigheid had onder-
tussen niet stil gezeten. Er was voldoende 
geld bijeengebracht voor het bouwen van 
een nieuw huisje voor het gezin op een 
plakje grond aan de Halteweg (nu Sint-Jan-
slaan 8). Ook het gemeentebestuur van 
Sambeek werkte mee bij het aanvragen 
van bouwsubsidies. De Vierlingsbeekse 
architect Van Weegen ontwierp het huisje, 
waarin op de begane grond aan de zuidzij-
de een aparte ziekenkamer was gesitueerd. 

Op 15 augustus 1932 - de feestdag van 
Maria ten Hemelopneming - was het huis-
je klaar en werd het tijdens een indruk-
wekkende plechtigheid ingezegend. Om 
10 uur was er in de parochiekerk eerst een 
hoogmis als dank aan al die Sambekena-
ren die op een of andere manier hadden 
meegewerkt aan de totstandkoming van 
het huisje.

’s Middags werd tijdens een plechtig Lof 
een beeld van Onze Lieve Vrouw van 
Lourdes, waarschijnlijk hetzelfde dat 
Gerrit Verbeten uit de Franse bedevaart-
plaats had meegebracht, gezegend door 
pastoor De Vocht. Vervolgens werd dit 
beeld in processie naar het huisje aan de 
Sint-Janslaan gedragen. Daar werd het 
door pastoor De Vocht in een nis naast 
de voordeur geplaatst. In een gloedvolle 
toespraak wees de pastoor erop dat door 

de voorspraak van Onze Lieve Vrouw 
van Lourdes veel goede dingen tot stand 
kunnen worden gebracht. Zoals de zeer 
gewenste bouw van dit huisje in Sambeek, 
dat in de volksmond spoedig de bijnaam 
‘het heilig huisje’ kreeg. 

Gerrit Verbeten en zijn vrouw hebben 
ruim 40 jaar gewoond in de door toedoen 
van Sambekenaren gebouwde woning. 
Beiden overleden in 1974.      

Met dank aan de familie Verbeten.

samBeeks heem
een ‘heilig huisje’ vooR een aRm gezin 

Het in 1932 gebouwde huisje van Gerrit Verbeten en zijn vrouw Johanna de Bruijn aan wat 
toen Halteweg heette en nu het adres Sint-Janslaan 8 heeft.

Gerrit Verbeten en zijn vrouw voor hun huis-
je, met op de achtergrond in de nis het beeld 
van Onze Lieve Vrouw van Lourdes.

Zo ziet de woning er anno 2022 na enkele 
verbouwingen uit. 
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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

OOK VOOR AL UW FEESTJES

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

Wij vragen van de kandidaat:
√ Minimale leeftijd 16 jaar
√ Liefst enige ervaring in de horeca
√ Je bent: flexibel, representatief, sociaal, zelfstandig, gastvrij, collegiaal en gemotiveerd
√ Beschikbaar in de weekenden en op doordeweekse avonden

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

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

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?

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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nieuwsflits
OVERLAST 
HONDENPOEP
Hondenpoep is bij inwoners van 
Sambeek een grote ergernis Met re-
gelmaat wordt er door honden ge-
poept in (voor)tuinen, op opritten 
en stoepen. Hondenpoep is geen 
probleem van de hond maar ligt bij 
de mentaliteit van de hondenbezit-
ter. Die heeft een opruimplicht om 
overlast van hondenpoep te voor-
komen.

Het is niet makkelijk, maar de beste 
manier is de hondenbezitter aan te 
spreken op het niet opruimen. Wilt 
of kunt u dat niet en heeft u regel-
matig last van hondenpoep, kunt u 
op de website van Gemeente Land 
van Cuijk een melding doen (mel-
ding over buitenruimte) of bellen 
met 0485 854000.

Bij dezen een update van het collectie-
ve zonnepanelenproject ‘Postcoderoos 
Sambeek’ 
We hebben goed nieuws: 
-Op 7 juni hebben we bericht gehad van 
het RVO dat de subsidie is toegekend.
-We hebben ook de bevestiging van 
Enexis binnen dat zij op 31 oktober 2022 
de aansluiting naar de loods van Jan en 
Gerrie komen leggen.
-De offerte van de dakversterking is in-
middels opnieuw aangevraagd en ver-
stuurd en deze kan voor die datum gere-
aliseerd worden.
Omdat we nu een datum hebben gaan we 
op korte termijn een aantal zaken con-
creet oppakken:
- offertes stroomkast aanvragen
- dubbelcheck business case
- communicatie naar potentiële leden 

- offerte aanvraag panelen
-  rekening Rabobank is aangevraagd, 

ook hier hebben we te maken met een 
doorlooptijd van een aantal weken

- opstellen ledenreglement
-  werven leden: zoals we het tijdens de 

voorlichtingsavond voorspiegelden 
hebben we nog maximaal 3 of 4 leden 
nodig.

- verzekeringen uitzoeken 
- offertes energiebedrijf 
Mochten jullie hier nu al vragen over 
hebben, kun je ons via de mail (postco-
deroossambeek@gmail.com) benaderen. 

Bestuur Energiecoöperatie Sambeek 
U.A. 
Peter Honig 
Sem Cornelissen 
Michel Hendriks

UPDATE ZONNEPANELENPROJECT ‘POSTCODEROOS 
SAMBEEK’

De gemeente Land van Cuijk verstrekt 
jaarlijks een attentie aan mantelzorgers, 
vanwege de waardering voor hun onmis-
bare inzet. De attentie betreft € 100, - en 
wordt één keer per jaar uitgereikt. Ben 
jij mantelzorger? Vraag de mantelzorg-
waardering dan aan via www.mvplein.nl. 
Aanvragen kan van 1 juni tot 15 decem-
ber 2022. 

Wanneer kom je in aanmerking voor de 
mantelzorgwaardering?
• Je bent 18 jaar of ouder.
• Het gaat om langdurige zorg: langer 
dan drie maanden en minimaal acht uur 
per week (gemiddeld).
• Per zorgvrager kan één mantelzorger 
deze waardering ontvangen.
• Een mantelzorger kan maximaal 
twee waarderingen ontvangen.
• De zorgvrager aan wie mantelzorg 

wordt verleend, woont in de gemeente 
Land van Cuijk.
• Je vraagt de mantelzorgwaardering 
zelf aan, je ontvangt hiervoor geen per-
soonlijk bericht.

