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Uw adres voor:

	 •	Transport
	 •	Fourage
	 •	(Sier-)tuin	Compost
	 •	Grint

COMPOSTHANDEL	 ALDERS,	 SAMBEEK

GROTESTRAAT 107   SAMBEEK
T: 0485 - 577 208 M: 0653 - 183 571
info@composthandel-alders.nl

Verhuur van vaste en tijdelijke 
opslag & bedrijfsruimte

Dé voordelige verhuurder in het land van Cuijk 
voor particulier & zakelijk in Sambeek

www.boxhuur.nl / info@boxhuur.nl

OPSLAGRUIMTE HUREN

judith@accuraadgevers.nl
www.accuraadgevers.nl

Judith Cornelissen
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De dorpsraad heeft als doel om de leef-
baarheid in het dorp te vergroten. Lijkt 
het jou leuk om hier je steentje aan bij te 
dragen neem dan contact met ons op en 
word lid van de dorpsraad. Wil je onze 
vergaderingen bijwonen? Dat kan! Ze 
zijn openbaar. 

Op www.sambeek.info tref je de verga-
derdata. Stuur ons dan even een mailtje 
van tevoren. We willen ieder erop atten-
deren dat de vergadering van de dorps-
raad in november 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 werkgroe-
pen zie de notulen op: 
www.sambeek.info.

nieuws van de doRpsRaad
BESTE INWONERS VAN SAMBEEK

COLOFON

Dit is een uitgave van Stichting Rond 
de Toren in samenwerking met de  
Dorpsraad Sambeek.
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achteR de vooRdeuR van  sonja en René BRughuis 
hieR is het ‘go with the flow’

Tekst:  Jeanette Verstraaten
Foto’s: Ellen Duvekot

Bijna 2 jaar in Sambeek
In december is het alweer 2 jaar geleden dat 
Sonja en haar man René samen met hun 
dochter Lieke (15 jaar) naar Sambeek ver-
huisden. “We gingen op 4 december over 
en op 5 december vierden we meteen Sin-
terklaas, samen met Lotte en haar vriend,” 
vertelt Sonja met een lach op haar gezicht. 
Lotte (28 jaar) woont met Ronnie samen in 
Utrecht en is haar cadeau-dochter.
Sonja is een dochter van de vroegere ei-
genaar van de lampenzaak Palmers uit 
Boxmeer. In 1997 verhuisde ze naar Uden. 
René is een Tukker, hij komt uit Olden-
zaal. Hij vertrok uit Twente om in Breda 
op de KMA (Koninklijke Militaire Acade-
mie) te gaan studeren. Na het afstuderen 
woonde hij vervolgens in Leeuwarden en 
Utrecht. In 2001 volgde hun gezamenlijke 
uitzending naar Italië, waarna ze in Uden 
gingen samenwonen. Na korte tijd in Erp 
zijn ze in 2004 in Evertsoord gaan wonen. 

Na een tijdelijk verblijf in de Verenigde 
Staten woonden ze nog even in hun aan-
gehouden huis in Evertsoord om vervol-

gens terug te keren naar Sonja haar roots. 
“Het voelde als thuis komen toen we hier 
in ons nieuwe huis onze intrek namen,” 
geeft Sonja aan om te benadrukken hoe 
fijn ze het vindt om hier te wonen.

Werken bij de luchtmacht
In 1997 ging Sonja bij de luchtmacht wer-
ken. Ze werd aangenomen als chauffeur 
bij de vliegbasis Volkel. Van daar uit ging 
ze als cabin attendant (vergelijkbaar met 
stewardess) naar vliegbasis Eindhoven 
waar zowel de luchtvracht als ook passa-
giers worden getransporteerd. Vervolgens 
kwam er voor het gezin Brughuis een 
leuke uitdaging in Amerika. René die ook 
werkzaam is bij de luchtmacht kreeg daar 
een functie aangeboden. Als contactper-
soon voor de Amerikaanse helikopters, 
waar hier mee gevlogen wordt, mocht 
hij daar de Nederlandse belangen gaan 
behartigen. In die tijd werden er ook 2 
nieuwe typen helikopters aangeschaft. Zo 
onderhield René daar aan de andere kant 
van de oceaan de contacten met de Ame-
rikanen en behartigde hij de belangen van 
de projectleiders in Nederland. Sonja ging 
mee als militair met onbetaald verlof. 

4 jaar later
Na een verblijf van 4 jaar in de Verenig-
de Staten (Alabama) was het Sonja haar 
beurt om weer aan haar carrière te gaan 
werken. Ze begon bij het ROC Boxmeer 
als militair instructeur van VeVa-leerlin-
gen (Veiligheid en Vakmanschap). “Dat 
was ook de aanleiding om hier weer in 
deze regio neer te strijken en te gaan 
wonen vlakbij de werkplek. Echter liep dat 
net even anders,” legt Sonja uit. Al gauw 
belden ze vanuit Eindhoven. Daar hadden 
ze haar expertise als cabin attendant nodig 
bij de MMU (Multinational MRTT Unit, 
waarbij MRTT betekent: Multi Role Tan-
ker Transport). 
Dit is een internationale eenheid op vlieg-
basis Eindhoven, die wordt gerund met 
zes landen, te weten: Nederland, Duits-
land, België, Luxemburg, Noorwegen en 
Tsjechië. In totaal krijgen ze 9 vliegtuigen 
waarmee ze in de lucht onder meer jacht-
vliegtuigen kunnen bijtanken. Ook ver-
voeren ze passagiers en vracht. Sonja haar 
eenheid heeft ook een humanitaire taak. 
Hiertoe kan het vliegtuig omgebouwd 
worden tot een vliegend hospitaal voor 
medische evacuaties, bedoeld om gewon-
den uit een oorlogsgebied te halen. Daar-
naast hebben ze in de Covid-periode vele 
vluchten uitgevoerd. Om bijvoorbeeld 
militairen met Covid terug naar huis te 
vliegen. 
Sonja is afdelingshoofd van de 30 cabin 
attendants die in Eindhoven gestationeerd 
zijn. Dit betekent dat ze een internationale 
groep mensen aanstuurt. “De eerste vlieg-
tuigen kwamen in juni 2020, momenteel 
hebben ze er 7 en in 2024 groeien ze uit 
naar 9 vliegtuigen, verdeeld over de locaties 
Nederland en Duitsland. Een mooie groep 
jonge mensen om aan te sturen,” aldus 
Sonja. Deze mensen moeten dus opgeleid 
en getraind worden en dat is een van de 
vele taken die Sonja heeft. Ze is hiervoor 
vaak op reis want opleiden en instructies 
geven gebeurt veelal tijdens het vliegen.

Pensioen in zicht
René werkt intussen ruim 41 jaar bij de 
luchtmacht. Elke 3 tot 5 jaar nam hij een 
andere uitdaging aan. Zo startte hij zijn 
militaire loopbaan in Leeuwarden. Na 10 
jaar operationeel werk volgde een 4-jarige 
staffunctie in Den Haag. Vervolgens ging 

In de huidige tijd waarin veiligheid niet altijd meer zo 
vanzelfsprekend is, zoeken we wellicht allemaal naar meer 
houvast. Iedereen doet dat mogelijk op een eigen manier. Voor 
ons als redactie van Rond de Toren reden om eens op bezoek 
te gaan bij Sonja en René Brughuis. Vanwege hun werk zijn 
zij dagelijks bezig met onze veiligheid.
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achteR de vooRdeuR van  sonja en René BRughuis 
hieR is het ‘go with the flow’

hij voor 6 jaar naar Volkel om daarna 4 
jaar bij de helikopters in Soesterberg te 
gaan werken. Dit werd gevolgd door een 
stationering van 6 jaar in Gilze Rijen. Van 
daaruit ging hij, met Sonja en Lieke, voor 
4 jaar naar Amerika en nu is hij al weer 
ruim 4 jaar werkzaam in Utrecht. Vol-
gend jaar mag hij gaan genieten van zijn 
pré-pensioen. In een gat denkt René niet 
te gaan vallen. Hij vult zijn tijd nu al beetje 
bij beetje in door zich als vrijwilliger in te 
zetten voor dingen die dicht bij zijn ken-
nisgebied liggen.

Geen 8 tot 5 baan
Sonja haar baan is duidelijk geen 8 tot 5 
job. “Het is hier go with the flow,” zegt ze 
enthousiast. Regelmatig is Sonja een paar 
dagen weg. Meestal staan deze tripjes ge-
pland en weet ze dus wanneer ze moet 
gaan. Maar soms is het ook geheel onver-
wachts dat ze moet vertrekken. Bijvoor-
beeld toen  er ergens een tsunami was, 
werden we direct opgeroepen en is Sonja 
vertrokken. Zo was ze verder ook betrok-
ken bij het ophalen van vluchtelingen uit 
Kabul. “Als ik niet aan het vliegen ben, heb 
ik een heel gewone kantoorbaan in Eind-
hoven,” vult Sonja aan.

