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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



Nr. 6     ROND DE TOREN      3

Eindelijk was het dan zover. Na 2 jaar van 
afwezigheid kon eindelijk de Sambeekse 
Kermis weer doorgaan. Maanden van 
voorbereiding door een heel grote groep 
vrijwilligers werd vertaald in een prach-
tig feest voor jong en oud in het hart van 
ons dorp. Chapeau voor iedereen die dit 
mogelijk heeft gemaakt in welke vorm 
dan ook.

Nieuwe inwonersdag
Deze speciale dag om onze nieuwe inwo-
ners te verwelkomen werd bezocht door 
maar liefst 9 huishoudens; in totaal 29 
personen. Er waren 9 verenigingen aan-
wezig om de mensen meer over hun club 
te vertellen. 

Torenpad is geen Torenpad
Bij de ingang van de Elsenhof staat een 
straatnaambordje Torenpad. Het Sam-
beeks Heem maakte ons erop attent dat 
dit niet klopt. Het Torenpad loopt name-
lijk van het oude klooster naar de oude 
begraafplaats. Het gebied waar de Elsen-
hof staat heet namelijk Vrijthof. We heb-
ben dit gemeld bij de gemeente. Die heeft 
het uitgezocht en het blijkt inderdaad 
verkeerd te zijn. Het straatnaambord-
je zal daarom op korte termijn worden 
weggehaald.

Dorpsraad vergadering
Onze vergaderingen zijn openbaar. Op 
www.sambeek.info treft u de vergader-
data. Wilt u een vergadering bijwonen, 

stuur ons dan even een mailtje van te 
voren. We willen u er op attenderen dat 
de dorpsraad vergadering van oktober 
komt te vervallen. 
Hebt u iets te vragen of te melden aan 
de dorpsraad, neem dan contact met ons 
op. Dit kan door ons persoonlijk aan te 
spreken, of door een e-mail te sturen 
naar: dorpsraad_sambeek@hotmail.
com. Voor contactgegevens van de werk-
groepen: zie de notulen op www.sam-
beek.info.

nieuws van de doRpsRaad
BESTE INWONERS VAN SAMBEEK
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RABO CLUBSUPPORT
Wij als stichting Rond de Toren Sam-
beek doen mee aan de Rabo ClubSup-
port actie. Met veel plezier maken we 
het dorpsblad om u  allen op de hoogte 
te kunnen houden van alle nieuwtjes en 
gebeurtenissen van ons Sambeek.
Dit willen we blijven doen.
.
Van 5 tot en met 27 september kunnen 
leden van de Rabobank Land van Cuijk 

en Maasduinen stemmen op Rond de 
Toren - dorpsblad.

Na de eerste succesvolle Kleine Lezing 
volgt op 15 september een tweede. 
In de loop van ruim zeven eeuwen heeft 
Sambeek verscheidene kerkgebouwen 
gekend, die ook op verschillende plek-
ken in het dorp hebben gestaan. In en-
kele ervan kerkten de inwoners eeuwen 
achtereen, in andere kwamen Sambeke-
naren slechts voor kortere tijd samen. 
Maar steeds vervulde het kerkgebouw 
een centrale, samenbindende rol in de 
dorpsgemeenschap. Mensen werden er 
gedoopt, trouwden er en werden van 
daaruit begraven. De torenklokken 
riepen de mensen op naar de kerk te 

komen en bepaalden met hun tijdsaan-
duiding het levensritme.
De tweede Kleine Lezing wordt gehou-
den in de heemkamer in het voormalige 
Catharinaklooster aan de Torenstraat 
41 en begint op 15 september om 10.30 
uur. Jan Hooiveld, bestuurslid van Sam-
beeks Heem, zal dan aan de hand van 
veel beeldmateriaal een uurtje vertellen 
over de kerken in Sambeek. Het belooft 
een boeiende lezing te worden.

Reserveren is niet nodig: u kunt gewoon 
binnenlopen. De koffie staat klaar. U 
bent van harte welkom!

TWEEDE KLEINE LEZING OVER KERKEN IN SAMBEEK

STEM  
OP ONS
in de Rabo App
 of op rabo.nl/ 
clubsupport
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achteR de vooRdeuR van  familie holtmeulen 
mini vaRkentje blijkt toch wel gRoot te zijn

Tekst:  Jeanette Verstraaten
Foto’s: Ellen Duvekot

Heerlijk uitzicht
We ontmoeten Twan en Ingrid thuis, waar 
we heerlijk samen in de achtertuin plaats-
nemen. Het weidse uitzicht valt direct op. 
Je kijkt hier over de weilanden zo op het 
Maasheggen gebied. Beiden zijn dan ook 
erg in hun nopjes met deze plek. De oud-
ste zoon Robin heeft het ouderlijk huis al 
een tijdje verlaten, maar Vince de jongste 
is pas sinds juni uitgevlogen. Hij nam alle 
katten mee. “Ja nu hebben we echt het 
leeg-nest-syndroom,” zegt Ingrid lachend.

Geboren en getogen
Twan werd aan de Torenstraat 18 gebo-
ren. De plek waar zijn ouders nog altijd 
wonen. Ingrid komt van de andere kant 
van Brabant. Haar wieg stond in Loon op 
Zand; vlakbij de Efteling. “Ze was het elfje 
van de Indische waterlelies in de Efteling,” 
zegt Twan gekscherend. Haar vader werk-
te destijds bij Stork. Op een dag ging de af-
deling Dongen dicht en verhuisde Ingrid 
als 12-jarig meisje naar Boxmeer. 

Werken buitenshuis
Twan is werkzaam als bedrijfsleider bij 
Munckhof Taxi in Heijen en helpt daar-
naast graag een handje in de zaak JTX in 
Cuijk, die van zijn zoon Robin is. Ingrid is 
facilitair medewerker bij de rijksoverheid 
in Arnhem. Ondanks dat ze buitenshuis 
werken hebben dieren altijd een belangrij-
ke rol in hun leven gespeeld. Als we vragen 
aan Ingrid wat haar hobby’s zijn, roept ze 
direct: “HONDEN” en dieren. Je ziet haar 
gezicht stralen bij deze woorden. Twan 
zijn passie lag tot voor kort bij de End-
uro sport. Daar trok hij samen met Robin 
heel Europa voor door. Nu zijn zoon een 
eigen zaak heeft, gaat dat niet meer. Twan 
heeft zich aangemeld als vrijwilliger bij de 
crossclub en verricht nu werkzaamheden 
op de crossbaan. “Lekker buiten in de na-
tuur bezig zijn, dat vinden we fijn,” zegt 
Twan. “Samen gaan we graag met de ca-
ravan op vakantie en kiezen dan voor een 
heerlijk plekje in de natuur,” vult Ingrid 
verder aan. 

Actief in de natuur
Beiden halen veel avontuur uit de natuur. 

“Obstakels overwinnen,” legt Twan uit. In-
grid vindt het vooral avontuurlijk om met 
de honden bijvoorbeeld in de Dolomieten 
te wandelen. “Een stadje bezichtigen, maar 
daarnaast lekker in de bossen wandelen 
met de honden,” geeft Ingrid als haar fa-
voriete invulling van haar vakantiedagen. 
Ook thuis wordt er elke dag gewandeld. 
Niet hier in Sambeek een rondje. “Ik rijd 
naar Sint Anthonis, Geijsteren, Overloon, 
Afferden of Mook.” Deze plaatsen beho-
ren tot de favorieten. “In Overloon com-
bineren we het wandelen vaak met een 
bezoekje aan de crossbaan waar zoonlief 
dan aan het crossen is. Kunnen we ook 
meteen even onze kleinkinderen zien, 
want die zijn daar dan ook vaak te vin-
den,” legt Ingrid uit. “We zijn dol op ze; 
een bonuskleinkind van 8 en de jongste 
is net 9 maanden, heerlijk om op dat jong 
grut te passen,” zegt Ingrid met een grote 
glimlach. “Hier in onze eigen tuin zitten 
we eveneens midden in de natuur. Lekker 
beestjes om ons heen. Heerlijk gewoon,” 
vult Twan verder aan.