Ook jonge mantelzorgers van 8 tot en 
met 23 jaar die thuis opgroeien met een 
ziek, gehandicapt of verslaafd familie-
lid kunnen een waardering aanvragen. 
Hier gaat het om een geldbedrag van € 
30,-, waarbij de bovenstaande criteria 
niet gelden. Het is mogelijk om binnen 
één gezin meerdere mantelzorgwaarde-
ringen te ontvangen voor jonge mantel-
zorgers. Wel geldt dat de zorgvrager, aan 
wie mantelzorg wordt verleend, in de ge-
meente Land van Cuijk moet wonen.  

DE MANTELZORGWAARDERING KAN WEER 
AANGEVRAAGD WORDEN

GEBOORTENIEUWS
Op 1 mei is Meike geboren, dochter 
van Michiel en Vera Verpoort.
De familie Verpoort woont aan de 
Pater Bunsstraat 7.
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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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Juli
wo 13 juli 14.00 uur Groeters, rondleiding stuwcomplex
wo 13 juli 14.00 uur Senioren, happen en stappen, Catharinaklooster
do 14 juli 10.00 uur Sambeekse senioren vereniging, koffie uurtje tot 11.30 uur, de Elsenhof
wo 20 juli 14.00 uur Groeters, rondleiding stuwcomplex
wo 27 juli 14.00 uur Groeters, rondleiding stuwcomplex
wo 27 juli 16.00 uur VV Sambeek, inzameling oud papier, Past. de Vochtplein, tot 19.00 uur
do 28 juli 10.00 uur Sambeekse senioren vereniging, koffie uurtje tot 11.30 uur, de Elsenhof

Augustus
wo    3 aug. 14.00 uur Groeters, rondleiding stuwcomplex
za   6 aug. 19.00 uur   Onze Lieve Vrouwe parochie, eucharistieviering kapel Kloosterhuis
wo 10 aug. 14.00 uur Groeters, rondleiding stuwcomplex
do 11 aug. 10.00 uur Sambeekse senioren vereniging, koffie uurtje tot 11.30 uur, de Elsenhof
wo 17 aug. 14.00 uur Groeters, rondleiding stuwcomplex
zo 21 aug.  Sint Anthoniusgilde, open dag, gildeterrein
wo 24 aug. 14.00 uur Groeters, rondleiding stuwcomplex 
wo 24 aug. 16.00 uur VV Sambeek, inzameling oud papier, Past. de Vochtplein, tot 19.00 uur
do 25 aug. 10.00 uur Sambeekse senioren vereniging, koffie uurtje tot 11.30 uur, de Elsenhof
vr 26 aug 18.00 uur Opening kermis
za 27 aug  Kermis, sport en barbecue
zo 28 aug  Kermis, nieuwe-inwoners-dag, veel spel
ma 29 aug  Kermis met kroegentocht
ma 29 aug 14.00 uur Kermismatinee, de Elsenhof
di 30 aug.  SamSam, samsamkamp t/m vr. 2 september
wo 31 aug. 14.00 uur Groeters, rondleiding stuwcomplex

September
do   1 sept.  Sambeekse senioren ver./IVN, Staatsbossen St. Anthonis
za   3 sept. 19.00 uur Onze Lieve Vrouwe parochie, eucharistieviering kapel Kloosterhuis
zo   4 sept.  SMT, oogstdag.
wo   7 sept. 14.00 uur Groeters, rondleiding stuwcomplex
ma 12 sept. 20.00 uur Dorpsraad, vergadering, de Elsenhof
wo 14 sept. 14.00 uur Groeters, rondleiding stuwcomplex 
wo 14 sept 14.00 uur Senioren, Sociaal culturele dag in Cuijk
wo 21 sept. 14.00 uur Groeters, rondleiding stuwcomplex 
wo 21 sept. 16.00 uur VV Sambeek, inzameling oud papier, Past. de Vochtplein, tot 19.00 uur
wo 28 sept. 14.00 uur Groeters, rondleiding stuwcomplex

Voor meer informatie raadpleeg de website www.sambeek.info

activiteitenkalendeR
BESTE BEZOEKERS EN 
GEBRUIKERS VAN 
GEMEENSCHAPSHUIS DE 
ELSENHOF
Ik heb het voorrecht gehad om 14 jaar 
de gastvrouw te mogen zijn van De El-
senhof Sambeek. Het overgrote deel van 
die tijd heb ik genoten van de contacten 
met jullie, de bezoekers en gebruikers 
van ons buurthuis. Vaak ging het ech-
ter verder dan alleen dat. Behalve dat 
ik veel waardering heb ervaren voor de 
manier waarop we de samenwerking 
op elkaar wisten af te stemmen, zijn er 
ook vriendschappen uit voortgekomen 
die ik tot in de verre toekomst wil en 
zal koesteren. Dank je wel voor al die 
onvergetelijke momenten. Dank je wel 
ook voor de steun die ik kreeg toen het 
in de afgelopen periode enorm lastig 
voor me was. Het heeft me daadwerke-
lijk geholpen om nieuwe uitdagingen 
aan te gaan. 

Ik neem afscheid op een manier die 
ik anders gewenst had, maar ik neem 
vooral ook prachtige herinneringen 
mee uit de mooie jaren die inmiddels 
achter me liggen. Ik besef in deze fase 
van mijn afscheid opnieuw met hoeveel 
plezier ik destijds samengewerkt heb 
met Jacob Denen en Sjef Hendriks. Het 
past dan ook om hen hier speciaal te 
bedanken voor de steun en gelijkwaar-
digheid in samenwerking die ik in die 
tijd ervaren heb. Ook 1000 maal dank 
aan mijn gezin. Jullie stonden altijd 
voor mij, maar ook voor de bezoekers 
en gebruikers klaar. Dankzij hen heb ik 
9 juni jl. thuis, een super mooi waarde-
vol afscheid gehad. Wat fijn dat jullie er 
allemaal waren. Het was vanouds gezel-
lig. Dank je wel daarvoor. Ik ga nu mijn 
eigen weg, maar ook op deze weg zal ik 
jullie mogelijk gaan ontmoeten. En daar 
verheug ik me op. Het ga jullie goed. 