Veranderingen nu er oorlog is op ons con-
tinent
René neemt het woord als we het over de 
oorlog in de Oekraïne hebben. “Ja, er gaat 
extra aandacht die kant op,” vertelt René. 
“Maar dit is ons werk. Dus voor ons is het 
niet echt iets nieuws. Op dit moment ver-
vullen we vooral NAVO-taken. We moe-
ten daar in de regio meer zichtbaar zijn 
dan anders. Dat geeft wat veranderingen, 
maar zeker niet zoals destijds in Afgha-
nistan. Toen voerden we daadwerkelijk 
een oorlog. In Oekraïne voeren wij geen 
oorlog. We zijn er alleen zichtbaar langs 

de grenzen. Natuurlijk hopen we net als 
iedereen dat we daar niet verder in be-
trokken raken,” legt René rustig uit. “Ons 
werk is eigenlijk niet anders dan voor deze 
oorlog, alleen zijn onze bestemmingen 
iets gewijzigd,” vult René nog aan. 

Inburgeren in Sambeek
René is sinds januari als vrijwilliger een 
Energiebespaarcoach voor de gemeente 
Land van Cuijk. In het kader van over-
heidsregelingen helpt en adviseert hij 
mensen over kleine energiebesparen-
de maatregelen. In het begin veelal voor 
huurders, daarna voor eigenaren van 
koopwoningen en vanaf het najaar wor-
den we door de gemeente ingezet voor 
huishoudens met energiearmoede. Adres-
sen krijgen we via de gemeente. Hij kijkt 
dan samen met de mensen naar het huis 
en hoe je, met eenvoudige maatregelen, 
kunt besparen. René vindt het leuk om 
zich hiermee bezig te houden, bemerkt 
dankbaarheid bij bewoners en leert zo 
steeds meer mensen in de omgeving ken-
nen. Verder staat hij in de startblokken 
om met tennislessen te beginnen. Ook 
heeft hij voor het tweede jaar achtereen 
samen met buurtgenoten het buurtfeest 
in de wijk helpen organiseren. “Een beet-
je inburgeren,” zegt hij lachend. “Want dat 
was de afgelopen tijd vanwege corona niet 
altijd gemakkelijk.” Sonja speelt tussen al 
haar bedrijvigheid door graag toneel. Op 
dit moment is ze druk met de repetities 
voor het stuk ‘Moordweekend’ dat deze 
maand wordt opgevoerd. “Altijd spannend 
zo aan de vooravond van een nieuwe voor-
stelling. Gaat het ons allemaal lukken, ken 
ik de tekst, verkopen we genoeg kaarten, 
wordt het een goede voorstelling, bevalt 
de humor?” geeft Sonja aan. Vanwege haar 
werk deelt ze haar rol met iemand anders. 
“Zo kunnen we de repetities verdelen en is 
de rol altijd bezet,” vult Sonja aan. 

Wonen in Sambeek
We wonen hier heerlijk. In Evertsoord 
woonden we in de ‘middle of nowhere’ iets 
dat niet altijd handig is met een opgroei-
ende puberdochter. Nu kan ze weer over-
al op haar fiets zelf naar toe. René vindt 
het ook heerlijk om weer in een buurt te 
wonen,” aldus Sonja. Ook zij zelf voelt zich 
weer helemaal op haar plek. “Daarnaast 
hebben we het huis mogen bouwen zoals 

we dat zelf graag wilden. Hopelijk kunnen 
we hier voor altijd blijven wonen.”

Tot slot
“Tijdens corona was het lastig om ons hier 
thuis te voelen omdat iedereen achter de 
voordeur bleef. Nu dit voorbij is zijn we 
zelf steeds actiever om in te burgeren en 
we hopen dan ook dat iedereen weer naar 
buiten komt zodat we elkaar gaan treffen,” 
aldus beiden.

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 / 0645451424

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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Biljartvereniging ’t Tweespan bestaat 
sinds 1991 en heeft momenteel 100 
leden. In de coronaperiode hebben 
we helaas afscheid moeten nemen van 
een aantal actieve leden. Hierdoor is 
bij enkele teams ruimte ontstaan voor 
nieuwe leden. Wij beschikken in een 
bijzaal van de Warandahal in Sam-
beek over drie goede biljarts. Op vaste 
ochtenden en middagen wordt in acht 
groepen van maximaal 13 personen 
een onderlinge competitie gespeeld. 
Op dit moment is er ruimte voor 
nieuwe leden op  maandagmiddag, 
dinsdagmiddag, woensdagmorgen en 
vrijdagmiddag. Dus heb je interesse, 
meld je aan. Het sportieve en vooral 
sociale aspect staat hoog in het vaan-
del. Meedoen is belangrijker dan win-
nen.

In de media wordt veel gesproken 
over vereenzaming onder de ouder 
wordende mens. Wij, als vereniging 
voor 55-plussers, willen graag een bij-
drage leveren om vereenzaming van 
ouderen te verminderen en hun soci-
ale leven te verrijken. Daarom een op-
roep aan alle 55-plussers, zowel dames 
als heren, uit de nieuwe gemeente 
Land van Cuijk: Heb je in het verle-
den wel eens gebiljart en wil je deze 
mooie sport weer oppakken? Het kost 
je een halve dag in de week en mocht 
je denken: ”Ik ben niet goed genoeg”, 
speelsterkte is niet belangrijk. Wil je 
een keer sfeer proeven loop dan ge-
rust binnen bij de Warandahal aan de 
Pastoor van Berkelstraat in Sambeek. 

Voor informatie of aanmelden kun 
je contact opnemen met de secretaris 
Tonny Jacobs. Per e-mail: jacobston-
ny25@gmail.com of telefonisch 06-
30537612.

nieuwsflits
BILJARTVERENIGING 
’T TWEESPAN ZOEKT 
NIEUWE LEDEN

De redactie van Rond de Toren bedankt 
alle stemmers voor hun bijdrage aan 
de totale opbrengst van € 449,75 voor 
Rond de Toren.

OPROEP! 
Geachte Knoepers, geachte Pronkstuk-
ken,

Na twee jaar van ongeduldig op de han-
den zitten, gaan we eindelijk weer van 
start en dat is ditmaal écht het geval. 
Wij gaan weer van start met de organi-
satie van een weekend lang bulderge-
lach, muziek én dans op de Sambeekse 
bühne tijdens de Pronkzitting op 27, 28 
en 29 januari 2023. De Pronkstukken 
staan te springen om de bewoners van 
het Knoepersriek weer een avondvullend 
programma voor te schotelen. De pronk-
zitting van dit jaar gaat over de aanstaan-
de verhuizing van de Elsenhof naar het 
nieuwe MFA en de titel luidt ‘’t is hier níet 
mis!’

Het toneel van de Sambeekse Pronkzit-
ting biedt ruimte aan vele vormen van 
podiumkunsten. Zang, dans, samenspel 
of misschien een ouderwetse buut om 
de zaal tot buikpijn aan het lachen te 
maken. Verras en plezier jezelf, maar ook 

je dorpsgenoten door aan te sluiten bij 
onze vereniging. Graag nodigen wij jou 
uit om aan te schuiven bij een van de ver-
gaderingen dit seizoen. Mogelijk dat je 
meteen een rol wilt vervullen, mogelijk 
dat je gewoon een jaartje mee wilt kijken 
(ook voor de wat meer jeugdige Knoe-
pers onder ons!). 

De eerstvolgende vergadering is 14 no-
vember aanstaande om 20.30 uur en de 
vergaderlocatie is Koken bij Kat (Sta-
lenberg 14). Graag ontvangen wij een 
mailtje van jouw aanmelding aan de 
vergadering, welke gericht mag worden 
aan pronkzittingsambeek@gmail.com. 
Heb je interesse en/of wil je wat bespre-
ken/vragen over de Sambeekse Pronk-
zitting, dan mag je contact leggen met 
Antwan Ebben (06-57243426) of Nico 
van Bon (06-23602712). Wij ontvangen 
jullie graag tijdens onze vergaderingen 
en anders natuurlijk in de zaal tijdens de 
pronkzitting!

Leden Pronkzitting Sambeek

OPBRENGST RABO CLUBSUPPORT

GESTEMD  
OP ONS
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Tekst: Nena Bongers
Foto’s: Ellen Duvekot en Lilian Mooij

Even voorstellen
“Ik ben Lilian, 37 jaar, getrouwd met Eef. 
We wonen in Sambeek sinds 2010 samen 
met onze twee zonen, van 8 en 10 jaar. 
Ik werk als gastvrouw bij ‘t Drummerke 
en ben leerkracht aan de basisschool 
in Heumen, al 14 jaar. Ben meteen na 
de PABO gaan werken, en heb al op 
verschillende scholen gewerkt. Momenteel 
sta ik voor groep 5/6, maar heel lang had 
ik groep 3.”

Hoe is het begonnen
Dat het haken is geworden is ook wel 
familie-bepaald. Haar beide oma’s deden 
altijd handwerken, meer borduren en 
naaien. Toen ze beiden overleden kreeg 
Lilian ‘n houten bakje en een koker met 
haaknaalden. Verder is er niemand anders 
in de familie die aan het haken is gegaan. 
Lilians hobby is dus haken. Dat heeft ze 
geleerd van haar overbuurvrouw, Annie. 
In 2016 is Annie een haakclubje gestart 
en met een aantal dames zijn ze daaraan 
begonnen. Lilian begon echt als een leek, 
zelf dacht ze dat ze het nooit onder de 

knie zou krijgen. Maar dat is toch goed 
gekomen. Ze is met Annie, op haar verzoek, 
gaan meehelpen bij workshops, o.a. voor 
de KVB. Samen zijn ze een begeleidende 
cursus gaan geven. Ze haakten poppetjes, 
sjaals, mutsen, noem maar op. Het leukste 
vindt Lilian toch poppetjes, en dat is te 
zien aan haar collectie spullen. Met name 
is het leukste de opdrachten die ze soms 
krijgt. Zoals een kraamcadeau haken. Dat 
is leuk, want er zit dan een beetje een stok 
achter de deur, je moet het afmaken. Zelf 
begint ze ook met een project en “dan 
haakt ze af”, grapt ze. Dan blijft het liggen 
maar ze pakt het altijd weer op om het af 
te haken.