Opgegroeid met honden
“Thuis hadden we vroeger boxers,” ver-
telt Ingrid. “Toen we gingen samenwonen 
begonnen we met afstandshonden.” “Dit 
waren honden die een ander niet meer 
wilde. Andermans ellende,” vult Twan In-
grid aan. Ingrid verzacht het direct, want 
achter elke hond zit een verhaal, vertelt 
ze. “Ondanks dat ik 4 dagen weg was om 
te werken hadden die honden het bij ons 
veel beter.” Want buiten het werken is 
Ingrid er altijd voor haar beestjes. “Dat 
hebben we een aantal jaren gedaan tot de 
wens voor puppy’s kwam. Daarvoor moest 
je rashonden hebben. Ze kwamen bij het 
Hovawart ras uit. Deze honden worden 
gekenmerkt door hun waakzaamheid en 

Hoewel ze vaak de auto pakt en met haar honden in de 
omgeving in de bossen gaat wandelen heeft menigeen Ingrid 
Holtmeulen weleens met haar viervoeters gezien. Honden zijn 
haar passie en zij en  haar man Twan genieten ieder op hun 
eigen manier enorm van de natuur en van hun trouwe 
huisgenoten. 
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achteR de vooRdeuR van  familie holtmeulen 
mini vaRkentje blijkt toch wel gRoot te zijn

ze willen wel wat voor de baas doen, maar 
zijn zeker niet slaafs. Ze hebben een eigen 
willetje. Zijn rustig in huis, maar buiten 
toch best actief. Het is wel een hond waar 
je iets mee moet doen,” zo legt Ingrid uit. 
Het is geen canapé hond (geen bankhond) 
zei de Franse hondenfokker waar ze hun 
eerste Hovawart hond haalden. “Hof staat 
voor boerderij en wart is van waken, dus 
een waakhond voor op de boerderij,” legt 
Ingrid nog even uit. 

Priska
“Sinds 1997 hebben we deze rashonden. 
De allereerste heette Priska. Zij was de 
over over over grootmoeder van onze hui-
dige hond. We zijn inmiddels tot en met de 
G met onze nestjes, dus dat betekent dat 
we al 7 nesten hebben gehad. We begon-
nen met de A,” vertelt Ingrid. “Als we een 
nest willen dan zit Ingrid avonden achter 
de computer op zoek naar een leuke reu,” 
geeft Twan aan met een lach op zijn ge-
zicht. Als ze er eenmaal eentje heeft ge-
vonden, dan gaan ze samen op pad. Vaak 
is het in het buitenland. Beiden vertellen 
leuke anekdotes over de avonturen die ze 
dan beleven op deze uitstapjes. Op dit mo-
ment is Ingrid weer op zoek naar nieuwe 
reuen en worden de avonden weer gevuld 
met speurwerk op de computer.

Vrijwilliger bij de Dierenbescherming 
“Toen we onze eerste hond kregen ben 
ik bij de Dierenbescherming gegaan voor 
een training. Daar vroegen ze me direct 

om een training te volgen zodat ik les kon 
geven aan andere hondenbezitters, die 
graag een gehoorzaamheidstraining voor 
hun honden willen volgen. Dit verzorg 
ik nu al sinds 1989 in Malden. Daarnaast 
geef ik ook les in Vortum-Mullem, maar 
dat is niet voor de Dierenbescherming.”

Opvang van dieren in nood
Vroeger ving Ingrid ook dieren op. Die 
waren dan gedumpt, mishandeld of ver-
waarloosd. De Dierenbescherming bracht 
vooral paarden/pony’s, geitjes en varkens. 
“Mensen namen een klein mini varken-
tje en dan bleek het toch een heel groot 
varken te zijn,” vertelt Ingrid. “Soms wer-
den de dieren zelfs achtergelaten in het 
huis als mensen verhuisden. Dan belde de 
woningstichting dat er nog een ‘gedropt 

huisdier’ was,” vertelt Ingrid vol ongeloof. 
Toen Ingrid in Arnhem ging werken is 
ze hiermee moeten stoppen. “Dit vond ik 
echt heel jammer, je kunt zoveel voor die 
beestjes betekenen, maar je kunt tenslotte 
niet alles,” zegt ze. “Het is allemaal vrijwil-
lig, maar je gezondheid en privé omstan-
digheden moet het ook toelaten. Er is ge-
lukkig nog vrijwilligerswerk genoeg om te 
doen,” zegt ze lachend tot besluit.

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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MOORDWEEKEND BIJ 
VEST-TONEEL
Het Vortums en Sambeeks toneel is mo-
menteel druk aan het repeteren voor weer 
een prachtig blijspel. Hoewel de naam 
anders impliceert, namelijk ‘Moord-
weekend’ staat deze avond zeker garant 
voor het aantrekken van de lachspieren. 
De voorstellingen vinden plaats in zowel 
Sambeek als Vortum-Mullem. Dagen en 
tijden ziet u op de poster hiernaast.

De voorstelling neemt u mee naar een 
yogaweekend op een afgelegen boerde-
rij. Vier dames en een heer hebben zich 
hiervoor opgegeven. Het zijn de meest 
uiteenlopende types en het valt dan ook 
niet mee om een heel weekend met el-
kaar door te brengen. Wanneer dan één 
van de cursisten op geheimzinnige wijze 
verdwijnt, de telefoon niet meer werkt 
en men allerlei beangstigende geluiden 
hoort, komt men nader tot elkaar.

Moordweekend staat garant voor een 
avondje lachen. Nieuwsgierig geworden 
en wilt u ook komen kijken? Kaarten zijn 
te koop via: www.vest-toneel.nl. Scan de 
QR code in en bestel direct uw kaarten.

Een
Moord

weekend
Carl Slothoorn

zondag 6 november 2022
aanvang 14:30 uur

zaal open vanaf 13:30 uur  
De Elsenhof, Sambeek

of  

vrijdag 11 november 2022 
aanvang 20:00 uur

zaal open vanaf 19:00 uur  
MFA Knillus, Vortum-Mullem

 of  

zaterdag 12 november 2022
 aanvang 20:00 uur

zaal open vanaf 19:00 uur  
MFA Knillus, Vortum-Mullem

één toegansbewijs, geldig voor één van de genoemde datums

nieuwsflits

De concerten beginnen om 16.00 uur, 
de kapel is om 15.30 uur open. Kosten 
voor het concert bedragen € 9,- inclusief 
drankje na afloop.U kunt reserveren via: 
info@hetkloosterhuis.nl. Meer infor-
matie op: www.hetkloosterhuis.nl. Gro-
testraat 69 in Sambeek.

Zaterdag 
17 september
Sefardische 
Muziek 
Anass Habib, 
de in Fez geboren klassiek Arabische en 
internationaal bekende zanger, en Ja-
nine Verdonk, gepromoveerd cultureel 
antropologe, zangeres en harpiste, zin-
gen samen Sefardische liederen bege-
leid door harp-, trommel- en fluitspel. 
Met hun programma ‘Een Sefardische 

reis rond de Middellandse zee’ nemen 
zij het publiek mee in de beleving naar 
andere tijden en streken, door de com-
binatie van verhaal en muziek. Sefardi-
sche muziek staat bekend om de prach-
tige ontroerende liefdesliederen, vrolijke 
én intens treurige melodieën met naast 
Spaanse, ook Arabische, Balkan, Turk-
se en Griekse invloeden. Een rijk palet 
aan klanken uit verschillende streken 
en tijden: sommige afkomstig uit de late 
middeleeuwen, andere uit de 19e eeuw 
en enkele heel recent. Luister naar Nani 
nani en Abenamar door Anass Habib, en 
het optreden in het Bimhuis in Amster-
dam. Meer info vind je op http://www.
anasshabib.com

Zondag 09 oktober 2022
Rhenusensemble

Trio (fluit, viool en cello) met een reper-
toire van barok tot modern klassiek.

Zondag 13 november
Pro en Contra 
Trio met twee mandolines en accorde-
on. Het programma draagt de Russische 
naam Bystro (Snel). Zij brengen voor-
namelijk Russische muziek uit de 20ste 
eeuw.

Zondag 12 maart 2023  Ray Unlimited 
Swingende jazz met een bluesy randje en 
verfijnde liedjes die je raken. Uit het re-
pertoire van Ray Charles. 

Zondag 14 mei 2023  Pipelare
Vocaal ensemble, meerstemmige muziek 
uit renaissance en vroege barok. Pro-
gramma ‘Media vita in morte sumus’. 

CONCERTPROGRAMMA HET KLOOSTERHUIS 2022 – 2023
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Tekst: Nena Bongers
Foto’s: Ellen Duvekot en Christ Tielemans

Even voorstellen
“Ik ben Christ, woon sinds april 2020 
samen met mijn vrouw Dimphie op de 
Clompen Camp. Heb voorheen op diver-
se plaatsen in Brabant gewoond. Ik ben 66 
jaar en al 3 jaar met pré-pensioen.”

