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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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Als voorbereiding op het nieuwe jaar 
heeft de dorpsraad haar november 
vergadering in de vorm van een brain-
stormsessie gehouden. Tijdens deze 
avond hebben we ons vooral een spiegel 
voorgehouden en gekeken: wie zijn wij, 
waar staan we voor en wat kunnen we 
en willen we bereiken. We hebben ons 
hierbij laten begeleiden door het hand-
boek voor kleine kernen van de vereni-
ging VKK. 

Op dit moment verwerken we de uit-
komsten van deze vergadering tot een 
plan van aanpak waarover we u in een 
later stadium zullen informeren.

Tijdens deze avond hebben we afscheid 
genomen van drie zeer gewaardeerde 
collega’s, te weten: Cees Kroef (na ruim 

23 jaar lidmaatschap), Michel Hendriks 
en Luc Klomp. Wij danken hen hartelijk 
voor hun inzet voor onze dorpsraad.

Wilt u ook iets extra’s doen voor het 
dorp. Heeft u ideeën? Meld u aan; wij 
zijn erg benieuwd naar uw mening en 
ideeën. Contact opnemen kan door ons 
persoonlijk aan te spreken, of door een 
e-mail te sturen naar: dorpsraad_sam-
beek@hotmail.com. Op www.sambeek.
info vindt u meer informatie over de sa-
menstelling van de werkgroepen.

nieuws van de doRpsRaad
BESTE INWONERS VAN SAMBEEK

COLOFON
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Stijgende energieprijzen vormen ook 
een probleem bij het maken van Rond 
de Toren. Papierfabrieken sluiten van-
wege de energiekosten. Dit trekt vervol-
gens een wissel op de beschikbaarheid 
van papier waardoor het duurder wordt. 
Bedrijven dragen momenteel de kosten 
voor ons dorpsblad. Echter meer dan 
ooit hebben we uw hulp nodig. 

Via de RaboClubKas mochten we al 
een mooi bedrag ontvangen, maar er is 
meer hulp nodig om ons gewaardeerde 
dorpsblad financieel gezond te houden. 

Daarom vragen wij u een vrijwillige bij-
drage naar ons over te maken. 

Dit kunt u op 3 manieren doen.

Mogelijkheid 1:
Scan de QR-code en vul het bedrag in dat 
u eenmalig wilt bijdragen.

Mogelijkheid 2:
Maak eenmalig een bedrag over naar: 
NL15RABO0180754920 t.n.v. Stichting 
Rond de Toren.

Mogelijkheid 3:
Doe een contant bedrag in een envelop-
pe en deponeer die in de brievenbus met 
vermelding van bijdrage Rond de Toren 
bij: Anneke van Os, Grotestraat 20 of bij 
Jeanette Verstraaten, Pater Bunsstraat 3.

We rekenen op uw steun. Uiteraard 
gaan wij in 2023 wederom enthousiast 
aan de slag om prachtige uitgaves voor 
u te verzorgen. Blijf ons vooral mailen 
over onderwerpen die u bezig houden.

BIJDRAGE ROND DE TOREN

WIJ WENSEN U 
FIJNE 
FEESTDAGEN 
EN EEN 
GELUKKIG
& GEZOND 
2023

Team Rond de Toren
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achteR de vooRdeuR van   activiteitencentRum sambeek 
José veRstappen veRtelt

Tekst: Nena Bongers
Foto’s: Ellen Duvekot en José Verstappen

We komen binnen in het activiteiten cen-
trum net rond het middaguur, waar de 
cliënten, zoals ze daar genoemd worden, 
heerlijk van hun lunch genieten. We heb-
ben afgesproken met José Verstappen die 
ons daar wegwijs maakt en uitleg gaat 
geven hoe ze in dit centrum te werk gaan.
Voor ons is het de eerste keer, maar het 
geeft meteen een gastvrije, vriendelijke, 
rustige indruk.

Algemene uitleg activiteiten centrum 
Sambeek
De cliënten zijn er doordeweeks tussen 
10.00 en 16.00 uur. Ze werken altijd met 
2 begeleiders, soms met 3, en hulp van 
een stagiaire. Die stagiaires komen van de 
Gilde opleiding, Maatschappelijke Zorg, 

en van de HAN, Social Work. Ze hebben 
een aantal Sambeekse vrijwilligers, waar-
van ze er altijd meer zouden willen. Vaak 
doen ze creatieve dingen, maar ook vrij-
willigers zijn van harte welkom die bij-
voorbeeld een praatje willen maken met 
de cliënten, of een wandeling.
De cliënten bij het activiteiten centrum 
komen uit het Land van Cuijk, ze zijn door 
de gemeente doorverwezen. Ze hebben 
allen verschillende redenen om er te zijn, 
bijvoorbeeld door een herseninfarct, trau-
ma, hersenkneuzing door een val, hartstil-
stand, ongeluk … De jongste in Sambeek 
is 19, maar de meesten zijn tussen de 40 en 
70 jaar. Deze mensen doen allerlei soorten 
activiteiten, er wordt gekeken wat bij hen 
past, wat hun behoefte is. Bijvoorbeeld op 
maandag is er een taalgroep. Twee vrijwil-
ligers die zelf uit het onderwijs komen, 
geven les. Hier komen 6 tot 8 cliënten voor 