Het werk
Lilian heeft heel veel krukjes gehaakt. 
Voor haar zoon heeft ze een aantal 
jaren geleden, op zijn verzoek, een dodo 
gemaakt. Nu staat die nog steeds bij hen 
in de woonkamer. Het is zo’n schattige 
(kruk)knuffel om te zien. Zo heeft ze 
nog meer krukjes gemaakt, vele giraffen, 
zoveel dat ze ermee stopte. Na 5-6 giraffen 
had ze het wel gezien, ze was er klaar 
mee. Maar desalniettemin ging ze met de 
krukjes verder met andere beestjes, zoals 

lieveheersbeestjes, konijnen, of een muis. 
Het spul om te maken kun je allemaal 
online bestellen. Ze maakt ook veel 
gebruik van boeken, of online patroontjes. 
Ze heeft een hele collectie boeken zelf en 
ze is lid van ‘Aan de haak’, waar ze iedere 
maand een boekje van krijgt.
De kruk-knuffels zijn van een bekende 
haakster die al drie boeken erover 
geschreven heeft, zelf heeft Lilian er twee. 
Zo ook staan er patronen in voor de 
feestdagen, Kerst en Pasen. 
Als ze zo’n knuffel wil maken, via een 
patroon, dan wil ze het ook maken met 
het “echte” garen dat in het boek staat. Dan 
kun je dat garenpakket online bestellen. 
Maar ze haakt ook wel met garen van waar 
ze het maar kan krijgen, bijv. Zeeman. Het 
echte katoenen garen is online te bestellen 
en/of bij de Textielbeurs.
Met bijvoorbeeld de dodo is ze 2 ½ tot 3 
weken bezig geweest. Dan haakt ze alleen 
in de avonduren, als ze klaar is met haar 
werk. Voor Lilian is dat ontspanning, wat 
ze ook echt nodig heeft. Lekker zitten en 
ontspannen en verstand op de werkjes.

De poppetjes en meer
Als je de beestenboel bij elkaar ziet is het 
werkelijk een genot om naar te kijken. Je 
ziet duidelijk het ‘goede’ garen, katoen, 
te onderscheiden van het ‘slechtere’ 

de hoBBy van...
lilian Mooij

Lilian begon als een leek in 2016 met een cursus haken. 
Ondanks dat ze, zoals ze zelf zegt en dacht in het begin “Dit 
leer ik nooit”, is het dubbel en dwars goed gekomen.  

Kuifje
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bijvoorbeeld van de Zeeman, het acryl. 
Maar ze mixt ook met restjes. Dat maakt 
het poppetje niet minder geslaagd. Haar 
zoon is eerste kerstdag geboren en ze heeft 
destijds getrakteerd met gehaakte rood/
witte sokjes, die ze in een boompje heeft 
gehangen voor alle kinderen. 
Voor zichzelf een zomervest, een 
omslagdoek was ook in de haak.
Haar zonen vonden dat mama ook Gorgel 
kon maken, naar het boek van Jochem 
Myjer. Deze heeft ze zelf bedacht en 
gemaakt. Die heeft ze in haar vakantie 
gemaakt, de waakgorgel.  Op verzoek heeft 
ze ook Kuifje gemaakt, wat echt identiek 
gelukt was. 
Voor groep 8 van de Bolster, die een 
dierennaam heeft, is ze een luiaard gaan 
maken voor dit jaar.
Veelal maakt ze en heeft ze dingen voor het 
seizoen, zoals Kermit de pompoenkikker, 
gehaakt. 
Vorig jaar was een vader van een van de 
kindjes op school overleden, toen hebben 
ze een heel mooie houten boom gemaakt 
met allemaal vlinders eraan van de klas, die 
de kinderen konden kleuren. Lilian heeft 
in de top van de boom een grotere vlinder 
gehaakt. Die hebben ze dan als herinnering 
aan papa kunnen houden. Dit zijn best 
emotionele dingen die je kunt maken en 
waar je iemand mee kunt helpen. 
Maar ook leuke dingen: voor de snackbar 
in Heumen heeft ze voor de kidsboxen 
octopusjes gehaakt aan een sleutelhanger.

Toen ze groep 3 had op school, hadden ze 
kleuren voor de groepjes, zoals geel was 
een leeuwenkop, groen de kikker, rood de 
poes, blauw berenkop, die hingen dan in 
de klas. Ze hebben ook een spreuk voor 
het hele jaar en  groep 3 had de spreuk ‘We 
gaan als een raket’. Ze heeft toen een grote 
raket gemaakt met het woord HOERA 
erop. Die kwam tevoorschijn als er iemand 
jarig was van de klas, met dan ook nog de 
leeftijd erop. 

Ten slotte
Ze staat soms op marktjes, maar wel 
samen met Annie. Eigenlijk té weinig tijd. 
Het is allemaal een beetje uit de hand 
gelopen, maar het komt gewoon vanzelf 
uit haar vingers. Het haken kan ook 
zonder patroon, dat duurt dan wel langer, 
maar het wordt uiteindelijk wat het moet 
worden. Er zitten zeker mislukkelingen 
tussen, die gaan meteen weg. 
Voor nu gaat ze zeker door, haar creativiteit 
is nog niet te stoppen en de ontspanning 
ervan, tussen drie banen in, is ook een 
noodzaak. 

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

Kerst beestjes

In memoriam, de vlinderDodo kruk

De hoofden van de klas
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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
Een nieuw trio met een eigenzinnig 
repertoire, met Marina Eckhardt en 
Svetlana Tratch (beiden op mandoline, 
mandola en domra) en Monty van Belzen 
(accordeon). Het programma draagt de 
Russische naam Bystro (Snel). Zij bren-
gen voornamelijk Russische muziek uit 
de 20ste eeuw. U kunt werken verwachten 
van componisten als Shchedrin, Albeniz, 
Semionov en Budashkin. Composities die 
soms helemaal niet voor de hand liggen 
voor deze combinatie van instrumenten, 
maar een klankkleur opleveren om van 
te smullen. De transparantie en tonale 
schoonheid van de instrumenten geven 
de luisteraar een unieke geluidservaring. 

Meer info op: 
http://mandoline.webnode.nl/ 

Entree: 9 euro incl. een drankje na afloop 
(graag contant)

Datum: zondag 13 november 2022
Aanvang: 16:00 - 17:15 
(deur open 15:45)

Locatie: de kapel van het Kloosterhuis, 
Grotestraat 69 in Sambeek

Reserveren: via info@hetkloosterhuis.nl 
onder vermelding van je naam en aantal 
kaartjes (vrije inloop mag ook).

ZONDAG 13 NOVEMBER: CONCERT PRO ET CONTRA

Op donderdag 22 september hield ba-
sisschool De Bolster haar eerste open 
info-middag. Van 17.00 – 19.00 uur was 
de school open voor al haar ouders, leer-
lingen en andere geïnteresseerden. Daar-
naast zijn er ook uitnodigingen in de 
brievenbussen gedaan bij ouders, waar-
van wij hopen dat hun kinderen over een 
tijdje bij ons op school gaan komen. 
De leerlingen van de school gaven zelf 
rondleidingen in de verschillende klas-
sen en dat deden ze fantastisch. In de 
aula stonden kraampjes van de directie, 
de OR, de MR, SWZ, SamSam en Dich-
terbij. Zij konden aan iedereen uitleggen 
wat ze voor de school en het dorp bete-
kenen en doen. 

Als extraatje had ’t Drummerke heerlijke 
soep met stokbrood verzorgd, dus tegen 
een kleine vergoeding kon er ook nog 
voor de inwendige mens gezorgd worden. 
We zijn ook heel blij dat Ellen Duvekot 
bereid was om prachtige foto’s van deze 
middag te maken. 

Wij willen iedereen die ons geholpen 
heeft tijdens deze middag enorm bedan-
ken. We werken met veel partijen samen 
en dat mag ook best meer uitgedragen 

worden. We hopen dat dit zo voor ieder-
een duidelijk wordt. 

Daarnaast willen we natuurlijk iedereen 
bedanken die gekomen is. Leuk dat jul-
lie met zovelen een bezoekje hebben ge-
bracht aan de Bolster. Wij kijken terug op 
een zeer geslaagde middag en hebben al 
met elkaar afgesproken dat deze manier 
van organiseren voor ons voor herhaling 
vatbaar is. Dus hopelijk tot de volgende 
keer.