Hoe het begon
Christ heeft de Hogere Agrarisch School 
doorlopen, richting tuinbouw. Dit is ook 
zijn werk geweest. 
Rondom zijn studententijd zou hij in 
dienst moeten, maar hij heeft dat gewei-
gerd. Hij wilde niet afgekeurd worden, 
maar heeft gewoon nee gezegd. Nadat hij 
klaar was met zijn studie heeft hij vervan-
gende dienst gedaan bij De Kleine Aarde in 
Boxtel. Die waren toen al met biologische 
tuinbouw bezig en dat kwam heel goed uit. 
Want dat is zijn motto, biologisch, en daar 
is hij nog steeds mee bezig, zowel in zijn 
moestuin op de Oude Waranda als in zijn 
prachtige achtertuin, de eetbare siertuin, 
goed voor zowel de natuur als voor hen-
zelf.
Hij kon zijn vaders varkensbedrijf over-

nemen destijds in zijn geboorteplaats 
Chaam, maar is op een deel van het bedrijf 
een biologisch tuinbouwbedrijf gestart. 
Met name groenteteelt. Dit halverwege de 
jaren 80. Later bleek dat hij er te vroeg mee 
begonnen was. Zelf had hij genoeg kennis 
en ervaring om het te doen, maar je moet 
het ook kunnen verkopen. Dat was best 
wel een ramp, en hij is na 4-5 jaar daarmee 
gestopt. 
Daarna is hij zich gaan inzetten om deze 
sector hard te maken. Hij heeft nog heel 
kort bij SKAL gewerkt, een controle orga-
nisatie die biologische bedrijven keurt en 
certificeert.  
Vervolgens heeft Christ in het onderwijs 
gewerkt, leraar tuinbouw. Hij is begonnen 
in Houten op de Middelbare Agrarische 
School. Zijn laatste 27 werkjaren heeft 
hij op de HAS in Den Bosch voor de klas 
gestaan, waar het voor hem ook allemaal 
begon. Toen er een tweede locatie bij kwam 
in Venlo heeft hij daar ook lesgegeven. 

Heden
Christ is coördinator bij Verdeliet in Cuijk. 
Die bestaat 8 jaar, en hij is daar 2 jaar gele-
den bijgekomen als tuincoördinator. Het is 
daar een tuin van ongeveer een halve hec-

tare, waar hij een teeltplan voor maakt. Het 
is ook  een sociaal project, waar mensen 
8 dagdelen komen werken in de tuin. Er 
worden bloemen en groenten geteeld en 
ook verkocht aldaar. 
Er komen mensen die alleen zijn, of ar-
beidsongeschikt. Senioren, of omdat ze het 
leuk vinden om daar te werken. Mensen 
komen en gaan. Enerzijds een sociaal pro-
ject anderzijds is het gericht op duurzaam-
heid. 
Ook in Sambeek in zijn eigen straat heeft 
hij een project gestart op de schuurtjes 
met platte daken om die te vergroenen. 
Vier van de zes bewoners doen mee. Deze 
heten sedumdaken, daar worden een soort 
vetplantjes op gezet die droogtebestendig 
zijn. De bedoeling is tweeledig, met wel 
meer doelen. Dit groen dak is in laagjes 
opgebouwd, onder een waterbuffer, het 
groeimedium waar de plantjes op groei-
en. De waterbuffer zorgt ervoor dat het 
water minder snel de riolering in stroomt. 
Die houdt het water langer vast, dat is een 
van de pluspunten. Het groene dak zorgt 
natuurlijk ervoor dat het groen is, en er 
wordt zuurstof geproduceerd. CO2 wordt 
opgenomen, maar maakt de bewoning 
ook minder heet. Dit alles met subsidie 
van het Prins Bernhard Natuurfonds van 

de hobby van...
chRist tielemans

Voorloper in het biologisch telen en voor vergroening van de 
woonomgeving. 

Moestuin aan de Oude Waranda
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de provincie, onderdeel Buurt, Natuur en 
Water Fonds. Dit fonds heeft ook een so-
ciale doelstelling, je moet het met meerde-
re mensen doen, om zo verbinding in een 
buurt of wijk te creëren. De subsidie- voor-
waarde was dat er minimaal 3 bewoners 
meededen. 

Vol ideeën 
Een ervan is natuurvriendelijk inrich-
ten van het buitengebied. Hij spreekt ook 
weleens bij bijeenkomsten, bijvoorbeeld 
onlangs bij Milieu Vereniging Land van 
Cuijk. Die had zelf veel lezingen gehad 
over de nieuwe omgevingswet met o.a. 
een thema over landbouw. Daar sprak hij 
voor raadsleden, wethouders, boeren, na-
tuurbeschermers, van alles en nog wat. Het 
buitengebied gaat heel erg veranderen. We 
hebben teveel mest en te weinig natuur. 
Als je modern grasland hebt is dat puur 
Engels raaigras waar verder niks in groeit, 
geen plantjes. Christ noemt het een groene 
woestijn.   Het is het meest gebruikte gras 
voor boeren. Vroeger waren er slootjes, 
kleine weilandjes, bomen en bosjes, alles 
was een stuk natter. Waar nu de beken zijn 
rechtgetrokken is heden het waterschap 
bezig om te meanderen, water vast te hou-
den. Er moet meer ruimte komen voor 
natuur en minder intensieve landbouw, 
eigenlijk zoals vroeger, toen het gemengd 
was. Heel veel natuur die wij de moeite 
waard vinden is ontstaan als bijproduct 

van landbouw.  Geriefhoutbosjes bijvoor-
beeld zijn door boerenactiviteiten ont-
staan. Veel is nu verdwenen en dat moet 
terug, kan niet anders, vertelt Christ. Het 
buitengebied gaat er heel anders uitzien. 

Vergroening
Christ zit ook in de dorpsraad en vindt 
dan de leefbaarheid in het dorp belangrijk, 
dan heb je het over de kern van het dorp. 
Bijvoorbeeld het verenigingsleven en hoe 
zit het met de woningen, of iedereen goed 
kan wonen, verkeersveiligheid. Maar je 
moet ook kijken in de toekomst naar het  
buitengebied, hoe ziet dat eruit. Is het aan-
trekkelijk voor de mensen en de natuur, 
toeristen? Buitengebied is heel belangrijk, 
dat vergeten we vaak. 
Voor de huizen is vergroening ook een 
punt, de gemeente legt al wadi ’s aan, waar 
het water naartoe kan stromen na flinke 
buien. Dit is bij hem achter ook al aange-
legd. Dit zijn laagtes meestal met gras be-

groeid, waar het teveel aan water naartoe 
stroomt en dan kan het daar langzaam 
wegzakken.
Je kunt zelf ook je tuin groen maken, maar 
ook net zoals hij deed met zijn wijk met 
de groene daken. Je kunt ook tuinprojecten 
hebben, waar mensen de tegels eruit halen 
en groene planten erin zetten. In het Ca-
tharinapark is even geleden een bijenhotel 
gebouwd, dat ook een stukje vergroening 
is. En er is voor deze insecten ook weer een 
plekje. Je kunt ook bijvoorbeeld parkeer-
plekken aanleggen met open stenen, wat 
veel mooier kijkt dan het betonnen stenen 
landschap. Planten verkoelen ook de om-
geving, stenen houden de warmte vast.

Ten slotte
Voorlopig zijn tuinen en natuur nummer 
1. Zijn tuin is vol met bloemen en struiken. 
Een eetbare tuin is het. Hij heeft meerdere 
interesses, een ervan is zingeving, een on-
derdeel dat positieve gezondheid genoemd 
wordt. Daar kan hij op Verdeliet veel mee 
doen, mensen stimuleren qua eten, bewe-
gen of leuke dingen mee te doen.
Bij zijn voordeur staat een mini-biblio-
theek voor boeken én zaden, je kunt iets 
meenemen of zelf wat toevoegen. 
Christ blijft nog wel even bezig met mens 
en natuur. 

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

Groene daken

Achtertuin van Christ en Dimphie
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Maak een afspraak en kom langs in 
onze showroom voor inspiratie of 
een adviesgesprek op maat.