Een lieve groet, Susan Nabuurs

nieuwsflits

Juli: 
Jan van Dijk, Sint Janslaan 1C 
tel. 06-58827141 of 0485-574551

Augustus: 
Piet Smolders, Mgr. Zwijsenstraat 1
tel. 0485-574549

September: 
Susan Nabuurs, Den Urling 4
tel. 06-23754220

CONTACTPERSOON OVERLUIDEN OVERLEDENEN
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Foto: Joyce de Vos

Foto: Hans Jacobs

Foto: Truus Hermans Foto: Theo Bisseling
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Foto: Monique Willems

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

VLINDERS 
IN SAMBEEK

Stuur je foto in via ronddetoren@live.nl

Foto’s en leuke ideeën voor het fotothema 
kunnen worden ingestuurd via 
ronddetoren@live.nl 

Foto: Ans van den Hoogen Foto: Jan Laarakkers

Foto: Gerrie Laarakkers

Foto: Jet Cornelissen
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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
samenweRking jeugdafdelingen

Agenda
55 + tennis

doorlopend woensdag- en  
donderdagochtend

Play & fun  
15 juli en 12 augustus

Clubkampioenschappen 
27 augustus t/m 4 september

De jeugdcommissie zocht contact met 
haar collega’s uit Beugen, Sint Anthonis, 
Overloon en Boxmeer. Eind november 
kwamen de jeugdleden van de verschil-
lende verenigingen op ons tennispark 
samen voor een kennismakingsochtend 
met een gezellig potje tennis. Het klikte. 
Omdat de jeugdcommissie van Beugen 
en Overloon hun teamsamenstellingen 
intern opgelost kregen, haakten zij af. De 
samenwerking met Topspin en TV Sint 
Tunnis bleef overeind. 
Eind december volgde een voorstel voor 
de teamindeling. Hierbij werd gekeken 

naar een match qua speelniveau. Hieruit 
zijn twee gemengd-dubbelteams ontstaan, 
Topspin 1 en 2, GD 13 t/m 17 jaar. Onze 
jeugdleden zijn hiermee ook lid van het 
Boxmeerse Topspin geworden. 
De verschillende jeugdcommissies con-
cluderen dat de samenwerking goed is 
verlopen. Rian Laarakkers van de jeugd-
commissie TVS: “De thuiswedstrijden 
zijn roulerend in Sint Anthonis, Boxmeer 
en Sambeek gespeeld. De jeugd heeft lol 
gehad en leuke wedstrijden gespeeld. Top-
spin 1 heeft zelfs een tweede plaats kun-
nen bemachtigen. Voor de najaarscompe-

titie inventariseren we opnieuw het aantal 
deelnemers, en ligt de afspraak er dat we 
elkaar weer helpen waar nodig. Het gaat 
erom dat de jeugd zoveel mogelijk kan 
tennissen.”
Ook in de najaarscompetitie zullen in 
Topspin 1 GD 13 t/m 17 jaar spelers uit 
zowel Sint Anthonis, Boxmeer als Sam-
beek vertegenwoordigd zijn. 

AANMELDEN 
TENNISTRAININGEN
Aanmelden voor de tennistrainingen van 
TV Sambeek kan weer! Het aanmeldfor-
mulier staat op de website: www.tvsam-
beek.nl

LAARAKKERS 
MAASHEGGENTOERNOOI
Van 11 t/m 19 juni vond het Laarakkers 
Maasheggentoernooi plaats. Dit jaar had-
den we concurrentie van veel andere leuke 
evenementen. Uiteindelijk waren er 113 
spelers die de winst in de wacht wilden 
slepen en uiteraard ook de loterijprijzen 
met als hoofdprijs een bedrag van 250 
euro gesponsord door Laarakkers.
We hadden enorm geluk met het weer en 
er werden prachtige partijen gespeeld. De 
driesetters waren aan de orde van de dag, 
het publiek werd daarmee goed vermaakt. 
In de kantine, die tot in de late uurtjes 
werd bezocht,  heersten zomerse sferen.
We kijken terug op een geslaagd toernooi 
en hopen jullie volgend jaar ook weer te 
treffen. 

Zomerse groet van de toernooicommissie.

Bij het samenstellen van de teams voor de 
voorjaarscompetitie 2022 stuitte onze jeugdcommissie op een 
probleem. De teams in de categorie 13 t/m 17 jaar konden 
niet samengesteld worden met eigen spelers. Met de 
benadering van collega-verenigingen uit de regio kwam een 
samenwerking op gang. 

Topspin 1: Lieke, Eva, Maud, Sam, Tom en Niels. Ontbrekend op de foto: Sieb.
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nieuwsflits

NOG GEEN
GROETEN UIT SAMBEEK?
Bij de viering van het 600-jarig bestaan 
van het Sint Anthoniusgilde bracht 
Sambeeks Heem het boekje Groeten 
uit Sambeek uit. Het bevat bijna alle 
ansichtkaarten die vanaf het jaar 1900 
tot aan de Tweede Wereldoorlog van 
het dorp zijn verschenen. Een informa-
tieve tekst geeft een toelichting op wat 
er op deze ansichtkaarten allemaal te 
zien is. Ook zijn er actuele foto’s bijge-

plaatst, zodat duidelijk de verschillen 
en overeenkomsten tussen vroeger en 
nu te zien zijn. Wie nog niet in de gele-
genheid is geweest om dit leuke boek-
je aan te schaffen kan dat alsnog doen 
bij Mientje Denen (Schilderstraat 5) en 
René Klaassen (Grotestraat 9), bestuurs-
leden van Sambeeks Heem. Het is ook 
verkrijgbaar in De Elsenhof. Verder kan 
het boekje besteld worden via het con-
tactformulier op de website: www.sam-
beeksheem.nl . De prijs is tien euro.

Er is altijd iets te vieren!
Arrangementen vol activiteiten en gezelligheid

Sportcentrum ‘t Hoogkoor

Voor je personeelsfeest, familie- en vriendendag moet je bij ‘t Hoogkoor zijn!

Meer info of reserveren? 
Ga naar optisport.nl/hoogkoor

Glowgolf 
of bowlen

en pizzarette

27,50 p.p.

DE 3 B’S Bier, Bowlen, Bitterballen22,50 p.p.

KBO/IVN WANDELING 
BOSWACHTERIJ 
SINT ANTHONIS
Donderdag 1 sept. organiseert IVN 
De Maasvallei samen met KBO een 2 
uur durende wandeling in de bossen 
van Boswachterij St. Anthonis. Een 
veelzijdig gebied met bossen, heide 
en stuifduinen. Wat omstreeks 1930 
werd aangelegd als een productie-
bos is inmiddels omgevormd tot een 
schitterend natuurgebied. Gestart 
wordt bij het informatiebord op de 
parkeerplaats van “De Heksenboom” 
om 13.30 uur en na afloop is er koffie/
thee. Ook niet-leden zijn van harte 
welkom. Aanmelden (verplicht) vóór 
31 aug. 12.00 uur i.v.m. beperkte deel-
name.
Voor info en aanmelden: Piet 
Schoenmakers tel. 0485-520876 of 
pjhschoenmakers@xs4all.nl
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samsam Agenda
SamSamkamp

30 augustus t/m 2 september 
 Groep 1 t/m 8

Inschrijving gesloten
 

Het volledige programma van het 
nieuwe seizoen zal verspreid worden 
op de basisschool en per brievenbus 

als het bestuur weet dat op dat adres in 
Sambeek ook nog kindjes wonen. Heeft 
u het nieuwe programma nog niet ont-
vangen? Niet getreurd, op de website is 

dit voor iedereen beschikbaar!
www.samsam-sambeek.nl

Houd Social Media in de gaten om 
je op te geven en voor de nieuwste 

activiteiten.