Met vriendelijke groet,
team De Bolster

Voor meer informatie over basisschool 
De Bolster kunt u contact opnemen met:

Mercedes Nottet
m.nottet@optimusonderwijs.nl
0485-573330

OPEN INFO-MIDDAG BASISSCHOOL DE BOLSTER
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!
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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 Stephan Moors

In het blazoen van Sambeeks Heem staat 
onder andere: Sambeeks Heem draagt 
uit, informeert en vertelt over. Dat laatste 
bracht de historische vereniging op don-
derdag 15 september in de praktijk tijdens 
een lezing over “Kerken in Sambeek” door 
Jan Hooiveld. Hieronder een kleine im-
pressie.

‘s Morgens vroeg was het al een drukte van 
belang in de aan de Torenstraat gelegen 
heemkamer. Er werd geschoven met stoe-
len en tafels tot het gewenste effect (het zo 
efficiënt mogelijk benutten van de beperk-
te ruimte) was bereikt. 
Ruim van tevoren verdrongen zich de eer-
ste belangstellenden op het kleine bordesje 
en om half elf was de gezellige en met veel 
verkregen schilderijen en foto’s ingerichte 
kamer compleet gevuld. “Ze hinge mit de 
bieën bute”, en zelfs de reservestoelen op 
de smalle gang waren inmiddels bezet. 

Mientje Denen en Piet Koeken zorgden 
voor een warm welkom en weldra was de 
heemkamer gevuld met de geur van “en 
dan is er koffie”. 
Onder het toeziend oog van weledelge-
strenge burgemeesters en andere notabe-
len, opgesloten in hun gouden lijsten aan 
de muur, begon Jan Hooiveld zijn betoog.

Jan die in zijn rol als goedheilige vaker met 
dit bijltje gehakt heeft bleek een enthousi-
aste verteller en behandelde in anderhalf 
uur tijd alles wat met geloof in Sambeek 
te maken had.
“Kerken in Sambeek” kreeg een dubbele 
lading. Geloofsbeleving en kerkbezoek en 
natuurlijk de 7 kerken die de Sambeekse 

skyline hebben bepaald. “Zeven kerken 
zult u denken? Waren het er zoveel?” Tel 
maar mee: de oude vooroorlogse kerk 
(weggevaagd tijdens WO 2 ) waarvan onze 
knoepers toren gelukkig gespaard bleef. 
De “nieuwe” kerk alias MFA, de kapellen 
in het Catharina klooster, het redempto-
ristinnen klooster en de derde kapel ver-
stopt in Centrum Sambeek En dan niet te 
vergeten, de restanten van de noodkerk 
gelegen achter de Gouden Leeuw. Tenslot-
te, helemaal uit het straatbeeld verdwenen: 
het protestantse kerkje dat moest wijken 
voor de aanleg van de Winston Churchill-
straat. De periode dat dominees predikten 
en de Sambeekse katholieken hun heil 
moesten zoeken in een schuurkerk of in 
het nabijgelegen Boxmeer zorgde (en te-
recht) voor veel verontwaardiging bij de 
luisteraars. De vraag vanuit het publiek 
waarom in het middeleeuwse Sambeek 
zo’n grote toren gebouwd werd - veel gro-
ter en steviger dan in omliggende dorpen - 
moest Jan schuldig blijven. Misschien iets 
voor u beste lezer, om onder het genot van 
een maasheggenbiertje, eens over na te 
denken. 
Toen Jan enkele priesterhoofddeksels de-
monstreerde zorgde dat voor de nodige 
hilariteit, en vanaf de periode van Jan van 
Berkel, ja die van de Pastoor van Berkel-
straat, kwamen de tongen pas echt los. 
Velen herinnerden zich nog deze markan-
te man en het betoog van Jan werd opge-
leukt met smakelijke anekdotes over die 

goede oude tijd. Rond twaalf uur kwam 
de reis door Sambeeks rijke roomse leven 
ten einde en besloot Piet zijn beamerpre-
sentatie met foto’s van de ontwikkelingen 
van de MFA. De laatste bewoner van deze 
kamer, wijlen pater Trooster, moet ver-
heugd hebben geconstateerd dat in zijn 
memorabele loopbaan als voorganger van 
de Catharinakapel nog nooit zoveel gasten 
in zijn salon ontvangen werden.

Nieuwsgierig geworden naar de lezingen 
door de leden van Sambeeks Heem? Op 
woensdag 2 november organiseert deze 
stichting voor de 4e keer haar historische 
avond in de Elsenhof. De zaal is open 
vanaf 19.30 uur en zoals altijd wordt u ge-
trakteerd op koffie met koek. En dat niet 
alleen; een gezellige Sambeekse avond vol 
wetenswaardigheden, filmpjes, foto’s en 
geschiedenis, die mag u niet missen. 

saMBeeks heeM
kleine histoRische lezing: keRken in saMBeek
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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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jeugd
Hoe goed ken jij Sambeek?
1.  Hoe hoog is de Sint-Janstoren? 
2.  Hoe oud is de oudste lindeboom van Nederland?
3.  Hoeveel vierkante kilometer is Sambeek?
4.  Hoeveel inwoners had Sambeek op 1 januari 

2021?
5.  Welke organisatie verzorgt activiteiten voor 

alle kinderen? 

6.  Voor welk dier werd in 2020 een nest 
gebouwd? 

7.  Hoe oud is het oudste deel van de Sint- 
Janstoren? 

8.  Wat voor een beeld staat op het kerkplein?  
9.  Hoeveel schepen varen elk jaar door de stuw?

ANTWOORDEN
1. De Sint-Janstoren is 47,11 meter hoog 
2. De boom wordt geschat op zo’n 500 jaar oud 
3. 8,28 vierkante kilometer 
4. 1835

5. Samsam 
6. Ooievaar 
7. 536 jaar (de bouw begon in 1486)
8. De duivel 
9. Ongeveer 50.000

Kan jij de weg vinden naar 
basisschool de bolster?
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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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November
wo  2 nov. 19.30 uur Historische avond Sambeeks Heem in De Elsenhof
do  3 nov. 10.00 uur Sambeekse Senioren vereniging, koffie uurtje, tot 11.30 uur, de Elsenhof
zo  6 nov. 14.30 uur Vest-toneel, toneelstuk “een moord weekend” , de Elsenhof
vr 11 nov. 20.00 uur  Vest-toneel, toneelstuk “een moord weekend” ,MFA Knillis, Vortum
za 12 nov. 20.00 uur  Vest-toneel, toneelstuk “een moord weekend” ,MFA Knillis, Vortum
zo 13 nov. 13.30 uur SamSam, intocht Sinterklaas, Past. de Vochtplein
zo 13 nov. 16.00 uur Kloosterhuis, concert Pro en Contra, kapel Kloosterhuis
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
do 17 nov. 10.00 uur Sambeekse Senioren vereniging, koffie uurtje, tot 11.30 uur, de Elsenhof
za 19 nov. 19.30 uur Semper Unitas, uitwisselingconcert St. Caecilia, America, de Elsenhof
vr 25 nov. 18.30 uur SamSam, chocoladeletter pimpen, de Elsenhof
vr 25 nov.  19.45 uur SamSam, Sinterklaas surprise party, de Elsenhof
za 26 nov. 21.00 uur CV de Knoepers, prinsen- en verlovingsbal, de Elsenhof

December
do  1 dec. 10.00 uur Sambeekse Senioren vereniging, koffie uurtje, tot 11.30 uur, de Elsenhof
vr  2 dec. 19.00 uur CV de Knoepers, jeugd prinsen- en verlovingsbal, de Elsenhof
za  3 dec. 19.00 uur Onze Lieve Vrouwe parochie, Eucharistie viering, kapel Kloosterhuis
vr  9 dec. 14.00 uur Sambeekse Senioren vereniging, kerstviering, de Elsenhof
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
do 15 dec. 10.00 uur Sambeekse Senioren vereniging, koffie uurtje, tot 11.30 uur, de Elsenhof
vr 16 dec. 18.30 uur SamSam, filmavond, de Elsenhof
zo 25 dec. 11.30 uur Semper Unitas, kerstconcert, Warandahal
vr 30 dec. 18.30 uur SamSam, Challenge day, de Elsenhof

Voor meer informatie raadpleeg de website www.sambeek.info

activiteitenkalendeRnieuwsflits

November: 
Leo Kranendonk, Grotestraat 71 
tel. 06-52057338

December: 
Jos Simissen, Catharinaklooster
tel. 06-40258985

CONTACTPERSOON 
OVERLUIDEN 
OVERLEDENEN

OVERLAST
HONDENPOEP
Fijn dat de Sambekenaren jong en oud 
zoveel gebruik maken van het Catha-
rinapark en er graag wandelen met de 
hond. 

Alleen zou het nog fijner zijn als de hon-
denpoep wordt opgeruimd, zodat ieder-
een kan blijven genieten van een mooi 
en schoon Catharinapark.