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

// sanidrome.nl/pennings

Route 66    Grotestraat 77  5836 AC Sambeek    0485 520 353
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nieuwsflits
Het kan weer! Hardlopen door het oud-
ste cultuurlandschap van Nederland in 
wedstrijdverband. Op 18 september 2022 
vindt in Groeningen de 19e editie van de 
Contiweb Maasheggenloop plaats. Net 
zoals bij de vorige edities is er een afstand 
voor iedereen. Voor de jongste hardlopers 
(tot 5 jaar) is er een Bambinoloop (250 
meter) en voor de junioren (tot 15 jaar) is 
er een Jeugdloop (1000 meter). Senioren 
kunnen kiezen tussen 5 of 10 kilometer. 
Natuurlijk ontbreekt de Halve Marathon 
ook dit jaar niet. 
De belangrijkste punten op een rij:
• Start en finish in Groeningen.
•  Alle afstanden lopen direct in het 

prachtige Maasheggengebied met 
UNESCO status.

• Past goed in de voorbereidingen van 

een najaarsmarathon.
De starttijden op de verschillende afstan-
den zijn als volgt: Bambinoloop (10:10 
uur), Jeugdloop (10:25 uur), 5 kilometer 
(11:00 uur), 10 kilometer (10:45 uur) en 
de Halve Marathon (10:00 uur). Voorin-
schrijving is mogelijk tot en met 17 sep-
tember 2022 en is voor iedere afstand 
goedkoper dan na-inschrijving. Na-in-
schrijven is mogelijk tot een half uur vóór 
de start van de wedstrijd. Voor alle jeugd-
deelnemers is er een leuke herinnering 
en voor de podiumplaatsen een mooie 
beker. Voor de Halve Marathon en de 10 
kilometer is er, voor zowel dames als de 
heren, een geldprijs van 100 Euro voor 
het verbreken van het parcoursrecord. De 
Maasheggenloop start bij het clubgebouw 
van het Gilde Groeningen aan de Maas-

straat 17 in Groeningen. Hier is ook het 
inschrijfbureau gevestigd.
Voor meer informatie bezoek: www.
avsportingboxmeer.nl of www.facebook.
com/avsportingboxmeer, of stel je vraag 
via email aan wedstrijdsecretariaat@
avsportingboxmeer.nl.

CONTIWEB MAASHEGGENLOOP 2022 OP 18 SEPTEMBER

Een tiental jaren geleden is de SWOGB 
(oud gemeente Boxmeer) gestart met 
computercursussen voor ouderen. Ge-
steund door een aantal enthousiaste 
vrijwilligers en financiële steun vanuit de 
SWO zijn vele ouderen in de gemeente 
op weg geholpen in het gebruik van de 
computer en tablet en telefoon. Ouderen 
één op één begeleiden en “digitale hulp” 
aan huis bieden, vraagt tijd en ook ande-
re competenties van vrijwilligers. Daar-
om willen we ons team versterken. We 
zijn op zoek naar enthousiaste mensen, 
jong en oud die het leuk vinden ouderen 
te begeleiding in deze digitale wereld en 
hun digitale vaardigheden willen over-
brengen. Heb jij basiskennis van compu-
ter, laptop, internet, smartphone, tablet 
en kun jij op een rustige en begrijpelijke 
manier deze kennis overdragen, neem 
dan contact met ons op. Je bent van harte 
welkom. De vraag van ouderen én jouw 
inzetbaarheid bepalen op welke tijden en 
bij wie je wordt ingezet. “Je komt allerlei 
verschillende mensen tegen én jouw di-
gitale kennis kan voor iemand echt een 
wereld van verschil maken.”

Een vrijwilliger deelt zijn ervaringen
Hieronder zo maar een greep uit de 

praktische vragen van de cursisten:
• Hoe maak ik een adressenlijst?
• Hoe werkt DigiD?
•  Een appje sturen… en beeldbellen met 

mijn kinderen, hoe moet dat?
•  De krant is niet bezorgd. Hoe kan ik 

hem toch lezen, op mijn tablet?
•  Ik wil een foto maken en versturen 

met mijn telefoon, maar hoe moet dat?
•  Ik wil een fietstocht uitzetten op mijn 

computer. Hoe?  En hoe uitprinten?
•  Hoe zet ik foto’s over van mijn telefoon 

naar mijn computer?
•  Ik heb een nieuwe telefoon. Kun je me 

op weg helpen?

Als je deze vragen voor ze kunt oplossen, 
dan kunnen ze er direct mee aan de slag 
en zien ze meteen resultaat. Weet ik niet 
direct het antwoord, dan kom ik er een 
volgende keer op terug. Er ligt veel en 
mooi vrijwilligerswerk voor het oprapen. 
“Computerbegeleiding voor ouderen” 
hoort daar zéker ook bij.  
Wilt u meer informatie en/of hebt u in-
teresse om ouderen te helpen in deze 
digitale wereld? Stuur dan een mail naar 
janarts123@gmail.com 
of bel naar Jan Arts 06-29160553.

DIGITALE BEGELEIDING VAN OUDEREN: 
ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Milian van Stokkum (Boxmeer 1963) 
exposeert van 1 juli 2022 t/m decem-
ber 2022 op de bovenverdieping van 
Maasziekenhuis Pantein een serie 
schilderijen uit diverse periodes. 

Milian werkt veelal in olieverf. Haar 
kleurgebruik is subtiel en ingetogen, 
het materiaalgebruik levendig en ge-
laagd. Haar schilderijen ontstaan vaak 
in series. Er hangen hier nu bijvoor-
beeld een aantal portretten van men-
sen uit de volksbuurten van Ierland en 
een aantal portretten van mensen met 
dieren. Het gaat haar bij deze schilde-
rijen om de binnenwereld van deze 
mensen. De kwetsbaarheid en sterfe-
lijkheid, levenservaringen en vragen 
die zich niet laten vangen in woorden 
maar die de open ruimte van de ver-
beelding nodig hebben. 

SCHILDERIJEN-
EXPOSITIE MAAS- 
ZIEKENHUIS PANTEIN 
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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

De een was 63 jaar en zijn huis stond in 
Sambeeksche Hoek. De ander was 11 
en woonde midden in Sambeek aan het 
Vrijthof. Maar ondanks het grote verschil 
in leeftijd en woonplek hadden ze één ding 
gemeen: ze waren beiden op dezelfde dag 
gebeten door dezelfde dolle hond.

Sambeek en enkele andere plaatsen in de 
regio werden begin 1907 geplaagd door een 
aantal gevallen van hondsdolheid. “Nadat in 
Beugen en Mill enkele personen door een 
dolle hond waren gebeten, heeft het dier 
zich ook opgehouden in Vierlingsbeek en 
Overloon”, schreef het Boxmeers Weekblad. 
“Ook in Sambeek. Op vrijdagmiddag 18 ja-
nuari viel een dolle hond een zekere Johan-
nes Jans uit Sambeeksche Hoek aan, nadat 
deze eerder een paar schapen had verwond. 
Vervolgens is het dier naar Sambeek gelo-
pen en beet daar ‘s avonds Marinus Hen-
drikus van den Bosch in zijn zitvlak. Het 
jongetje was daar met enkele kameraadjes 
aan het spelen. Daarna schijnt de hond naar 
Vierlingsbeek en Overloon te zijn gegaan. 
In Vierlingsbeek heeft hij een meisje en in 
Overloon een jongetje gebeten.”

Hondsdolheid, vaak ook rabiës genoemd, is 
een levensgevaarlijke en zeer besmettelijke 
ziekte. Het rabiësvirus komt vooral voor bij 
dieren, maar ook mensen kunnen ermee 
geïnfecteerd raken na een beet van een be-
smet dier. Het virus tast het zenuwstelsel 
aan, met vaak verlammingen tot gevolg, 
wat uiteindelijk tot de dood kan leiden. 
Om beten door dolle honden te voorko-

men, zat er tot ruim een eeuw geleden niets 
anders op dan het dier te doden. Dat is dan 
ook gebeurd met de hond die in Sambeek 
mensen had aangevallen. “De veldwachter 
in Venray heeft het dier doodgeschoten”, 
meldde het Boxmeers Weekblad nog. “Het 
was een donkere fikshond. De rijksveearts 
in Venray verklaarde dat het beest in de 
hoogste graad was aangetast. Het kadaver 
is opgestuurd naar Utrecht. In zijn maag 
werd een grote hoeveelheid hondenhaar 
gevonden; wel een bewijs dat er vele andere 
honden door hem zijn gebeten. Men vreest 
daarom dat er binnenkort vele dolle hon-
den zich in deze streek zullen vertonen. Ei-
genaars wordt geadviseerd, wanneer zij iets 
verdachts bij hun hond bespeuren, deze te 
doden.”   
Ook de lokale overheden zaten niet stil. 
Zij vaardigden een vier maanden geldende 
verordening uit, waarbij alle honden op het 
erf aan een ketting moesten worden gelegd 
en op straat een muilkorf dienden te dra-
gen. 