In de afgelopen edities hebben wij u mee-
genomen door de historie van SamSam. 
Hoe door de jaren met behulp van vele 
vrijwilligers en enthousiaste initiatiefne-
mers kinderactiviteiten werden georgani-
seerd. Maar ook de verschillende locaties 
in Sambeek waar de activiteiten werden 
georganiseerd. Van de bouw van de Blok-
hut tot een eigen ruimte in De Elsenhof.

Nu staat SamSam weer een mooie nieu-
we ontwikkeling te wachten. Want ook 
SamSam zal, wanneer de MFA gereed is, 
net als vele andere verenigingen en initia-
tieven haar intrede doen in deze prachtige 
nieuwe accommodatie. Het verhaal van de 
geschiedenis van SamSam is daarmee wel 
verteld en daarom wordt het tijd voor een 
nieuwe rubriek “Wat een feest, ik ben bij 
SamSam geweest”.

Wij willen vrijwilligers, ouders en kinde-
ren vragen om ons te helpen in deze ru-
briek zo goed mogelijk weer te geven aan 
de lezers van Rond de Toren hoe tof de 
afgelopen activiteiten zijn geweest. Dus:

Ben je bij een activiteit van SamSam ge-
weest, maak er een mooie tekening van of 
stuur ons een foto en vertel hoe je het hebt 
gehad. In elke editie van Rond de Toren 
zullen wij één of enkele inzendingen kun-
nen plaatsen. En staat jouw inzending in 
Rond de Toren, dan verrast SamSam jou 
met een presentje!

Stuur je inzending naar: 
secretariaatsamsam@gmail.com en ver-
geet niet je contactgegevens te vermelden 
zodat we je presentje kunnen thuisbezor-
gen.

SamSam stelt zich voor
Ook in deze editie weer een lid van leiding 
en bestuur dat zich graag even aan u wil 
voorstellen, zodat u weet wie uw kinderen 
begeleidt en een van de drijvende krach-
ten is achter de vele activiteiten en de nog 
altijd bloeiende vereniging.

Koen van Bree

Koen is leiding al vanaf dat hij 18 was. Dus 
dat is pas een paar jaar .
Hij doet dit omdat hij het super leuk vindt 
om de kinderen blij te maken. Door mid-
del van een van de vele toffe activiteiten 
die we doen of gedaan hebben. 
Waar Koen het beste in is, is het regelen 
van het weer. Maar daarbij een kleine tip, 
je moet het wel op tijd bestellen. 
Leukste activiteit is toch wel het kamp. En 
dan met de frietkar, daar weet Koen wel 
raad me. Koen gaat proberen dit nog wel 
wat jaren vol te houden.

CONTACT

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

van “hoe het allemaal 
Begon” naaR 
“wat een feest, ik Ben 
Bij samsam geweest”
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smt 
jeugd kRijgt les op smt-teRRein

Op woensdag 11 mei was het zover: de 
schooljeugd van groep 6, 7 en 8 van de 
school St.Anna te Vortum kwam op be-
zoek naar het Educatief Park van de SMT. 
Vanwege  corona was het al 2 jaar niet 
mogelijk geweest om de jeugd kennis te 
laten maken met het agrarisch werk van 
de SMT. 
Het stuk grond dat de SMT pacht heet 
niet voor niets Educatief Park. Een van de 
doelstellingen van de SMT is het educatief 
karakter. Dit geldt niet alleen voor de jeugd 
maar voor iedereen die geïnteresseerd is 
in akkerbouw en machines. De producten 
die gepoot en gezaaid worden zijn ook de 
producten van de jaren 50/60 van de vori-
ge eeuw. Op zich is er geen nieuws onder 
de zon, behalve dat de producten meer 
ontwikkeld zijn voor een optimale groei 
met minder kans op misoogst.  

De 20 kinderen van de basisschool kwa-
men vol goede moed onder leiding van 
de juf en hulpjuf uit Vortum gefietst. Het 
moet gezegd worden: er kwamen wel eens 
schoolklassen met veel bombarie op het 
terrein, maar deze groepen waren van on-
berispelijk gedrag. 
Vanwege de AVG mochten de kinderen 
niet ‘en profile’ gefotografeerd worden, 
vandaar hun fietsen (zie hoofdfoto). 

Het SMT-team bestond uit 4 mannen die 
kennis overdroegen aan de jeugd. Na een 
korte uitleg van enkele SMT-ers werd de 
groep opgesplitst in even zoveel kleinere 
groepen die ieder met een ervaren SMT-er 

naar een stukje land werden gedirigeerd. 
Er was volop aandacht bij het theoretisch 
verhaal van de SMT-docent bij elk perceel. 
De leerlingen werden na dit verhaal in de 
praktijk aan het werk gezet.  

Dat hield in dat er maïs, aardappelen en 
bieten gepoot werden en graan gezaaid. 
Na elk product werd gewisseld, zodat uit-
eindelijk iedereen op alle 4 stukjes perceel 
had gezaaid en gepoot. 

Na de 4e en tevens laatste ronde werd de 
galop erin gezet naar het Gildehuis waar 
de leerlingen werden getrakteerd op fri-
tes en limonade. Sommigen moesten wat 
wachten omdat er niet in een keer een 
aardappelkorf frites klaar is. Dat was voor 
enkelen wel moeilijk. De inwendige mens 
werd subliem verzorgd door 2 hostessen 
van de SMT, die traditioneel hun taken 
verrichtten. Alle leerlingen keerden met 
een gevulde maag en een tasje graan en 
pootaardappelen naar school terug.

De conclusie is dat dit dagdeel geslaagd 
was. Ook al zal niet alle informatie blijven 
hangen, toch zal er meer over het groei-
en van planten die voor het menselijke en 
dierlijke voedsel zorgen, geleerd zijn.