Met vriendelijke groet,

Gab Uijen

GEBOORTENIEUWS
Op 11 september jl. is Stijn geboren, 
broertje van Lieke en zoon van Ilse 
en Martijn Peters. Het gezin woont 
aan de Pater Bunsstraat 10.
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Foto: Trees Geritz-Spitzer

Foto: M. Hubers 

Foto: Dennis Brandligt Foto: Senn van Hesteren
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Foto: Wim Klaassen    

Bedankt voor jullie inzendingen met het 
thema: Landbouwwerktuigen in Sambeek 

Voor de volgende Rond de Toren is het 
thema: 

SAMBEEK EN 
NOSTALGIE

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

Foto: Jan Laarakkers 

Foto: Lilian Philipse

Foto: Gerrie Laarakkers
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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
cluBkaMpioenschappen 2022 

Agenda
Smash & smultoernooi  

6 november

55 + tennis 
doorlopend  

woensdag- en donderdagochtend

Hallo Tennisvrienden,

Hierbij een kort verslag van de afgelopen 
clubkampioenschappen. Na de moeizame 
start bij de organisatie (kom ik later op 
terug) stond uiteindelijk het toernooi en 
konden we met spanning afwachten hoe-
veel inschrijvingen we zouden krijgen dit 
jaar. Na twee weken hadden we al twee 
inschrijvingen maar uit de jaren ervaring 
wisten we dat de laatste dagen er nog wel 
wat bij zouden komen. Uiteindelijk had-
den we toch een dikke vijftig inschrijvin-
gen, dit is gezien wat we de laatste jaren 
hadden wel minder geworden. Mede hier-
door heeft de voltallige organisatie dan 
ook besloten om ermee te stoppen (voor 

sommigen na meer dan dertig jaar). We 
hebben inmiddels vernomen dat er uit de 
nieuwe lichting alweer mensen zijn die het 
over willen nemen. We wensen hen veel 
succes en plezier (hebben wij ook jaren 
gehad). Verder even over het toernooi zelf, 
we hadden dus een dikke vijftig inschrij-
vingen waardoor we toch nog verschillen-
de onderdelen hebben kunnen spelen… 
Waaronder dit jaar zelfs een herendubbel 
twee. Wat betreft de deelnemers merken 
we wel dat er steeds meer verhinderingen 
komen en mensen er nogal makkelijk over 
denken om een wedstrijd te verzetten ofzo. 
Hier ligt dan ook een leuke uitdaging voor 
de nieuwe commissie. Alle input hiervoor 
zou fijn zijn voor ze zou ik zeggen. Buiten 

al het vorige kijken wij toch terug op weer 
geslaagde clubkampioenschappen waarin 
we leuke/spannende wedstrijden gezien 
hebben en waar het tennisplezier nog 
steeds van de deelnemers afstraalt. Dus er 
is wel degelijk toekomst voor deze kampi-
oenschappen. Daarom willen we ook alle 
deelnemers van de afgelopen jaren erg be-
danken voor alle inzet/medewerking om 
er voor ons leuke clubkampioenschappen 
van te maken. We wensen de nieuwe com-
missie veel succes met de organisatie. En 
als er vragen zijn, of hulp nodig is, dan 
kun je ons altijd bereiken. 

Nogmaals dank en we zien elkaar zeker 
weer op de baan… al is het misschien 
Baan vijf.

Groetjes, Organisatie clubkampioen-
schappen 2022

Winnaars clubkampioenschappen 2022
HD2: Peter van Andel en Eric Hendriks
GD4: Stef Jacobs en Nomi Hendriks
HD5: Tom van der Ven en Stan van Eldijk
DD5: Brit Nabbe en Pleun Leenders
HD6: Kas Jacobs en Nick Marcus
HE6: Mark Gerrits
HD7: Peter Leenders en John Ebben
DD7: Anouk Otten en Vera Schoofs
GD7:  Hidde Hendriks en  

Evelien van de Weijer
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nieuwsflits
Samen eten is gezelliger, een manier om 
aandacht voor elkaar te hebben en din-
gen met elkaar te bespreken, je met el-
kaar verbonden te voelen en sociale con-
tacten te onderhouden. Dat is waarom 
we in de Elsenhof op woensdag 23 no-
vember weer een etentje organiseren. De 
inloop is vanaf 17.00 uur en de maaltijd 
zal rond 17.30 worden geserveerd. 

De kosten hiervoor zijn €15.00.

Gezellig samen aan tafel en onder het 
genot van een drankje samen eten. We 
willen dit doen voor iedereen uit de 
Sambeekse gemeenschap. Met enthousi-
aste hobbykoks bereiden we voor u een 3 
gangen menu. Aanmelden kan: 
•  door een enveloppe met het verschul-

digde bedrag onder vermelding van je 
naam in te leveren bij de Elsenhof.

•  door een e-mail te sturen naar  
info@elsenhofsambeek.nl, met ver-
melding van je naam. Je betaalt dan op 
23 november.

Dit is een activiteit die we bij voldoende 
animo in de toekomst regelmatig willen 
gaan verzorgen. Ben jij een enthousiaste 
hobbykok en wil je je voor de gemeen-
schap inzetten? Dan zijn we op zoek naar 
jou om ons hierbij te ondersteunen. 

Neem voor meer informatie contact op 
met Henk van Raaij (06-45451424) of 
Katja Denen (06-512226120).

Feestjes & partijtjes - catering - vergaderruimte
Informeer naar de mogelijkheden 

0485-572264  | eetcafedegoudenleeuw@hotmail.com

SAMEN ETEN IN DE ELSENHOF



Nr. 7     ROND DE TOREN      23

saMsaM Agenda
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.

Ook dit jaar komt Sinterklaas met zijn 
pieten naar Sambeek !
13.30 uur verzamelen we op het Pastoor 
de Vochtplein, vanuit daar vertrekken we 
te voet naar de stuw met de harmonie 
voorop.

Bij de stuw verwelkomen we Sinterklaas 
en zijn pieten en lopen we terug naar de 
Elsenhof voor een gezellig feest !!

Het feest in de Elsenhof is voor kinderen 
en ouders van alle leeftijden.
Het feest zal duren tot 16.00 uur.

De gehele middag is GRATIS te bezoeken. 
Wij waarderen het als er een kleine bijdra-
ge in de collectebussen wordt gedaan om 
dit gezellige feest mogelijk te maken.

Bij slecht weer start het programma om 
14.00 uur binnen in de Elsenhof, hierover 
komt dan bericht op onze Facebook- en 
Instagrampagina.

CONTACT

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

sinteRklaas intocht 
zondag 13 noveMBeR
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sMt de hoogMis van het gRoeiseizoen:  de oogstdag 2022

Op zondag 4 september jl organiseerde de 
SMT zijn jaarlijkse oogstdag, en nu voor 
de 10e keer in zijn 20-jarig bestaan! 
De voorbereidingen vergden veel tijd: de 
grote tent moest opgezet worden; machi-
nerieën moesten een plek krijgen; de lo-
gistiek van de te bezichtigen old-timers 
zowel van machinerieën als van tractoren 
moest kloppen; de catering moest op orde 
zijn zodat er geen ‘nee’ verkocht hoefde 
te worden. Daarnaast moest een kleine 
streekmarkt georganiseerd worden en 
bovendien moesten alle te werk gestelde 
SMT-ers in goede conditie zijn! Afijn: dit 
alles was goed geregeld.
Daags van tevoren stond er al van alles op 
het terrein. In de nacht werd vanuit een 
aantal ‘pipowagens’ het terrein ‘bewaakt’.
De muzikale omlijsting werd verzorgd 
door Kuulvoer, het wereldberoemde dweil- 
orkest van Sambeek.

De oogstdag is het sluitstuk van een 
groeiseizoen vanaf april. Het land wordt 
bewerkt om de zaadjes in een goed bed 
te leggen zodat er sprake is van een goede 
innestelingsbereidheid. Gedurende een 
klein half jaar doet de natuur zijn werk 
waarbij de mens af en toe helpt, zeker in 
droge tijden, met extra water en het ver-
wijderen van ongewenst groen en plaag-
diertjes. 

Dit alles wordt gegoten in een jaren 50-60 
setting zowel de producten als machines. 
En natuurlijk was er in die periode nog 
veel handwerk, maar de agrarische me-
chanisatie kwam toen op gang. De SMT 
met als doel het tentoonstellen en het 

demonstreren van de oude mechanische 
technieken, doet dit in het Educatief Park. 
Centraal staat het in stand houden van de 
oude technieken maar ook het informeren 
over de oorsprong van het voedsel. Alles 
wat er op de oogstdag te zien is valt onder 
de term ‘educatie’.

Opening
In de openingstoespraken van SMT-voor-
zitter Willem en  waarnemend burge-
meester van de gemeente Land van Cuijk 
de heer Hillenaar wordt gerefereerd aan 
het educatieve karakter. “We moeten 
vooruit denken en misschien leren wat 
het oude ons gebracht heeft, zeker in deze 
tijd” aldus de burgemeester. Uitgesproken 
heeft hij het niet maar hij duidde op de be-
langen die spelen in de stikstofcrisis.

Oogst
Na de opening werden de tractoren gestart 
en werd een begin gemaakt met de oogst 

van diverse producten. Het hakselen van 
de mais voerde qua geluid de boventoon. 
Er moest wel steeds een pauze ingelast 
worden omdat anders het perceel mais in 
een klein uurtje gehakseld zou zijn.
De graanoogst ging wat subtieler, temeer 
omdat er met twee methodieken gede-
monstreerd werd. Na de oorlog werd met 
een Fahr combine gemaaid en het graan 
gebonden in kleine pakketjes, de schoven. 