een uur taalles in de Elsenhof. Ze behan-
delen onderwerpen uit de krant, die dicht 
in hun omgeving liggen, of met de tijd van 
het jaar te maken hebben. Ze kunnen zich 
hierin verdiepen en eventueel opmerkin-
gen of vragen plaatsen. Ze sluiten af met 
een taalspelletje, zoals pas over de 11e van 
de 11e. Cliënten vertellen erover wat ze 
ervan weten, wat het voor hun betekent of 
betekende en hoe ze erover denken. Ook 
wordt aandacht besteed aan hun woor-
denschat, betekenis van spreekwoorden. 
Ze krijgen ondersteuning in het omgaan 
met computers. Ze werken samen met De 
Bolster, met projecten het hele jaar door, 
zoals een cliënt met een dwarslaesie die 
vertelt over hulpmiddelen die hij gebruikt, 
zoals zijn auto, waar de leerlingen een kijk-
je in mogen nemen. Of een blinde man die 
wil voorlezen aan de leerlingen. Hij vraagt 
wat ze willen dat hij voorleest en vraagt dit 
boek op bij het braille instituut.
Een ieder mag zich ontplooien op zijn 
eigen manier.
Naast het sporten/bewegen kun je deelne-
men aan koken/bakken, tekenen/schilde-
ren, creatieve, arbeidsmatige activiteiten. 
1x per maand spelen ze boccia (lijkt op jeu 
de boules) en 1x per maand, op woensdag, 
is een kookactiviteit, waar cliënten zich 
voor kunnen inschrijven en samen met 
de begeleiders een maaltijd bereiden, die 
ze dan thuis kunnen nuttigen. Een ieder 
heeft ook een eigen taak, huishoudelijk ge-
zien. Verder hebben ze themagesprekken, 
met als onderwerpen: hoe omgaan met 
prikkels, emoties. Er heerst veel onbegrip 
in de maatschappij.  
Momenteel zijn er ongeveer 35 cliënten. 
Ze komen niet iedere dag, ligt aan de indi-
catie of de behoefte die ze hebben.
Het activiteiten centrum is ingedeeld 
in verschillende ruimtes. Beneden zijn 

SWZ (Samenwerkende Woon en Zorg voorzieningen) 
Activiteiten Centrum staat praktisch in het midden van 
Sambeek. Menigeen is het opgevallen, maar velen hebben toch 
geen idee hoe het daar allemaal in zijn werk gaat. Hier komen 
mensen met een niet aangeboren hersenletsel of  lichamelijke 
beperking.

Een van de cliënten, Femke, schildert 
kerstkaarten
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achteR de vooRdeuR van   activiteitencentRum sambeek 
José veRstappen veRtelt

2 grote ruimtes, een keuken, een aparte 
computerruimte en een rustruimte. Er zijn 
2 volledig aangepaste toiletten, waarbij in 
één een tillift. Boven is er een kantoor en 
een vergaderruimte. Buiten, achter, is een 
mooi plekje met stoelen en een grote tafel, 
jeu de boulesbaan, werkschuur voor hout-
bewerking, een tuintje met groente. 
Echt voor ieder wat wils.

Wie is SWZ
Het is een grote stichting, vergelijkbaar 
met Pantein, met hoofdvestiging in Son en 
Breugel. Het bestrijkt Noord Oost en Zuid 
Oost Brabant.
Het is een zorgorganisatie voor mensen 
met een beperking. Ze bieden hulp bij het 
zoveel mogelijk het eigen leven te kunnen 
inrichten en zelfstandig te kunnen wonen. 
Mensen met een hersenletsel of licha-
melijke beperking hebben hiervoor een 
steuntje in de rug nodig. Ze bieden zorg 
en ondersteuning, met als streven dat de 
mensen zoveel mogelijk op eigen kracht 
mee kunnen doen in de maatschappij. 
SWZ kijkt wat het beste bij iemand past 
en waar de behoefte ligt op gebied van on-
dersteuning bij de activiteiten. Samen kij-
ken ze wat de mogelijkheden zijn om zich 
te kunnen ontplooien. In Boxmeer is een 
woonvorm met een kleinschalige woon-
voorziening. Belangrijk, zowel voor de be-
woners als voor SWZ, is zelfredzaamheid 
en zelfstandigheid. De ambulante zorg is 
er voor cliënten die op zichzelf wonen, ze 
krijgen een vaste begeleider, zodat ze zelf-
standig kunnen blijven en zoveel mogelijk 

hun eigen leven kunnen inrichten. Deze 
begeleider komt regelmatig thuis en helpt 
met het overzicht houden en aanbrengen 
van structuur. De cliënten leren dat rust 
nemen op gezette tijden goed voor hen 
is. SWZ heeft een app NAH-wijzer (Niet 
Aangeboren Hersenletsel) ontwikkeld. 
Hierin vindt men veel informatie over 
hersenletsel. Contact kan ook online waar 
je dan meer momenten kunt hebben.