UITDAGING OM UW 
(BIJZONDERE) HOBBY 
TE PRESENTEREN?
Hebt u altijd al uw (bijzondere) hobby 
aan het publiek willen laten zien? 
Deze mogelijkheid kan zich voordoen 
als u zich aanmeldt bij de SMT. Tij-
dens de oogstdag, waarop een groot 
aantal mensen verwacht wordt, kunt u 
uw hobby tentoonspreiden. De oogst-
dag vindt plaats op zondag 4 septem-
ber. Er kan in overleg een marktkraam 
geregeld worden. Aanmelden doet u 
via de website www.smtsambeek.nl. U 
vindt daar een inschrijfformulier voor 
deze oogstdag.
Meld u snel aan, bij een groot aantal 
aanmeldingen is er geen plek meer! 
En wie het eerst komt, ... ! Veel succes. 
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senioRen veReniging
samBeek

Senioren Vereniging Sambeek

Senioren Vereniging Sambeek

ACTIVITEITEN 
SENIORENVERENIGING

Biljarten 
Verschillende dagdelen in de Elsenhof 

Jeu de Boule (bij het voetbalveld)
Elke maandag- en donderdagmiddag
Contactpersoon:  
Henk Peters 0485-573249

Fietsen 
Elke dinsdagmiddag, olv Jan van Haare, 
Henk Peters en/of Jan van Dijk

Happen en stappen tijdens een Ganzen-
bordspel 
13 juli 
Aanvang: 14.00 uur - Catharinaklooster. 
De wandeling is ruim 1 km, maar er is 
ook een wandeling van 5 km. 

Kermismatinee in de Elsenhof
29 augustus
Aanvang: 14.00 uur 
Niet-leden zijn ook welkom
Met muziek van Senioren Expres

Sociaal Culturele Dag in Cuijk
14 september

ACTIVITEITEN SWOGB
Stg. Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer 
is een vrijwilligersorganisatie met onge-
veer 300 vrijwilligers. Samen met andere 
organisaties, waaronder de SeniorenVer-
eniging Sambeek, behartigt SWOGB de 
belangen van alle 55-plussers binnen de 
gemeente. 

Sinds 1 januari is het gemeente Land van 
Cuijk en zal de naam SWOGB ook aange-
past worden. U leest hier t.z.t. meer over 
op de seniorenpagina in het Boxmeers 
Weekblad. 

SWOGB wordt financieel ondersteund 
door de gemeente.Voor deze activiteiten 
hoeft men geen lid van de SeniorenVer-
eniging te zijn.
Alle activiteiten zijn in Sambeek in de 
Elsenhof.

Mocht u interesse hebben of een kijkje 
willen nemen?
Neem dan contact op met de coördinator 
seniorenactiviteiten van Sambeek,
Gerda Bongarts. 
Vanaf 2010 heeft Jan Derikx dit met veel 
enthousiasme gedaan. Onlangs heeft hij 
het stokje overgedragen aan Gerda.
U kunt haar bereiken via tel.  
06-46226977.

Bewegen voor ouderen
Maandag: 11.15 uur – 12.00 uur
Docente: Antoinet Oosterlaken
Contactpersoon: Lies Wintels-Bongaerts
Kosten € 17,00 per kwartaal

Zityoga
Dinsdag: 10.15 uur – 11.15 uur
Docente: Jolanda Moest
Contactpersoon: Riek Peters
Kosten: € 22,00 per kwartaal

Koersballen
Woensdag 14.00 – 16.00 uur
Contactpersoon Gérard Jacobs
Kosten: € 15,00 per kwartaal

Yoga
Donderdag 9.30 uur – 10.30 uur
Docent: Maarten Verstegen
Contactpersoon: Anneke van Os
Kosten: € 22,00 per kwartaal

Soos
Donderdag 14.00 – 17.15 uur
Contactpersoon: Koosje Gerrits
Gratis
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KONINGSSCHIETEN 2022
Het was 6 juni 2e Pinksterdag, dat wil in 
Sambeek zeggen dat het St. AnthoniusGil-
de zijn jaarlijkse koningsschieten heeft. 
Het mocht gelukkig na 2 jaar weer. De 
gildebroeders en -zusters hadden er zin in 
en we vertrokken om kwart over 5 bij ons 
Gildehuis “De Gouden Leeuw”. Eerst gin-
gen wij onze koning Mario Denen wek-
ken. Hij hoorde de trom slaan en ging op 
zijn vaste plekkie zitten. Hij nodigde ons 

ook uit om binnen een kop koffie/thee of 
een biertje te komen drinken. Daar werd 
gretig gebruik van gemaakt. Na anderhalf 
uur op de koffie te zijn geweest bij de ko-
ning zijn wij met zijn allen terug gelopen 
naar het Gildehuis. Hier hadden Evert, 
Angelique en Verdi een heerlijk ontbijt 
voor ons klaar staan. Wij hebben lekker 
gegeten en konden er vol vertrouwen te-
genaan die dag.
Om half 11 was er een heilige mis voor 

het Gilde. Hier staan wij altijd even stil 
bij de levende en overleden gildebroeders 
en -zusters. Het was een mooie mis in de 
kapel waar het goed gevuld was met Gilde 
en andere kerkgangers. Na de mis is er een 
overvendeling geweest in de tuin van het 
Kloosterhuis. Eerst werd met het hoofd-
vaandel een groet gebracht aan de kerke-
lijke, wereldlijke en bestuurlijke overheid, 
waarna onze vendelier een mooie vendel-
groet liet zien. Het Gilde stond er mooi 
op in de tuin van het Kloosterhuis. Een 
mooie locatie om vaker een vendelgroet 
te brengen.
Om 2 uur gingen wij loten voor het aantal 
deelnemers dat wilde meedingen naar het 
Koning(in)schap. Er deden 16 gildebroe-
ders en -zusters mee. Eerst werd er op 5 
klosjes geschoten. Hierbij geldt wie het 
laatste klosje naar beneden schiet is re-
servekoning. Maar hij of zij mag wel mee 
schieten op de echte vogel. Als hij de vogel 
eraf zou schieten dan zou de nummer 4 
reservekoning zijn.
De echte koningsvogel werd bevrijd door 
de aftredende koning. Waarna we de volg-
orde van de loting aanhielden. Na 153 
schoten was het Jan van Os die het laatste 
stukje hout naar beneden schoot. Jan is al 
61 jaar lid van ons Gilde. In al die jaren 
heeft hij zich nog nooit tot koning gescho-
ten. Met het 600 jarig jubileum hebben 
wij een zeer gewaardeerde koning in ons 
midden. 
Nadat alles weer was opgeruimd zijn we 
naar het kerkplein gelopen voor het over-
vendelen van de nieuwe koning. We waren 
mooi op tijd klaar voordat er een buitje 
zou vallen. 
Na twee jaar wachten kunnen wij zeggen: 
wij hebben een mooi en bijzonder ko-
ningsschieten gehad dit jaar. Jan en Anne-
ke heel veel plezier. Geniet van de bijzon-
dere momenten.