Deze werden met de wagen opgehaald en 
naar een dorskast gebracht. Deze werd met 
een poelie aangedreven vanuit een tractor. 
De graankorrels werden van kaf en stro 
gescheiden met mechanisch geweld.
Mede door de vergrote productie was er 
behoefte aan meer innovatie in technie-
ken. De combine kwam op de markt; deze 
deed alle handelingen ineen. 
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sMt de hoogMis van het gRoeiseizoen:  de oogstdag 2022

De demonstratie van de aardappelen was 
summier omdat er één soort geoogst 
werd, nl. de Frieslander. Deze aardappel 
wordt door de SMT verkocht in zakken 
van 5 kilo tegen een prijsje van € 2.50. 
Binnenkort krijgt u te horen wanneer de 
verkoop begint.
Dit jaar heeft de SMT 10 rassen gepoot. 
Deze worden te zijner tijd geoogst en heb-
ben al een bestemming.

De suiker- en voederbieten worden ook 
later geoogst. Een klein deel is geoogst.

Op het moment dat een deel van de oogst 
van het land was, werd het land losgewerkt 
en werd er champignonmest over uit ge-
reden.  

Hobby-isten
Op het SMT-terrein waren ook hobby- 
isten die hun hobby uitdroegen. 
Talrijke en grote meccanobouwwerken 
sierden een grote tafel. Een tafel is inge-
ruimd met allerlei agrarische miniaturen. 
Kalebassen werden te kust en te keur aan-
geboden. Het lijkt er verder op dat Sam-
beek 2 imkerverenigingen telt die hun 
waren flink uitstallen en vol overgave over 
hun hobby vertellen. Een verzamelaar van 
Parkerpennen had een klein deel van zijn 

collectie meegenomen en dan lag er al een 
hele tafel vol. Verder stond er iemand die 
kaarten maakte.

Streekmarkt
Op de streekmarkt waren Brandrode koei-
en en kalfjes te bezichtigen. Verder waren 
er schapen en kippen. Twee imkervereni-
gingen waren met duizenden huisdiertjes 
aanwezig.
En natuurlijk was het tegengeluid, protest-
stem, aanwezig: een omgekeerde vlag en 
de roep voor perspectief voor de boer.

Sambeeks Heem
De stand in de hooimijt is traditioneel be-
stemd voor Sambeeks Heem. Sambekena-
ren haalden hier hun hart op aan de lokale 
geschiedenis. In de hooimijt werden oude 
gereedschappen tentoongesteld met een 
uitvoerige beschrijving. 

Educatief tochtje kinderen
Voor de kinderen was er een tochtje over 
het educatief park uitgezet. Producten die 
op de oogstdag geoogst werden of waar 
de SMT connecties mee heeft werden op 
een speelse manier onder de aandacht 
van de kinderen gebracht. Zo werd bij de 

maisstand popcorn gebakken; bij de sui-
kerbieten iets zoetigs aangeboden; bij de 
imker een honingsnoepje. Bij de melk-
stand konden de kinderen ‘melken’ en bij 
de aardappelen werden aardappelen in 
spiraalvorm gesneden en gefrituurd.
Wat opviel was dat veel opa’s en oma’s aan 
hun kleinkinderen vol overgave de verha-
len over vroeger vertelden. 

Catering
In de grote tent werden de SMT-dames op 
de proef gesteld vanwege het grote bezoe-
kersaantal. “Nee’ is er niet verkocht. Uit-
eindelijk hebben ongeveer 1400 mensen 
de oogstdag bezocht.

De oogstdag was succesvol en niet in 
het minst met hulp van het groot aantal 
SMT-vrijwilligers getooid in stemmig 
groene t-shirts!
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vv saMBeek
een voetBalkantine van de leden…

Met enige regelmaat krijgen we van onze 
leden geheel gratis waardevolle suggesties 
t.a.v. mogelijke verbeteringen binnen de 
organisatie en accommodatie van onze 
mooie vereniging. Als bestuur van de v.v. 
Sambeek waarderen we dit meedenken 
van de leden door er vrijwel altijd een 
actie op te laten volgen.
 
Hoe mooi was het toen er in het seizoen 
2021-2022 niet alleen suggesties werden 
gedaan aangaande een update van de 
kantine, maar er door de initiatiefnemers 
eveneens aangeboden werd de renovatie 
zelf ter hand te nemen.

Er werd dan ook al snel een onderbouwd 
budget gevraagd en toegekend. 
 
Op de eerste dag na de promotie van het 
1ste herenteam werden de handen uit de 
mouwen gestoken om ze pas begin sep-
tember weer in de mouwen te laten ver-
dwijnen.

Het resultaat? Een voetbalkantine ván de 
leden en dóór de leden.

Kom gerust kijken; de foto’s geven een im-
pressie, maar een bezoek aan de kantine 
geeft een veel beter beeld.

Vol waardering en trots een oprecht dank-
jewel aan de kartrekkers; Anita, Iza, Nicky 
en Bjorn maar zeker ook aan alle leden 
die hen hielpen bij de vele klussen die ge-
klaard moesten worden.
Ondertussen gaan ook de teams de uitda-
ging weer aan om activiteiten in ons her-
nieuwde clubgebouw te organiseren op 
trainings- of wedstrijddagen. 
 
Zo organiseerde het vrouwenteam een 
gezellig “Mallorca Mega Park” en organi-
seert het 3de herenteam op dit moment 
een heuse dartcompetitie op twee profes-
sionele dartbanen.

Naar verwachting volgen de overige teams 
in de loop van dit seizoen.

Namens het bestuur
Antwan Ebben – voorzitter

Agenda
Oud papier
Woensdag  

16 november en 14 december
16.00 – 19.00 uur  

(Pastoor de Vochtplein)

Wedstrijden Sambeek 1
06-11 SVEB 1 - Sambeek 1
13-11 Sambeek 1 - EWC’46 1
20-11 DSV 1 - Sambeek 1 
27-11 Sambeek 1 - Meterik 1
04-12 SV Oostrum 1 - Sambeek 1
10-12 Sambeek 1 - VIOS’38 1

Wedstrijden Dames Sambeek
06-11 Sparta’18 VR1 - Sambeek VR1
13-11 Sambeek VR1 - Volharding VR1
27-11 Sambeek VR1 - Gemert VR1
04-12 EGS’20 VR1 - Sambeek VR1
11-12 Sambeek VR1 - Boekel Sport VR1
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Beste knoepeRs 
en knoepeRinnen

VIER (JEUGD) CARNAVAL MET DE 

KNOEPERS! 
Voor het aankomend seizoen is de Jeugd-
commissie op zoek naar een nieuwe Raad 
van 11 en tal van andere functies. Loop jij 
dit jaar als Vorst, Adjudant, Boer(in), Nar 
of Raadslid mee in de polonaise? Zit jij in 
groep 7 of 8 van de basisschool of in de  
1e of 2e klas van de middelbare school? 
Geef je dan vóór 18 november op! Aan de 
hand van loting worden deze rollen ver-
deeld.
Zoals jullie weten, hebben we als Jeugd-
commissie in 2019 een verandering 
in gang gezet door het jeugdcarnaval  
breder te trekken. Die lijn zetten we door. 
We gaan ook de jongeren die de basis-
school hebben verlaten meer betrekken. 
De grootste verandering is dat we vanaf 
nu als Jeugdcommissie namen aandragen 
voor de functie van Jeugdprins en Jeugd-
prinses. Net als bij de ‘grote’ Prins. 

Wie de nieuwe hoogwaardigheidsbekle-
ders zijn wordt bekend gemaakt op vrij-
dag 2 december tijdens het Jeugdprinsen- 
en verlovingsbal. Aanvang 19.00 uur. Dit 
feest vieren we graag met jong en oud.

Geef je op via de opgavebrief die huis aan 
huis verspreid is.

Bij vragen bel Henny Ebben: 06-30895123.

JEUGDPRONKZITTING

Doe jij dit jaar mee aan de 32ste Jeugd-
pronkzitting? In het weekend van 4-5  
februari 2023 is het weer zover! Kinderen 
van 4 t/m 16 jaar kunnen zich nu opgeven. 
Er staan vrijwilligers klaar om je te helpen 
met je buut. En natuurlijk mogen ook de 
ouders altijd een handje helpen. Belang-
rijke data (tijden volgen nog): Voorspeel-
middag: 11 januari 2023. Generale repeti-
tie: 1 februari 2023.

Sta je niet graag in de schijnwerpers? Voor 
jongeren tussen 12 en 17 jaar hebben we 
een aantal vacatures achter de schermen. 
Wil je iets creatiefs of juist technisch doen, 
het kan allemaal. Je kunt op school altijd 
checken of je hier stagepunten voor krijgt.   

Opgeven kan via de opgavebrief die huis 
aan huis verspreid is.

Bij vragen neem contact op met Fons  
Zeelen, 06-15562851. Wil je oefenen - 
maar heb je geen ruimte – bel dan naar 
Henny Ebben 06-30895123.