Enkele dagen na het bijtincident in de ge-
meente Sambeek berichtte burgemeester 
Lambertus Jacobus Stevens aan de minis-
ter van Binnenlandse Zaken dat de twee 
slachtoffers door de Millse klompenmaker 
Adrianus van Hout met diens auto naar het 
‘Institut Pasteur’ in Parijs waren gebracht. 

“Ze zijn daar behandeld en moeten 18 
dagen in Parijs blijven”, schreef hij. 
De rit naar de Franse hoofdstad moet voor 
de twee Sambekenaren een grote belevenis 
zijn geweest. In 1907 naar Parijs in een auto 
- wie zou hen dat na kunnen vertellen? 
De behandeling met het door de Frans-
man Louis Pasteur ontdekte vaccin tegen 
hondsdolheid sloeg kennelijk aan. Beiden 
keerden genezen weer terug.

sambeeks heem
behandeld tegen hondsdolheid. in paRijs 

Het ‘Institut Pasteur’ in Parijs, waar twee Sambekenaren in 1907 een behandeling tegen 
hondsdolheid ondergingen.

Louis Pasteur (1822-1895), ontdekker van 
het vaccin tegen hondsdolheid.

Ook vóór het bijtincident in Sambeek nam 
de overheid via een speciale wet maatre-
gelen om inwoners te beschermen tegen 
hondsdolheid.
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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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MOPPEN
Twee haaien zwem-
men in de zee. Zegt 
de ene haai tegen de 
andere: “Haai haai.”

Er lopen twee katten 
door de woestijn. Zegt 
de ene kat tegen de andere: 
“Wat een grote kattenbak!”

Stijn gaat naar de dokter. Hij zegt: “Ik heb een bril 
nodig.” Krijgt hij als antwoord: “Inderdaad, want 
u staat nu in de kaaswinkel.”

Er lopen twee zandkorrels in de woestijn. Zegt 
de ene zandkorrel tegen de andere: ‘Volgens mij 
worden we achtervolgd!’

jeugd

puzzel

doolhof RAADSELS
1.  Wat staat er aan het eind 

van de regenboog? 
2.  Het begint met een ‘t’, er 

zit ‘t’ in en eindigt met een 
‘t’. Wat is dit? 

3.  Hoe noem je een oude 
sneeuwpop?

4.  Het is wit en het ontploft. 
Wat is het?

5.  Welk huis heeft geen dak, geen deur en geen 
raam?

6. Hoe laat is het als de klok dertien keer slaat?

ANTWOORDEN
1. De letter g
2. Een theepot 
3. Water
4. Een boemkool
5. Klokhuis
6. Tijd om naar de klokkenmaker te gaan.
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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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September
wo 14 sept. 14.00 uur Groeters, rondleiding stuw complex  
do 15 sept. 10.30 uur Sambeeks Heem, lezing kerken in Sambeek, heemkamer 
wo 21 sept. 14.00 uur Groeters, rondleiding stuw complex 
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 stuw complex
vr 30 sept. 18.30 uur SamSam, Crea avond neon glow, de Elsenhof

Oktober
za 1 okt. 19.00 uur Onze Lieve Vrouwe parochie, Eucharistieviering, kapel Kloosterhuis
ma 3 okt.  Kleding inzameling, mensen in nood, Grotestraat 93
do 6 okt. 13.30 uur Sambeekse senioren ver./IVN, Herfst bij De Vilt in Beugen
vr 14 okt. 19.30 uur SamSam, disco neon glow, de Elsenhof
wo 19 okt. 16.00 uur VV Sambeek, inzameling oud papier, Past. de Vochtplein, tot 19.00 uur.
vr 28 okt. 19.30 uur SamSam, Halloweenavond. De Elsenhof
za 29 okt. 19.00 uur Onze Lieve Vrouwe parochie, Allerzielenviering, kapel en begraafplaats

November
zo 13 nov. 13.30 uur SamSam, intocht Sinterklaas, Past. De Vochtplein
ma 14 nov. 20.00 uur Dorpsraad, vergadering, de Elsenhof 
wo 16 nov. 16.00 uur VV Sambeek, inzameling oud papier, Past. de Vochtplein, tot 19.00 uur
vr 25 nov. 18.30 uur SamSam, chocoladeletter pimpen, de Elsenhof 
vr 25 nov.  19.45 uur SamSam, Sinterklaas suprise party, de Elsenhof

December
za   3 dec. 19.00 uur Onze Lieve Vrouwe parochie, Eucharistieviering, kapel Kloosterhuis
ma 12 dec. 20.00 uur Dorpsraad, vergadering, de Elsenhof 
wo 14 dec. 16.00 uur VV Sambeek, inzameling oud papier, Past. de Vochtplein, tot 19.00 uur
vr 16 dec. 18.30 uur SamSam, filmavond, de Elsenhof
za 24 dec.  Onze Lieve Vrouw parochie, Kerstviering(en?) plaats en tijd n.n.b.
vr 30 dec. 18.30 uur SamSam, Challenge day, de Elsenhof

Voor meer informatie raadpleeg de website www.sambeek.info

activiteitenkalendeRnieuwsflits

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

Oktober: 
Tiny Hurkens, Pastoor de Vochtplein 3
tel. 06-83718412

CONTACTPERSOON OVERLUIDEN OVERLEDENEN

KBO/IVN WANDELING 
DE VILT 
THEMA: HERFST

Donderdag 6 okt. a.s. organiseert IVN 
samen met KBO een herfstwandeling 
bij De Vilt in Beugen. Start om 13.30 
uur vanaf de Moerbaan bij het in-
fo-bord. Deelname gratis en ook voor 
niet-leden. Aanmelden verplicht vóór 
5 oktober 12.00 uur. Voor info en aan-
melden Piet Schoenmakers tel. 0485 
520876 of pjhschoenmakers@xs4all.
nl

GEBOORTENIEUWS
Op 14 augustus jl. is Lev geboren, 
zoon van Rianne en Glenn Kuijer en 
broertje van Dex en Quinn. Het gezin 
woont aan de Strijdhamer 35.

Op 1 juli jl. is Stef geboren. Samen 
met zijn grote broer Tom en ouders 
Bart en Daniëlle Janssen woont hij 
aan de Sint Janslaan 13a.

Op 17 juli is Lara geboren, dochter 
van Maik Selten en Joëlle Pouwels 
en woonachtig aan de Pastoor van 
Berkelstraat 46.
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Foto: Anny van den Berg

Foto: Lilian PhilipseFoto: Antal Emons

Foto: Bets Vloet

Foto: Marie-Christine Willems

Foto: Iris van Oostrum

Foto: Truus Hermans
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Foto: Jan Laarakkers

Bedankt voor jullie inzendingen met het 
thema: Vlinders in Sambeek. 

Voor de volgende Rond de Toren is het 
thema: 

LANDBOUWWERK-
TUIGEN 

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

Foto: Theo Bisseling

Foto: Jet Cornelissen Foto: Nena Bongers

Foto: Tini Jacobs

Foto: Trees Geritz-Spitzer 

Foto: Ria van den Hoven
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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
play & fun geslaagde activiteit

Agenda
Najaarscompetitie 

12 september t/m 30 oktober

Op vrijdag 15 juli vond er wederom een 
Play & Fun activiteit plaats bij TV Sam-
beek. De Play & Fun avonden zijn bedoeld 
voor alle volwassen leden. Je hoeft niet 
met een duo, groepje of team te komen, 
ieder afzonderlijk lid is van harte welkom. 
Voor nieuwe leden is het een ideale avond 
om de club op een laagdrempelige manier 
te leren kennen. 

Ongeveer twintig deelnemers verzamel-
den zich deze avond in juli tussen 19.15 
en 19.30 uur om een gezellige tennisavond 
tegemoet te gaan. Dit keer was er een 
thema verbonden aan deze tennisactivi-
teit: Proud to be goud. 

Als warming-up werd een glaasje bubbels 
gedronken en van gouden chocolaatjes ge-
snoept om vervolgens met heerlijke tem-

peraturen de eerste wedstrijden te gaan 
spelen. Na de sportieve potjes ging de 
gezelligheid in de goud versierde kantine 
absoluut verder en mochten we weer spre-
ken van een geslaagde Play & Fun avond. 