Agenda
Open Dag St. Anthonius Gilde  

te Sambeek
21 augustus 2022

st. anthoniusgilde
600 jaaR
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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

Een korte terugblik op het weekend van 
10/11/12 juni 2022. Wij hebben hier 3 á 
4 jaar naartoe gewerkt. Nu moest alles op 
zijn plek vallen en uitkomen hoe wij het 
bedacht hadden.
Van tevoren was er hard gewerkt om 
het terrein in orde te maken en de grote 
feesttent op te bouwen. Dit konden we 
gelukkig met een flinke ploeg doen en wij 
waren op vrijdag mooi klaar voor onze 
eerste activiteit.

Pubquiz: 
De gezellige pubquiz werd georganiseerd 
door een groep enthousiastelingen uit 
Beugen. Het was een mooie opstart van 
ons feestweekend. Er waren maar liefst 
38 teams die streden om de mooie prij-
zen. De vragen waren zeer verschillend. 
Het was een leuke en gezellige avond. 
De eerste prijs werd gewonnen door de  
Familie Uyen. Zij mogen 1 dag met zijn  
4e motor of elektrisch mountainbiken bij 
de JTX Racing in Cuijk. Na de prijsuit- 
reiking werd door Dj Chiel een mooie  
afterparty verzorgd. 

Kindermiddag en kranswijding: 
In samenwerking met SamSam werd een 
gezellige middag georganiseerd met ver-
schillende spellen en activiteiten voor de 
jeugd. De SMT had zijn draaimolen ge-
plaatst op ons kinderplein. De kinderen 
hebben een leuke middag gehad. 
’s Avonds was de jaarlijkse kranswijding 
ter ere van St. Jan. Na het Sambeeks volks-
lied werd er een zomeravondconcert ge-
geven door harmonie Semper Unitas. De 
tent bleef mooi gevuld met aandachtige 
luisteraars. Daarna werd de avond verder 
gevuld door de rock, blues en soul van de 
band Sold. Zij speelden eigen nummers 
maar ook covernummers. Deze avond is 
goed bevallen bij de aanwezige publiek.

Gildedag:
’s Morgens werden de genodigden en ko-
ningen/koninginnen welkom geheten in 
de feesttent. Door een tamboer werden 
zij naar de gildemis geleid. Deze was in 
de open schuur van de SMT. De mis werd 
druk bezocht. En mooi opgeluisterd door 
het Sambeeks gemengd koor. Na afloop 
was in de feesttent de koffietafel en werd 

de erewijn geschonken.  
Om stipt half 1 vertrok de optocht. Na een 
rondje door Sambeek keerde men terug 
op het hoofdveld. Hier kon men zich op-
maken voor de officiële opening van de 
wedstrijden. Deze werden ingeleid door 
een massale opmars, de vendelhulde en 
een vendelgroet. Waarna de gildes een 
slangendefilé liepen. 
Tijdens de wedstrijden werd in verschil-
lende disciplines gestreden om het zilve-
ren schildje: bazuin blazen, trommelen, 
standaard rijden, vendelen, kruisboog en 
geweerschieten. De deelnemers waren en-
thousiast. Om 7 uur was de prijsuitreiking. 

Wij van St. AnthoniusGilde Sambeek wil-
len alle vrijwilligers, sponsoren, en begun-
stigers bedanken voor hun inzet en daad-
kracht. Verder een groot dankjewel aan de 
familie Willems voor de locatie van onze 
Gildedag. De SMT danken we voor het 
beschikbaar stellen van zijn terrein en ma-
teriaal. En iedereen die we vergeten zijn. 
Zonder jullie inbreng was het ons niet ge-
lukt om zo’n mooi weekend neer te zetten. 
Wij kunnen met trots en blijdschap terug 
kijken. Dit hadden wij niet willen missen. 
Op naar de jaren die komen gaan.

JUBILEUM 600 JAAR BESTAAN ST. ANTHONIUSGILDE
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www.2besign.nl
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vv samBeek
histoRische pRomotie 
naaR 4de klasse vv samBeek 1

Niet veel vaker was de bewering “Je had er 
bij moeten zijn” waarheid.
Ik heb dan ook besloten mijn vingers niet 
te branden aan een wedstrijdverslag dat 
het werkelijk zinderende verloop van zon-
dagmiddag 19 juni 2022 zou beschrijven. 
Dat lukt gewoonweg niet.

Dus…laat ik de foto’s en de “kale” statistie-
ken het verhaal vertellen…

12 juni 2022 Wilbertoord:
DSWH’18-Sambeek 1-2

19 juni 2022 Sambeek:
Sambeek- DSWH’18 1-2
Verlenging 0-0
Sambeek wint na strafschoppen.

En dat we het voorafgaand, tijdens en na 
de wedstrijd zo enorm goed voor elkaar 
hadden verdient lof voor alle betrokkenen 
en voor alle bezoekers. Een ontlading die 
intens was en veel zegt over de saamhorig-
heid die al maanden te voelen was binnen 
onze vereniging.

Geniet gerust nog na:
https://www.youtube.com/watch?v=K-
0kwyXwQSOo

Antwan Ebben – voorzitter.

Agenda
Oud papier
Woensdag  

27 juli en 24 augustus 
16.00 – 19.00 uur  

(Pastoor de Vochtplein)

Zondag 19 juni 2022 gevangen in 1 foto.
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CENTRUM SAMBEEK
Wij zijn een kamerverhuurbedrijf voor  
arbeidsmigranten.Bij ons wonen ruim  
150 mensen uit verschillende landen.

We zijn op zoek naar een:

Zelfstandig werkende vrouw of man 

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

de sanitaire voorzieningen schoonmaakt. 

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

Uw sollicitatie zien we graag tegemoet via mail.