Om dit alles te organiseren zijn we op 
zoek naar nieuwe Jeugdcommissieleden. 
Lijkt het jou, achttienplusser, leuk mee te 
denken en helpen met het organiseren 
van activiteiten voor de jongste Knoepers? 
Voor meer informatie: 
jcdeknoepers@gmail.com

Met vriendelijke groet,
De Jeugdcommissie

PRINSEN- EN VERLOVINGSBAL  

26 NOVEMBER
Het bestuur van CV De Knoepers nodigt 
je uit om op zaterdag 26 november in de 
Elsenhof het carnavalsseizoen af te trap-
pen met het Prinsen- en verlovingsbal. 
Ben jij ook zo benieuwd of prins Bernie 
nu écht in de S.O.E.P. zal belanden? En 
welke Prins, Prinses, Adjudant en Boe-
renpaar al twee jaar staan te trappelen van 
ongeduld om het Knoepersriek op z’n kop 
te zetten? Mis het niet en zorg dat je erbij 
bent vanaf 21.00 uur. Dj Arno zorgt voor 
de muzikale omlijsting van deze ‘Knoep-
gezellige’ avond. 

Agenda
Prinsen- en verlovingsbal 

26 november

Jubileumreceptie Blubberdam 
27 november

Jeugdprinsen- en verlovingsbal 
2 december

Receptie De Geitenbok 
11 december

Staatsiefoto’s maken 
11 december

Contactmiddag geüniformeerden 
11 december

‘T IS HIER NÍET MIS! 
Dé titel van de Sambeekse pronkzit-
ting 2023, over de verhuizing van de 
Elsenhof naar het nieuwe MFA. Lees 
meer hierover bij de nieuwsflitsen op 
pagina 7. 
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www.2besign.nl
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senioRen veReniging
saMBeek

Senioren Vereniging Sambeek

Senioren Vereniging Sambeek

SOEPEN
In de “Week van Elkaar Ontmoeten” heeft 
de Dorpsraad in samenwerking met So-
ciom voor alle Sambeekse inwoners een 
laagdrempelig eetmoment georganiseerd.
Samen Soepen is een landelijk project dat 
nu door Sociom in het Land van Cuijk is 
uitgezet. De SeniorenVereniging heeft dit 
project met veel plezier ondersteund. 

De meeste ingrediënten, zoals de groenten 
en het brood, zijn door Sociom geschon-
ken. Maar de bereiding van de soepen en 
de verdere organisatie is door een aantal 
leden van de SeniorenVereniging geregeld. 
De pompoensoep, courgettesoep en toma-
tensoep zijn door enkele dames gezamen-
lijk in de Elsenhof bereid. De flyers zijn 
huis aan huis bezorgd en feestelijk gedekte 
tafels stonden klaar in de Elsenhof om de 
gasten te verwelkomen en te laten genie-
ten van een kop soep met stokbrood. Na-
mens de Dorpsraad werd er ook een kop 
koffie of thee aangeboden.

De zaal was gevuld met 60 mensen die 
genoten van de soep maar ook van het 
praatje met elkaar en het samenzijn. Het 
was een zeer gezellige en geslaagde activi-
teit volgens de vele enthousiaste reacties. 
Dank aan de vrijwilligers die hun steentje 
hieraan hebben bijgedragen. 
Deze activiteit is zeker voor herhaling vat-
baar.

VALPREVENTIE

Vallen is een veelvuldig voorkomend inci-
dent bij senioren. Meestal zijn de gevolgen 
beperkt tot lichte fysieke ongemakken. 
Echter op jaarbasis zijn er in de gemeen-
te Land van Cuijk ca. 300 valincidenten 
met ernstige gevolgen. Hierbij kun je bij-
voorbeeld denken aan heupfracturen, 

polsfracturen, hersenkneuzingen, ernstige 
bloedingen. 

Gevolgen voor de senior
Uiteraard hebben de valincidenten naast 
fysieke ook psychosociale gevolgen. Vaak 
zijn mensen na een ernstige val angstig 
om te bewegen, hebben steeds meer hulp 
nodig, zelfstandig wonen kan een issue 
worden. 

Financiële gevolgen
Financiële kosten van ernstige valinciden-
ten zijn te verdelen in kosten voor de pa-
tiënt zelf, de zorgverzekeraar, zorgkantoor 
en/of gemeente. Het bezoek aan Spoed 
Eisende Hulp (SEH) kost een gedeelte 
van het eigen risico. Ziekenhuisopna-
me kost eigen bijdrage. Heb je thuiszorg 
nodig als gevolg van een ernstig valinci-
dent dan komt de Zorgverzekeringswet 
en in het ergste geval de Wet Langdurige 
Zorg (WLZ) met de vraag voor eigen bij-
drage. (Zorgkantoor) Heb je voorzienin-
gen nodig in de woning dan kun je een 
beroep doen op de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO). Hiervoor is de 
gemeente verantwoordelijk. Denk bv. aan 
trapliften, bad-/douche aanpassingen, rol-
stoelen.
Dus… genoeg redenen om preventie ten 
aanzien van vallen prioriteit te geven! 

Oorzaken vallen
Oorzaken van vallen kunnen liggen in het 
persoonlijke fysieke of in de omgeving. 
Zo kan medicijngebruik het evenwicht 
verstoren, verminderde spierkracht, slech-
te visus, brillen die niet meer van de juiste 
sterkte zijn kunnen aanleiding zijn van 
vallen. 
Gebruik van e-bikes in het verkeer leidt 
ook tot valincidenten. Hiervoor is het 
handig om gebruik te maken van de cur-

sussen die door de Stichting Welzijn Ou-
deren, meerdere malen per jaar aangebo-
den worden. 
Ook zijn er veelvuldig oorzaken van val-
len terug te leiden naar omgevingsfac-
toren. Denk bv. aan losliggende kleden, 
gladde vloeren, ondeugdelijke trappen, 
losliggende kabels, etc.
Ook het dragen van te strakke kleding kan 
al een oorzaak zijn. Soms is een huisdier 
de oorzaak van vallen. (bv. hond die plot-
seling aan een lijn trekt). Een ongeluk zit 
letterlijk in een klein hoekje.
Zo zijn er nog meer oorzaken te bedenken 
van vallen. Belangrijk is hoe voorkom je 
vallen.

Voorlichting valpreventie
In oktober 2022 zullen er voorlichtingsbij-
eenkomsten georganiseerd worden over 
valpreventie. Hierna kunnen senioren ge-
bruik maken van het aanbod van de diver-
se fysio- en ergotherapie praktijken in de 
gemeente. Daar waar zorgverzekeringen 
op gebied van preventie niet of weinig hun 
rol pakken zal Welzijn Ouderen in samen-
werking met alle betrokken partijen wer-
ken aan oplossingen om het voor alle se-
nioren mogelijk te maken deel te kunnen 
nemen aan valpreventie cursussen.

Bijeenkomst Valpreventie
Donderdag 10 november 2020 om 14.00 
uur in De Pit Overloon
In deze bijeenkomst geven een fysiothe-
rapeut en ergotherapeut informatie over 
het  onderwerp. Deze bijeenkomst is voor 
alle senioren en belangstellenden toegan-
kelijk. 

Agenda
Kienen

maandag 14 november
 

Stamppotreis
vrijdag 25 november

Kerstviering
vrijdag 9 december

Koffie drinken in de Elsenhof
1ste en 3de donderdag
van 10.00-11.30 uur
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seMpeR unitas
toekoMstMuziek

Uitwisselingsconcert St. Caecilia America
Op zaterdag 19 november om 19.00 uur in 
de Elsenhof vindt het eerste concert van 
dit muzikale jaar plaats. Samen met de 
fanfare van Muziekvereniging St. Caecilia, 
zal het harmonieorkest van Semper Uni-
tas dit concert verzorgen. Beide orkesten 
staan onder leiding van Chris Derikx. 
St. Caecilia komt uit in de eerste divisie 
en zal een uitdagend programma ten ge-
hore brengen. Voor Semper Unitas is dit 
het eerste concert ter voorbereiding op het 
Europese concours UGDA in Luxemburg 
dat in het weekend van 3 en 4 juni 2023 zal 
plaatsvinden. 

Regionaal Jeugd Orkest
Samen muziek maken, dat is waar het om 
draait bij Regionaal Jeugd Orkest (RJO). 
Vorig jaar september is er een samenwer-
king gestart tussen de opleidingsorkesten 
van de Boxmeersche Harmonie,  Muziek-
vereniging Sint Cecilia uit Sint Anthonis 
en Harmonie Semper Unitas Sambeek. 
Afgelopen 2 oktober hebben zij twee fan-
tastische concerten gehad. Het eerste con-
cert van het RJO onder leiding van hun di-
rigenten Harry Godtschalk en Rob Jacobs 
vond plaats in de grote zaal van Oelbroeck 
in St. Anthonis. Het afsluitende concert 
was in de Sint Petrus Basiliek in Boxmeer.  
  

Basisvorming Muziek (BVM)
Zingen, bewegen, noten leren lezen, blok-
fluit spelen en nog veel meer!
Zo wordt spelenderwijs ritmegevoel en 
melodisch inzicht ontwikkeld. Elke week 
is er een nieuwe les met liedjes en op-
drachten om ook thuis te oefenen. Na de 
Basisvorming Muziek hebben de leerlin-
gen een stevige basis om met een instru-
ment te beginnen.