Op vrijdag 12 augustus namen er zo’n 
veertien fanatiekelingen deel aan de Play 
& Fun activiteit. Het was erg warm die 
dag, maar na eerst een drankje te hebben 
genuttigd op het terras lagen de tennisba-
nen voor een groot deel in de schaduw. Er 
kon een aangenaam potje tennis gespeeld 
worden door de enthousiaste deelnemers. 
Met nog wat toegevoegd ‘publiek’ was het 
nog lang gezellig op het terras van ons ten-
nispark. 

Wil jij ook deelnemen aan een Play en Fun 
avond? Houd onze agenda in de gaten! 
Aanmelding is niet nodig; heb je zin, dan 
kom je. Kun je niet dan doe je de volgende 
keer gewoon mee. 
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nieuwsflits
Mijn naam is Pim van der Meer, zoon 
van Wim en Maria. Ik ben geboren en 
getogen in Sambeek, maar ik woon mo-
menteel met mijn vrouw Marit en onze 
dochter Saar in Alphen aan den Rijn. 
Wij willen heel graag (terug)verhuizen 
naar het prachtige Sambeek. Dat blijkt 
in de huidige woningmarkt een uitda-
ging. 

Middels dit bericht wil ik een oproep 
doen aan degene met de gouden tip. Wij 
zijn op zoek naar een nette woning met 
garage en minstens 4 (slaap)kamers, 
onder de 5 ton. Ben of ken je iemand 
die ons wellicht kan helpen? 

Bel of stuur me dan een berichtje op 
0653850744. Bedankt!

OP ZOEK NAAR EEN WONING IN SAMBEEK. 
WIE HEEFT DE GOUDEN TIP? 

SAMBEEKSE 
KLEDINGACTIE
Op maandag 3 oktober a.s. kunt u kle-
ding die u niet meer draagt, afgeven 
bij Corry van Els, Grotestraat 89 te 
Sambeek. Deze kleding is voor men-
sen in nood. Dit is het laatste jaar dat 
de kleding wordt ingezameld op dit 
adres.

TEKENEN EN SCHILDEREN 
IN SAMBEEK
Op woensdag 7 september start 
een nieuwe serie lessen tekenen en 
schilderen in gemeenschapshuis de 
Elsenhof in Sambeek. Er zijn 11 bij-
eenkomsten op woensdagmiddag van 
13.30-16.00 uur.
Opgeven voor de cursus of meer info 
via Henri Elbers: elbersde@xs4all.nl 
of 06 – 51 64 03 98.
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samsam Agenda
Disco NEON GLOW

14 oktober 18.30 - 20.00 uur
Groep 1 t/m 8 | € 1,50

 
Halloween avond

28 oktober 18.30 - 19.30 uur
 Groep 1 t/m 8 | GRATIS

Scarry Night
28 oktober 20.00 - ??.?? uur
 Groep 7 t/m 16 jaar | € 4,50

Eindtijd nog niet bekend, aanmelden via mail!

Intocht Sinterklaas
13 november 13.30 uur verzamelen op het 

Vochtplein
Alle leeftijden onder begeleiding van ouders 

GRATIS bijdrage in de collectebus wordt 
gewaardeerd

Chocoladeletter pimpen
25 november 18.30 - 19.30 uur

 Groep 1 t/m 5 | € 1,50

Sint surprise party 
25 november 19.45 - 21.30 uur

 Groep 6 t/m 8 | € 3,00

Filmavond
16 december 18.30 - 20.00 uur

 Groep 1 t/m 8 | € 1,50

Challenge Day
30 december 9.30 - 17.00 uur
 Groep 3 t/m 14 jaar | € 5,00

Aanmelden via mail!

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

activiteiten.

Op 9 september hebben we het nieuwe 
seizoen weer afgetrapt met onze flessenac-
tie, gevolgd door onze crea avond NEON 
GLOW. Het enthousiasme was prachtig en 
we zien het nieuwe seizoen dan ook met 
veel plezier tegemoet. Ook dit jaar hebben 
we weer ons uiterste best gedaan om een 
leuk en gevarieerd programma te maken 
met voor ieder wat wils. Tips en ideeën 
zijn uiteraard altijd welkom.

Hiernaast tref je ons programma tot het 
einde van het jaar. Je kunt zoals altijd per 
activiteit deelnemen. De kosten staan erbij 
vermeld. Het liefst rekenen wij af met onze 

clubcard. Deze kost 10 euro en daarmee 
heb je 7 keer entree. De clubcard is niet 
persoonsgebonden.

SamSam gaat met haar tijd mee. Het is dus 
ook mogelijk om de entree of clubcard te 
betalen via een QR-code. Deze code scan 
je met de app van jouw bank via de tele-
foon. Zo betaal je eenvoudig de entree of 
clubcard en hoef je geen kleingeld mee 
te nemen. Het betalen via de QR-code is 
voor SamSam de veiligste en fijnste me-
thode. Natuurlijk bestaat er nog steeds de 
mogelijkheid om gewoon contant te beta-
len per activiteit.

CONTACT

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

nieuw seizoen
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smt 
niet alleen ‘agRaRisch technisch’

Van de SMT bent u gewend artikelen te 
lezen over met name het ‘agrarisch tech-
nisch’ verhaal. Echter na het poten en zaai-
en in april doet de natuur zijn werk waar-
bij af en toe de hulp nodig is van extra 
water en het verwijderen van ongewenst 
groen. De gewassen staan er nu goed bij. 
Het oogsten is gepland op zondag 4 sep-
tember. In de volgende Rond de Toren zal 
daar het verslag van worden gedaan. 
Tijdens de oogstdag zullen de zomertar-
we en -gerst gemaaid en gedorst worden 
en de suiker- en voederbieten en diverse 
soorten aardappelen gerooid. De mais is 
dan waarschijnlijk nog niet zover zodat 
deze een tijdje later gekneusd wordt. We 
zijn erg benieuwd naar de diverse soorten 
aardappelen, die dit jaar via een omweg 
verkregen zijn. Volgens de aardappelex-
pert binnen de SMT worden er straks o.a. 
rood- en paarsvlees en truffelaardappelen 
gerooid.

Tijdens het feestweekeinde van het gilde 
in juni hebben de SMT-vrijwilligers mee-
geholpen en heeft de SMT het educatief 
park en de nieuwe schuur beschikbaar 
gesteld. De nieuwe schuur werd ingewijd 

door het opdragen van een H. Mis. Ook 
werden gebruiksvoorwerpen zoals tenten, 
een draaimolen en kinderspeelgoed door 
de SMT beschikbaar gesteld voor het gil-
deweekeinde.   

Omdat de gemiddelde SMT-er zich niet al-
leen met agrarische toestanden bezig houdt 
maar ook met zijn oldtimer tractor wordt 
er jaarlijks een tractortoertocht uitgezet. 
Een werkgroep zet een traject uit van onge-
veer 50 km met een stop halverwege voor 
een kop koffie en bezienswaardigheden. 
Uiteindelijk hebben zich royaal 60 men-
sen met tractor ingeschreven, waarbij zelfs 
mensen uit Groesbeek aanwezig waren.
De tocht ging via Overloon achterlangs 
naar de Rips waar een stop werd gemaakt 
bij de firma Ploegmakers, een familiebedrijf 
uit 1934, thans de derde generatie, gespe-
cialiseerd in grond-, groen- en infrawerk-
zaamheden. Voor de SMT-ers een lust om 
het grote materieel te zien. Daarna werd de 
rit vervolgd naar het SMT-terrein alwaar in 
de accommodatie van het gilde een lunch 
aangeboden werd. Ondanks enkele regen-
druppels was het een geslaagd uitstapje. 

In het verre verleden was er op het terrein 
van de SMT ooit een bijenkast geplaatst. 
Dit werd geen structureel succes; echter 
de ideeën van een mooie bijenstand ble-
ven leven bij het bestuur. In overleg met 
enkele lokale imkers werd een plan ge-
maakt en sinds kort staat naast de nieuwe 
schuur van de SMT ook een klein formaat 
met daarin op dit moment 8 bijenkasten. 