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

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



Nr. 5     ROND DE TOREN      31

sempeR unitas
oveR tRadities en leefBaaRheid

door Stephan Moors

Een paar weken geleden waren we allen 
getuige van een lange bonte stoet gilde-
broeders die door het zonnige Sambeek 
trok. Niet alleen de 40 deelnemende gil-
des maar ook Harmonie en tamboerkorps 
Semper Unitas ging die middag aan u 
voorbij. Voor de deelnemende muzikan-
ten van onze vereniging een onvergetelijke 
ervaring: applaudisserend publiek langs 
de kant van de weg, heel veel belangstel-
ling en support, dat smaakt naar meer! 
Tijdens de massale opmars diezelfde 
middag met zo’n 1000 deelnemende gil-
debroeders, zusters, kinderen en paarden 
klonk het Wilhelmus zoals het nog nooit 
geklonken had. Daags ervoor begeleid-
de Semper Unitas de St Jansviering in de 
fraai versierde tent op het gildeterrein, en 
ook deze dienst en het aansluitend zomer-
avond concert werd er een om in te lijsten.  
Santa Rosa, het St Jan de doperlied en 
natuurlijk het Sambeeks Volkslied wer-
den uit volle borst meegezongen. Ook 
gezongen werd er tijdens het aansluitend 
zomeravond concert: Merel en Marjolein 
soleerden in “Laat me “ en in het bekende 
“We zullen doorgaan” van Ramses Shaffy. 
De vele luisteraars en ook de instrumenta-
listen van de harmonie waren diep onder 
de indruk van de performance van deze 
twee S.U.-zangeressen. 

Geweldig al die tradities en plaatselijke 
gebruiken die de leefbaarheid in Sambeek 
juist zo aantrekkelijk maken. En wat geeft 
het je een goed gevoel als je daar als gil-
debroeder, organisator, vrijwilliger of mu-
zikant een bijdrage aan kunt leveren. Des 
te meer reden om actief lid te worden van 
een van de talrijke verenigingen die ons 
dorp rijk is. En als we dan toch een sug-
gestie mogen doen……………….

Jong geleerd is oud gedaan
Semper Unitas heeft het altijd als een van 
haar maatschappelijke taken gezien om 
muziekonderwijs dicht bij huis in de eigen 
dorpskern te organiseren. Een dankbare 
taak. Al vanaf het 7e levensjaar vinden 
kinderen hun weg naar de Elsenhof (in de 
toekomst de MFA) om daar gezellig mu-
ziek te gaan maken. 
Colette Ermers start ook in het nieuwe 
seizoen 2022/2023 met de cursus Basis 
Vorming Muziek (BMV). Tijdens weke-
lijkse lessen komen allerlei facetten van 
het muziekonderwijs aan bod. De 7-jari-
ge kinderen leren niet alleen blokfluit of 
een slaginstrument te bespelen, ze leren 
ook noten lezen, muziek schrijven, en er-
varen wat het beluisteren van muziek en 
ritme met ze doet. Tijdens instrumenten 
parades (waarbij muziekdocenten komen 
vertellen over hun instrument) maken 
de kinderen kennis met een groot aantal 

muziekinstrumenten. Aanmeldingen of 
informatie omtrent muziekles bij Semper 
Unitas: info@semperunitas.nl  
Hoe leuk is het als de kinderen zelf hun 
eerste liedjes laten horen aan ouders, opa’s 
en oma’s, buren en familie. Kinderen leren 
zich presenteren tijdens voorspeelmidda-
gen, maar ook in sinterklaas- en kersttijd. 
Op zaterdag 9 juli om 17.00 uur is er zo’n 
voorspeelmiddag te bezoeken in de El-
senhof. Blokfluiters, jonge klarinettisten, 
trompettisten en slagwerkers laten van 
zich horen, en ook de nieuw geformeerde 
samenspelgroep o.l.v. Bjorn Hess is te be-
luisteren. 
Een week eerder op zaterdag 2 juli doet 
Sanne van der Straaten op klarinet haar 
openbaar D examen, geeft S.U. een klein 
concert en tevens wordt er dan een 7-tal 
jubilarissen gehuldigd vanwege het feit dat 
ze 25, 40 of zelf 50 jaar lid zijn van onze 
vereniging. Eric Botden, Mario Denen, 
Marcel Ermers, Celine Verdijk, Robert 
Berkvens, Ilse Rongen en Stan Huijbers 
worden die avond in het zonnetje gezet 
waarbij ook uw aanwezigheid bijzonder 
op prijs wordt gesteld.  

Agenda
Concert D examen, Jubilarissen

2 juli - 19.30 uur 
Elsenhof

Voorspeelmiddag
9 juli - 17.00 uur
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WORKWEAR · VERKOOP · KASSA

VOOR MEER INFORMATIE LOOP BIJ ONS BINNEN

OF MAIL NAAR PETER@VANKEIJSTEREN.COM
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Helaas ging dit jaar het kamp niet door. Als 
alternatief heeft de jeugdcommissie een 
6-kamp georganiseerd. Bijna 25 jeugdigen 
hebben hier op de dag na Hemelvaart aan 
meegedaan. Blind- en handdoekvolleybal, 
trefbal, touwtrekken, een estafette en drie-
op-een rij stonden op het spelprogramma. 
Ook waren er korte spelletjes bedacht. Er 
werden torens gebouwd met suikerklont-
jes, bekertjes en speelkaarten. Er werd 
wc-rol gerold en de olifantenmars gelopen 
met een met tennisbal gevulde panty over 
het hoofd. Naast een gezonde fruithap 
stond er ook overheerlijke tafelfriet op 
het menu. Het was een lekker fanatieke en 
super gezellige afsluiter van het seizoen.
 

Sommige teams kunnen er maar geen ge-
noeg van krijgen. Ook na de allerlaatste 
seizoens-afsluiter gaan zij nog naar diver-
se toernooien in de regio.
 
Met hemelvaart werden er toernooien 
gespeeld in Overloon en Gennep. En het 
Pinkstertoernooi in Sint Tunnis werd dit
jaar weer goed bezocht. Ook is er een dele-
gatie van Avance afgereisd naar het Hajraa 
toernooi in Eindhoven. Dit is, volgens de
organisatie, het grootste grastoernooi in 
de wereld!
 
Zo zie je maar weer. Ook buiten de Waranda-
hal zoeken we elkaar en de gezelligheid op.

vc avance
‘na de competitie’



Nr. 5     ROND DE TOREN      34

Nadat ze een opleiding tot bloemist had 
gevolgd, wilde Marloes Hermens (23), 
nog een heel andere kant op. Via een tip 
kwam ze op een school in het Belgische 
Mechelen terecht, bij de HBO-opleiding 
interieurvormgever. Ze had het hier prima 
naar de zin. Met haar diploma op zak vond 
Marloes een baan bij Strakk in Oostrum, 
een bedrijf gespecialiseerd in keuken- en 
totaalinrichting. Hier houdt ze zich bezig 
met technische tekeningen maken en is 
werkvoorbereider van diverse projecten. 
Marloes en vriend Stan zaten midden in 
de verbouwing van hun huis aan de Mon-
seigneur van Enckevoirtstraat toen ze een 
telefoontje kreeg van de stuurgroep ‘Ver-
bouwing van kerk naar MFA’.  Marloes: 
“Ze vroegen of ik bij de werkgroep zou 
willen die zich bezig houdt met het in-
terieur van de nieuwe MFA. Dat leek me 
leuk, ik had zelfs al eens tegen Stan gezegd 

dat ik dat wel zag zitten.” Op dit moment 
bestaat deze werkgroep naast Marloes uit 
Henk van Raaij, Hilde Stevens, Bram Ja-
cobs en Noud Jacobs. 