Wil jij dit ook? Geef je dan op en mail naar 
info@semperunitas.nl

Agenda
Inhalen Sinterklaas

13 november
13.30 uur

Stuw Sambeek/Elsenhof 

Uitwisselingsconcert  
St. Caecilia America 

19 november
19.00 uur (entree gratis)

Elsenhof Sambeek
 

Kerstconcert 
25 december/1e Kerstdag

11.30 uur 
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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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vest 
toneelvooRstelling 
‘een MooRdweekend’ 
Het Vortums En Sambeeks Toneel speelt een prachtig blijspel. 
Hoewel de naam anders impliceert, namelijk 'Een 
moordweekend', staat deze avond zeker garant voor het 
aantrekken van de lachspieren. De voorstellingen vinden 
plaats in zowel Sambeek als Vortum-Mullem.
‘Een moordweekend’ staat garant voor een 
avondje lachen. Nieuwsgierig geworden? 
Kom dan kijken. Kijk voor de speeldata in 
de agenda 

Kaarten zijn te koop via: www.vest-toneel.
nl/kaartverkoop of via de QR code

Agenda
Zondag 6 november  
aanvang: 14:30 uur

In De Elsenhof 
Torenstraat 52 

5836 AN Sambeek

Vrijdag 11 en  
zaterdag 12 november  

aanvang: 20:00 uur
In MFA Knillus 

Sint Cornelisstraat 1, 
5827 AL Vortum-Mullem

‘HET’ STAAT
Het podium is opgebouwd, de spelers 
bereiden zich voor, de Elsenhof zet de 
stoelen klaar en de regisseur legt de laat-
ste hand aan alle kleine decorstukken. 
VEST is er klaar voor.

Op zondag 9 oktober het podium op-
gehaald in de MFA Knillus in Vortum 
en opgebouwd in de Elsenhof in Sam-
beek. Dat ging niet zonder slag of stoot. 
Er ontstond een enorme hilariteit en de 
spelers vermaakten zich dan ook kos-
telijk. Iedereen sjouwde, timmerde, be-
kleedde maar ook discussieerde er flink 

op los. Bovenal werd er heel veel gela-
chen. Zoals een van de leden het zeer 
treffend wist te vertalen: “Dit was een 
klucht op zichzelf.” Het podium voor het 
moordweekend staat klaar. 

Tijdens de laatste repetitie-avonden 
spelen we onze scenes dus op het “echte” 
podium en dat is voor iedereen extra 
genieten. Natuurlijk hopen we iedereen 
uit Vortum en Sambeek en omstreken 
te zien tijdens één van de drie voorstel-
lingen. Het gaat een fantastische avond 
worden.

Een
Moord

weekend
Carl Slothoorn

één toegansbewijs, geldig voor één  
van de genoemde datums
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Beste Gildebroeders, Gildezusters en 
Sambekenaren,

Wij hebben afgelopen jaar genoten van 
ons jubileumjaar. Dit hebben wij in juni 
groots gevierd met een Gildedag waar 39 
zustergildes op afkwamen om eraan deel 
te nemen, maar ook om te strijden voor 
een zilveren schildje. 
Dit werd gedaan in verschillende cate- 
gorieën, zoals vendelen, bazuin (klaroen) 
blazen, trommelen, standaard rijden, 
kruisboog en geweerschieten. 

Wij hebben sinds mensenheugenis 1 gilde- 
tamboer voorop lopen bij ons gilde. Na 
een mooi jaar als dit waar u als Sam- 
bekenaar kennis van het Gildewezen hebt 
kunnen nemen willen wij kijken of er  
personen zijn in Sambeek die onze Gilde-
tamboer kunnen bijstaan.

Wij hebben in de jaren 80 – 90 – 00 de 
drumband/het tamboerkorps van Semper 
Unitas mogen lenen bij grotere optoch- 
ten. Deze leden hebben toendertijd ook 
aan wedstrijden deelgenomen op Gilde- 
dagen en aardig wat zilveren schildjes in 
de wacht gesleept.

Als bestuur willen wij kijken of we hier-
naar terug kunnen gaan en een mooier 
geluid en meer daadkracht voor ons 
Gilde kunnen brengen zodat onze Gilde- 
tamboer er niet alleen voorstaat.

Het hoeft niet per se een tamboer te zijn, 
als u graag kennis wilt maken met het  
St. AnthoniusGilde mag dat ook. Mis-
schien is een ander onderdeel wel iets 
voor u.

Kent u iemand of bent u diegene die wij 
zoeken, dan kunt u reageren  via email:
info@gildesambeek.nl

Met vriendelijke Gildegroet,

St. AnthoniusGilde Sambeek

Agenda
Open avond schietterrein

18 november

Kerstboom opbouwen
10 december

Verloare Maandag
09 januari

Ledenvergadering
17 januari

st. anthoniusgilde
gildetaMBoeR

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

December nummer

Deadline kopij en foto’s
Dinsdag 29 november

Aanleveren via: ronddetoren@live.nl

Verspreiding
Dinsdag 13 december

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

Subsidies en fondsen aanvragen is een 
hele kunst. Er komt veel papierwerk bij 
kijken, je moet de juiste weg weten. De 
werkgroep ‘subsidieaanvraag’ gevormd 
door Bert Denen en Cor Thijssen, besloot 
daarom een deskundige om hulp te vra-
gen. Subsidieadviseur Marcel Willemsen 
van W&B Consultants, bleek een goede 
partner. Marcel verzorgt projecten in heel 
Nederland en daarbuiten voor opdracht-
gevers als gemeenten, zorginstellingen, 
woningcorporaties, bedrijven, verenigin-
gen, stichtingen en particulieren. Een pro-
ject dat we kennen in eigen dorp is zijn 
nauwe betrokkenheid bij de aanvragen 
van subsidies bij de verandering van het 
Bolsterschoolplein. Projecten van hem in 
de regio zijn bijvoorbeeld de herinrichting 
van gemeenschapshuizen van Landhorst 
en Wanroij. Door een percentage van de 
ontvangen subsidies te krijgen, verdient 
Marcel zijn boterham. No cure, no pay! 
Over dit project, de verbouwing van de 
kerk naar MFA zegt Marcel: “Het is eens 
wat anders, een leuke uitdaging!” 

Duurzaamheidssubsidie 
De teller van de ontvangen subsidies staat 
op dit moment op 87.500 euro, ontvangen 
van het Oranjefonds, Rabobank, provincie 
Noord-Brabant en VSB-fonds. “Dit is nog 
maar het begin,” zeggen Cor en Marcel 
hoopvol. Een belangrijke subsidie-aan-
vraag, die op 3 oktober succesvol is inge-
diend, is de duurzaamheidssubsidie, die 
pas sinds kort bestaat. Deze zou dertig 
procent van alle duurzaamheidskosten 
moeten dekken. Cor: “In verband met de 
stijgende bouw- en energiekosten lopen 
we tegen financiële problemen aan wat 
betreft de duurzaamheid. Het ontvangen 
van de duurzaamheidssubsidie is heel be-
langrijk om dit project vooruit te trekken.” 
Voor de aanvraag van deze subsidie was 
een flinke voorbereiding nodig. De beno-

digde energiescan is door Peter Honig van 
Ingenieurs-, architectuur- en consultan-
cygroep Volantis verzorgd. Vloerverwar-
ming en koeling, isolatie, dubbelglas zijn 
punten die worden meegenomen bij de 
aanvraag van deze subsidie. Wanneer deze 
toegekend zou worden stijgen we van hui-
dige energielabel G naar A+.

Subsidies van groot belang
“De overige subsidies die we nog aanvra-
gen, kunnen we koppelen aan de activitei-
ten die in de MFA plaats gaan vinden,” legt 
Marcel uit, “de stichting kan bijvoorbeeld 
geen subsidies rondom jeugd aanvragen, 
SamSam wel. Een MFA komt niet in aan-
merking voor culturele subsidies, maar de 
toneelvereniging wel. We maken gebruik 
van invalshoeken die door de diversiteit 
aan gebruikers geboden worden.” Meestal 
is het lang wachten op bericht of een sub-
sidie wordt toegekend. Op de uitslag van 
de belangrijke duurzaamheidssubsidie zal 
bijvoorbeeld drie maanden gewacht moe-
ten worden. Marcel: “Het is een spannende 
tijd, maar het loopt zoals gehoopt. Soms 
valt het tegen, maar dat zijn uitzonderin-
gen. De subsidies zijn van groot belang 
voor de voortgang van dit project, er ligt 
een druk op mijn schouders, maar daar 
kan ik mee omgaan. Het geeft me voldoe-
ning als het lukt om zo mensen te kunnen 
helpen.”

Om de begroting rond te krijgen voor de verbouwing van de 
kerk naar een multifunctionele accommodatie (MFA) zijn 
subsidies meer dan welkom. Om deze binnen te halen heeft de 
werkgroep een subsidieadviseur in de arm genomen. Er zijn al 
heel wat euro’s toegezegd, maar spannend blijft het!

van keRk naaR Mfa
suBsidies



www.laarakkers-groep.nl

Op weg naar zero emissie.

Langen Grondverzet B.V.
Stalenberg 18
5836 AW Sambeek

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

LANGEN GRONDVERZET
Uw partner in het Land van Cuijk!

GROND- EN
SLOOPWERKZAAMHEDEN

STRAATWERKZAAMHEDEN TRANSPORT

ZAND EN GRIND BIG BAG’SCONTAINER VERHUUR

BESTEL UW CONTAINER ONLINE!
WWW.LANGENGRONDVERZET.NL