De imkers, Gouwe, Rudy en Luc hebben 
samen met enkele SMT-ers de halfopen 
overkapping gemaakt zodat hier voldoen-
de ruimte is ontstaan voor zeker 10 bijen-
kasten. 
De imkers werken met de buckfast-bij, die 
resistent is tegen de varrao-mijt. Deze mijt 
is een parasiet en verantwoordelijk voor 
de bedreiging van diverse soorten bijen. 
Op 30 en 31 juli werd het jaarlijkse In-
ternationaal Historisch Festival (IHF) 
in Panningen georganiseerd; volgens de 
organisatoren met meer dan 1000 deel-
nemers het grootste internationale oldti-
mer- en tractorenfestival in Europa. Ook 
de SMT liet zich zien. Op vrijdag vertrok 
een stoet van 35 tractoren, machinerieën, 
caravans, aanhangers met tenten, pipowa-
gens, de catering en alles wat wielen had 
via de B-weggetjes naar Panningen. Menig 
burger was bang dat deze stoet de voorlo-
per was van de komende protesten, maar 
het was allemaal vredelievend en gezellig. 
Op het terrein van het IHF was de SMT 
verantwoordelijk voor het kneuzen van 
een perceel mais, het rooien van aardap-
pelen, mest verspreiden en werden door 
onze SMT-nestor Harry demonstraties 
verzorgd met apparaten die stilstaan en 
draaien, zoals hij zijn stationaire motoren 
noemt. 
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Frispong winnaars

Beerpong

Frispong

Frispong

“Man, man, man, wat een prachtige kermis, erg genoten!” en 
“Super mooi weekend!” zijn slechts twee van de vele positieve 
reacties op het kermisweekend van 26 t/m 29 augustus. Jong 
en oud hebben genoten van verschillende activiteiten in het 
thema Lounge Beach. Deze werden druk bezocht en zelfs het 
weer werkte mee. Bedankt aan alle vrijwilligers, bezoekers en 
sponsoren. 

keRmis 2022

UITSLAGEN

FRISPONG
Fay ten Buuren en Guusje Schiks. Fedde 
de Haas en Job Sanders

BEERPONG
Willem van Sambeek en Fleur Nabbe

WIELERRONDE
Niet-Licentiehouders
Hidde Merton (1ste)
Gert-Jan Verdijk (3de beste Sambekenaar)
Overige Sambeekse deelnemers Carlo 
Hendriks (7de), Mark van den Hoogen 
(13de), Thijs Jans (30ste), Noël Jilissen 
(32ste), Alwin Janssen (33ste), Hans Peters 
(34ste), Cretiën Michels (35ste), Marco 
Verstraaten (36ste), Marco Nabbe (42ste), 
Daan Jacobs (43ste)

Vrouwen
Fenny Coppelmans (1ste)
Silvia Thijssen (9de beste Sambeekse) 

Masters 40+
Ruud Verbakel (1ste)

Amateurs 
Koen Wulterkens (1ste)

Kijk op de pagina van VC Avance voor de 
uitslagen van het beachvolleybaltoernooi.

Sfeerimpressie in de avond
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Wielerronde

Buikschuiven

Levend sjoelen

Zandbak
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Nieuwe inwonersdagWielerronde

KroegentochtShirtjes ophalen kroegentocht 

Seniorenmiddag
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www.2besign.nl
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ZOEKT U 
EEN ALTERNATIEF 
VOOR GAS?

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

Boxmeer
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senioRen veReniging
sambeek
weeR volop in actie

Senioren Vereniging Sambeek

Senioren Vereniging Sambeek

Donderdag 2 juni:
Uitgebreide  rondleiding,  koffie met  
fruitgebak en sap proeverij bij GROENZ 
te Sambeek.
Bijna iedereen komt op de fiets. Dichtbij 
huis, maar zeer interessant en gezellig!
Alles lekker buiten onder een aangenaam 
zonnetje!!

Woensdag 13 juli:
Ganzenbordspel in de buitenlucht.
61 deelnemers doen spelletjes en maken 
samen opdrachten.
Start met koffie en koek/ afsluiting met 
kop soep in het Catharinaklooster.
Elkaar ontmoeten en gezelligheid staan 
voorop!!

Woensdag 22 juni: 
De leden samen weer na lange tijd 
gezellig een dagje uit.
Dit keer naar de Achterhoek!
52 belangstellenden, en een zeer 
geslaagde dag met leuke excursies en 
lekker eten!!

Maandag 29 augustus:
Kermismatinee met gezellige muziek van 
Senioren Express.
Toegankelijk voor alle senioren, wel of 
geen lid van de Senioren Vereniging.
Lekker actief, gezellig, en de beentjes van 
de vloer!!!!!!!

Fietstochten met en zonder excursie
Wekelijkse en maandelijkse fietstochten 
met excursie. Sinds kort zijn alle Sam-
beekse fietsers van de Senioren Vereniging 
uitgerust met een speciaal veiligheidshesje 
van de eigen vereniging!!
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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
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sempeR unitas
toekomstmuziek

Het schooljaar 2022-2023 is inmiddels be-
gonnen. Op alle velden in Sambeek wordt 
weer gevoetbald, gevolleybald, getennist 
en gevendeld. De tenten zijn alweer inge-
pakt en de lege flessen zijn opgehaald. Ook 
bij Semper Unitas staan we te popelen om 
kinderen, jongeren én volwassenen deel-
genoot te maken van onze fantastische 
hobby: muziek maken!

Dit schooljaar kunnen alle kinderen vanaf 
7 jaar/groep 4 weer deelnemen aan de cur-
sus ‘Basisvorming muziek’ (BVM). Colette 
Ermers leert de kinderen hierin niet alleen 
blokfluit of een slaginstrument bespelen, 

ze leren ook noten lezen, muziek schrij-
ven en ervaren wat muziek met ze doet. 
Uiteraard is het ook mogelijk om eerst een 
proefles te volgen. Stuur een e-mail naar 
info@semperunitas.nl voor aanmelding of 
meer informatie.

Is je kind al wat ouder of zou je zelf mu-
ziek willen leren maken? Neem dan ook 
contact op met de vereniging via info@
semperunitas.nl. We bespreken graag de 
vele mogelijkheden!
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WORKWEAR · VERKOOP · KASSA

VOOR MEER INFORMATIE LOOP BIJ ONS BINNEN

OF MAIL NAAR PETER@VANKEIJSTEREN.COM

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.
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Inmiddels het 2e toernooi na een succesvol 
1e Beach toernooi in 2019. Voor de kermis 
2019 was een alternatief programma be-
dacht om het dorpsgebeuren nieuw leven in 
te blazen op een andere manier. Het is een 
goede keuze geweest om dit alternatief op 
poten te zetten gezien de grote belangstel-
ling. Naast het beachvolleybal was er ook 
een Beach voetbaltoernooi dat we gelijk-
tijdig (in samenwerking met VV Sambeek) 
op dezelfde dag/tijd georganiseerd hebben. 
Gezien de reacties van de deelnemers zou 
dit zeker niet de laatste keer worden.

Na 2 corona jaren waren gelukkig, voor 
2022 alle problemen voorbij en konden 
we weer aan de slag. In het begin liepen de 
inschrijvingen nog niet zo hard wat waar-
schijnlijk met de vakanties te maken had. 
Half augustus hadden we nog maar 3 in-
schrijvingen maar dat was iets waar we ons 
geen zorgen over maakten. In een mum van 
tijd zaten we vol (maximum was 15 teams 
op 3 velden). Indelingen werden gemaakt 
met wedstrijdschema’s voor de 3 poules.

Op woensdag/donderdag voor het weekend 
bleek echter dat we moesten gaan wijzigen. 
Bij het voetbal bleven de inschrijvingen 
achter waardoor het Beach voetbal niet kon 
doorgaan. Mede hierdoor moesten er wat 
aanpassingen gedaan worden en konden 
er een paar vrachten zand afgezegd wor-
den. Echter, de vraagstellingen van teams 
om nog in te kunnen schrijven voor het 
volleybal bleven binnenkomen. Na overleg 

op donderdagavond toch het besluit geno-
men om een 4e veld op te bouwen. Dit gaat 
natuurlijk niet vanzelf, de nodige attribu-
ten moeten beschikbaar zijn, de complete 
poule indeling moet aangepast worden en 
ook moeten er weer een paar extra vrachten 
zand (totaal nodig ± 120 m3) aangevoerd 
worden. Dit geeft natuurlijk altijd weer wat 
ongemak en het is niet vanzelfsprekend dat 
zoiets zomaar kan. Je hebt met sponsoring/
vrijwilligers te maken. Gelukkig hebben 
we in Sambeek een goede eensgezindheid 
en na wat app- en telefoonverkeer lag het 
geheel er op zaterdag in een perfecte staat 
bij. Zelfs het mooie zomerweer liet het niet 
afweten.