Moodboard ter inspiratie
Op 16 maart trapte de werkgroep Inrich-
ting MFA af met haar eerste bijeenkomst. 
“We zijn gestart met het maken van een 
moodboard om te zien wat iedereen voor 
ogen heeft. We zijn het erover eens dat 
we graag kleuren willen gebruiken en de 
foyer en de voormalige kerk in dezelfde 
stijl zouden willen zien, maar dan net even 
anders. Het was leuk om te zien dat onze 
ideeën overeenkwamen.” Pinterest was bij 
het maken van een moodboard een grote 
inspiratiebron. Daarnaast doet Marloes 
bijvoorbeeld ook ideeën op wanneer ze 
onderweg is. “We waren met de vrienden-
groep in een Eindhovens café waar ik een 

plafond zag met mooie lampen, een foto 
daarvan is toegevoegd aan het mood-
board.”

Werkgroep beslist met hulp van inwoners
Om de ruimte goed in beeld te krijgen, 
maakt Marloes met tekeningen van de 
architect, 3D-beelden van de voormalige 
kerk. “Het is veel werk maar hier zullen we 
veel aan hebben.” 
Een volgende stap is vanuit het mood-
board en de 3D-tekeningen de indeling 
schetsen. Waar moeten de tafels en stoe-
len staan bijvoorbeeld, en het biljart? 
Waar komen de roomdividers te staan? 
En vooral, hoe is het een praktisch geheel. 
“Het is zeker niet zo dat de werkgroep 
alleen beslist. We willen ook de inwoners 
van Sambeek mee laten bepalen door te 
stemmen bijvoorbeeld.” 

Handige mensen in Sambeek
Behalve het bepalen van de kleuren op de 
muren en de vloerbedekking bijvoorbeeld 
zal de werkgroep zich ook bezig houden 
met de aanschaf van het meubilair. “Dit 
hoeft zeker niet nieuw te zijn, oude stoelen 
kunnen we stofferen bijvoorbeeld, of een 
kleurtje geven, we zullen creatief moeten 
zijn. En ook dan hebben we vrijwilligers 
nodig. Ook de jeugd kunnen we hierbij 
goed gebruiken, we hebben ontzettend 
veel handige dorpsgenoten, zowel jong 
als oud! Het is leuk om creatief bezig te 
zijn, tijdens de vergaderingen is iedereen 
enthousiast en zit vol leuke ideeën. Be-
halve dat het spannend is, geeft het ook 
veel energie om er een mooie MFA van te 
maken!”

Er is al veel werk verzet om van de kerk een Multi Functionele 
Accommodatie voor Sambeek te maken. Ook achter de 
schermen gebeurt veel. Sinds half maart is de werkgroep 
‘Inrichting MFA’ actief. We spreken Marloes Hermens, lid van 
deze creatieve werkgroep. 

van keRk naaR mfa
in gespRek met... maRloes heRmens
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Vrienden van
Rond de Toren

Boekbinderij Boede

Danielle Haar Zaak

Geert Verdijk Groenvoorzieningen

Imkerij De Vrije Heerlijkheid

Vertaalbureau Linguartis

September nummer

Deadline kopij en foto’s
Dinsdag 30 augustus

Aanleveren via: ronddetoren@live.nl

Verspreiding
Dinsdag 13 september

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

Ondanks dat er twee jaar geen kermis 
heeft plaatsgevonden in ons mooie  Sam-
beek, zijn de leden van de kermiscommis-
sie, een subcommissie van de dorpsraad, 
continu met elkaar in gesprek gebleven 
over de toekomst. Het doel? ALLE inwo-
ners van Sambeek, jong en oud, betrekken 
bij de kermis 2022. Die gesprekken heb-
ben het een en ander teweeggebracht. Zo 
is de stuurgroep aangevuld tot zes dorps-
genoten, te weten Michel, Chris, Maarten, 
Miranda, Nicole en Linda. In april heeft er 
een ondernemersavond plaatsgevonden 
onder het motto: waarom moeilijk doen 
als het samen kan? Hier is input geleverd 
en draagvlak is gecreëerd. De regie met 
betrekking tot de vergunningen en hore-
ca ligt voortaan bij de stuurgroep. En op-
nieuw is de samenwerking aangegaan met 
volleybalvereniging Avance en Voetbal 
Vereniging Sambeek. Met deze samenwer-
king en diverse andere vrijwilligers zijn ze 
tot een prachtig programma gekomen met 
activiteiten gericht op elke leeftijdsgroep 
in Sambeek. Hierin ziet u ‘gouwe ouwe’ ac-
tiviteiten terugkomen, maar ook ‘gloedje 
nieuwe’ verschijnen. 

Vrijdag 26 augustus 2022
•  18.00 uur Opening Kermis   
•  Frispongen 18- jeugd 
•  Bierpong 18+ inclusief DJ 
•  Shirtjes Kroegentocht uitdelen

Zaterdag 27 augustus 2022
•  Street Voetbal en Beach Volleybal  

inclusief luchtkussen en muziek 
•  Prijsuitreiking en Sambeekse  

dorpsbarbecue
•  Feest met DJ  

Zondag 28 augustus 2022
•  Nieuwe-inwoners-dag namens  

de dorpsraad
•  Wielerronde
•  Attracties Fun Pro inclusief zweefmolen 

en een zandbak met speelzand voor de 
kleintjes

•  Open DJ middag met afsluiting DJ

Voor deze dag zijn we nog op zoek naar 
vrijwilligers, houd voor meer info onze so-
cial-mediakanalen in de gaten. Facebook; 
Kermis Sambeek Instagram; kermissam-
beek

Maandag 29 augustus 2022
•  Kroegentocht met afsluiting in de tent 

op het plein
•  Kermismatinee voor ouderen in de 

Elsenhof

Kijk voor het actuele programma, kaart-
verkoop en aanmeldingen op www.sam-
beek.info Kom! Doe mee, eet mee, kom 
aanmoedigen, loop er eens uit, geniet ge-
woon lekker mee van alles wat er ook voor 
jou is georganiseerd op het kermisplein!

keRmis 
samBeek 
vooR iedeReen!
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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