Met 19 teams werd gestart in 4 poules op 
4 velden. Er was vooraf wel een beetje ge-
keken naar de sterkte van de teams maar 
wij als organisatie wisten ook niet exact de 
speelsterktes. Op zich ook geen probleem, 
het moest een sportief en vooral plezierig 
toernooi worden. Gezien de reacties van 
de deelnemers was dit ook zo en stond 
vooral plezier voorop. In tijdseenheden 
van 2 x 9 minuten zijn de wedstrijdjes ge-
speeld waaruit de ranking per poule tot 
stand kwam. Voordat we aan de halve fi-
nales konden beginnen moesten we echter 
nog een kleine poule finale spelen omdat  
2 teams exact met dezelfde punten ge- 
ëindigd waren. Het onderling resultaat van 
deze 2 teams (Bende van Ellende en de Kil-
blokkers) was ook precies gelijk. In deze 
kleine finale kwam de Bende van Ellende 

met 8-2 voor en was bijna zeker van de 
winst. Een zinderend einde bracht echter 
de stand op 11-9 voor de Kilblokkers.

In de finalerondes pakte UTD de 1e plaats, 
Hard Hoog en Uit pakte de 2e plaats en de 3e 
plaats werd verrassend gepakt door de Sun-
setters. De vermaarde poedelprijs ging naar 
de Zweefduikers.

Al met al was het een zeer geslaagd evene-
ment waarin Avance heeft laten zien dat het 
volleybal leeft in Sambeek. Ook onze eigen 
Avance spelers waren ruim vertegenwoor-
digd in de teams. Om heerlijk af te koelen 
hebben heren 1 en dames 2 ook nog een 
buikschuifwedstrijd gedaan.

In de wandelgangen werd al gesuggereerd 
om volgend jaar het gehele plein maar vol 
te zetten met volleybalvelden. (Hebben we 
uiteraard nog veel meer zand nodig !!!) Op 
zondag tijdens de “nieuwe inwoner dag“ 
bleek er ook interesse voor Avance te zijn. 2 
personen meldden zich aan om nader ken-
nis te kunnen maken met Avance.

vc avance
weeR beach toeRnooi tijdens de sambeekse keRmis

De 1e tm 3e plaats Team Sunsetters

Team Hard Hoog en Uit Team UTD Team Zweefduikers
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Op zondag 21 augustus was de jaarlijkse 
Open Dag van het St. AnthoniusGilde te 
Sambeek. Dit was ons 3de grote Gildefeest 
voor dit jaar. 

Wij verzamelden ons om 13.00 uur bij 
ons Gildehuis “de Gouden Leeuw“ waarna 
we in mars naar ons schietterrein “Onder 
d’n Schutsbôm” gingen. Hier aangekomen 
mochten wij door het goede weer een deel 
van ons pak aan de kapstok hangen. 

‘s Zaterdags en ‘s zondags waren er gil-
debroeders actief bezig geweest om alles 
klaar te zetten. Leo Gommans had weer 
een mooie vogel gemaakt die we eraf 
mochten schieten. 

Er waren 16 schutters die streden om de 
prijs Dorpskoning 2022. Wie loste Ed 
Poorts af van deze titel? 
Er waren 61 schoten voor nodig om de 
vogel naar beneden te krijgen. Bernie Jans-

sen was de gelukkige die het laatste stukje 
hout eraf kon schieten. Hierdoor mocht 
hij voor de 2de keer het koningskruis en de 
wisselbeker in ontvangst nemen.

Na het dorpskoningschieten werden er 
kleine blokjes opgezet waar iedereen op 
kon schieten. Ook was er de mogelijkheid 
om met kruisboog en luchtbuks te schie-
ten. Hier is vele malen gebruik van ge-
maakt. Met de gewenste resultaten.

Om half 5 hebben wij de dag afgesloten 
met een heerlijke BBQ, verzorgd door 
onze uitbaters van het Gildehuis. Hier is 
gretig gebruik van gemaakt. Ze hadden 
het weer goed voor elkaar.

Wij willen iedereen die aanwezig was op 
onze Open Dag bedanken, zo konden ze 
ook zien en beleven wat een Gilde zoal 
doet.

Hopelijk tot volgend jaar. 

Agenda
Open schietavond

16 september

Kerstversiering plaatsen
3 of 10 december

st. anthoniusgilde
gildefeesten

ST. ANTHONIUSGILDE SAMBEEK
AAn n o  6  m e i  1 4 2 1n n o  6  m e i  1 4 2 1
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Vrienden van
Rond de Toren

Boekbinderij Boede

Danielle Haar Zaak

Geert Verdijk Groenvoorzieningen

Imkerij De Vrije Heerlijkheid

Vertaalbureau Linguartis

November nummer

Deadline kopij en foto’s
Dinsdag 18 oktober

Aanleveren via: ronddetoren@live.nl

Verspreiding
Dinsdag 1 november

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

Door Wanda Laarakkers

De bouwcommissie bestaat uit vijf vrij-
willigers: Sraar Hendriks, Pedro Stevens, 
Wiljan Laarakkers, Jo van den Hoogen en 
Henk van Raaij. Daarnaast is ook architect 
Toine van der Cruijsen nauw betrokken. 
Sraar, bedrijfsleider bij een bouwbedrijf: 
“Het leek me een leuke uitdaging me in 
te zetten voor dit project en wat te doen 
voor de gemeenschap.” Pedro is op dit 
moment met prepensioen. Eerder stuurde 
hij als project-ingenieur monteurs aan en 
verrichtte tekenwerk voor machines. “Het 
leek me een uitdaging om van deze kerk 
iets moois te maken. Ik houd van dingen 
creëren.” 

De bouwtekening maken
Uit een allereerste opzet en overleg met 
een architect ontstond drie jaar geleden 
een plan hoe de kerk eruit zou moeten 
zien als deze van gebedshuis de functie 
van gemeenschapshuis zou krijgen. Eind 
2020 vonden informatieavonden plaats en 
werden de eerste ideeën gepresenteerd aan 
de gemeenschap. Met de feedback ging de 
werkgroep weer aan de slag. Ter inspira-
tie bezochten ze de verbouwde kerk in 
Vianen. Pedro en Sraar: “We maakten een 
nieuwe indeling, tekenden verschillen-
de ideeën uit. De architect verwerkte de 
aanpassingen in de bouwtekening. Aan de 
verschillende gebruikers is deze vervol-
gens voorgelegd.”

Begroting met verbouwingskosten
Dan ligt de tekening er, maar wat gaat het 
kosten? “Natuurlijk hadden we wel een 
begroting gemaakt met de verbouwings-
kosten. Maar nu weten we veel specifieker 
wat nodig is, bijvoorbeeld hoe de staalcon-
structie eruit ziet en hoeveel beton voor 
de vloer nodig is. Helaas zijn de prijzen 
van de bouwmaterialen flink gestegen, 25 
procent zullen we erbij moeten tellen. Dit 
betekent dat er misschien keuzes gemaakt 
moeten worden, maar dat hopen we na-
tuurlijk niet.”

Bouwtechnische zaken
Bouwtechnische zaken die door de bouw-
commissie moeten worden bekeken zijn 
bijvoorbeeld de elektrische installatie: 
waar moeten lichtpunten en stopcontacten 
komen. De verwarming, ventilatie, isolatie 
en energievoorziening, ook daaromtrent 
is de werkgroep met bedrijven in gesprek. 
Dan de brandveiligheid, parkeergelegen-
heid, waterleidingen. Ook de akoestiek is 
een belangrijk punt. “We zijn hiervoor een 
halve dag bij een bedrijf geweest om uitleg 
te krijgen, dat was erg leerzaam.” Elk spe-
cifiek item behoeft aandacht. Hiervoor zit 
de werkgroep regelmatig om tafel. “Voor-
heen was dit elke twee weken, tegenwoor-
dig wat minder. Discussiepunten zijn er 
natuurlijk, maar we komen er altijd uit.”
Pedro: “Als er gestart kan worden moe-
ten de plannen klaar liggen, zodat we 
flink door kunnen werken. Het is leuk om 
steeds een stap verder te kunnen gaan. Ik 
hoop dat we een MFA krijgen waar we 
trots op zijn.” Sraar: “Het kost veel tijd, 
maar samen iets moois maken is prachtig 
om te doen.”

Een commissie die vanaf het allereerste moment betrokken is 
bij de verbouwing van onze kerk naar een Multifunctionele 
Accommodatie is de bouwcommissie. Ze buigt zich over alle 
bouwkundige zaken die er maar aan bod komen, en dat zijn 
er heel wat!

van keRk naaR mfa
in gespRek met... de bouwcommissie
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