Nieuwsgierig?
Heb je een feestje of zin in iets lekkers bij 
de koffie? Je kunt dit ook bestellen bij het 
Activiteiten Centrum (graag aanmelden 
minimaal één week van tevoren). Of zoek 

je een cadeautje, een kaartje, de keuze is 
zeer gevarieerd. Loop gerust even binnen, 
er liggen volop leuke producten, ook tijd-
gebonden, zoals nu voor de kerst. Voor in-
formatie zijn er begeleiders die je te woord 
kunnen staan. Wil je meer weten, kijk dan 
op hun site www.swzzorg.nl 

IN DE VOLGENDE UITGAVE VAN 

ROND DE TOREN 

GAAN WE 

ACHTER DEZE  

VOORDEUR  

EEN KIJKJE  

NEMEN

Deel van de te koop aangeboden kerstartikelen

Werkruimte beneden
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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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Na de succesvolle editie van 2022 is de 
organisatie alweer druk doende met de 
editie van 2023.

Op vrijdag 31 maart is Q-Music the 
Party - 4 uur fout weer een ware pu-
bliekstrekker, innovatief, vriendelijk, 
feestgarantie, flexibiliteit en kwaliteit 
zijn hierin de belangrijkste speerpun-
ten. Het leukste feest van Nederland! Op 
1 april (en dat is geen grap) staat er iets 
te gebeuren waar al jaren om geroepen 
wordt. Dan staat als vanouds Rowwen 
Hèze weer op het podium in de Linde-
feesten- tent. Begonnen als een Engels-
talig bandje in de Peel, zijn ze – inmid-
dels dertig jaar verder – uitgegroeid tot 
één van de grote acts in de Nederlandse 

Popmuziek. 7 April is het weer tijd voor 
een heus Oktoberfest. Onder andere 
Wir sind SPITZE! zal deze avond zeker 
te zien zijn. Maar ook Beck & Bauer zul-
len het podium betreden. De slotavond 
op Paaszaterdag 8 april is weer in de 
vakkundige handen van de band Proost! 

Via www.lindefeesten.nl zijn kaarten 
verkrijgbaar.

nieuwsflits
Op 6, 11 en 12 november vonden de 
voorstellingen van Moordweekend van 
VEST-Toneel plaats. De eerste voorstel-
ling werd gehouden voor een volle zaal 
in de Elsenhof. De andere twee voorstel-
lingen vonden plaats in MFA Knillus in 
Vortum-Mullem en werden ook druk 
bezocht. 

Moordweekend nam het publiek mee 
naar een achteraf gelegen boerderij waar 
boer Geert (gespeeld door David Com-
mandeur) een aantal keren per jaar wat 
bijverdiende met het geven van yoga 
cursussen. Deelnemers aan de cursus-
sen hadden uiteen lopende karakters. Zo 
hadden we Bert, gespeeld door Jan Kuij-
pers. Hij was de meest ervaren yoga be-
oefenaar. Veel hilariteit was er in de zaal 
toen hij op kwam in zijn blauwe jurk. 
Ria gespeeld door Emily van Eck. Een 
pittig dametje dat haar geld verdiende 
als naaister. Tot grote ergernis van met 
name Marian (gespeeld door gastspeler 
Elles v. d. Laan) zat ze werkelijk overal 
tussen met haar snabbel. Ria’s man had 
de advertentie uitgeknipt en samen met 
haar vriendin Corry (gespeeld door Ellis 
Bakker) had ze zich opgegeven voor de 
yoga-cursus. Corry hoefde niet veel te 
zeggen, dat deed Ria wel voor haar. De 
vijfde cursiste was Johanna (gespeeld 

door Sonja Brughuis-Palmer en Jeanette 
Verstraaten). Een vrouw met 6 kinde-
ren, 2 katten, een hond en een kanarie 
die voor het eerst een weekend zonder 
man op pad was. Haar trage manier 
van doen zorgde voor veel ergernis bij 
de medecursisten en uiteindelijk ook 
bij de cursusleider Geert. Als Johanna 
aan het einde van het eerste bedrijf haar 
breiwerk wil gaan halen raakt ze spoor-
loos. De zoektocht naar Johanna brengt 
de overige deelnemers in verschillende 
lachwekkende situaties en uiteindelijk 
nader tot elkaar.

Het stuk werd door het publiek goed 
ontvangen. Door verschillende bezoe-
kers werd er gezegd dat het boven ver-
wachting was en dat ze enorm genoten 
hadden. “Een heerlijk avondje lachen.”
De spelers van VEST-Toneel hebben de 
smaak goed te pakken en zijn alweer be-
gonnen aan een nieuw script ‘4x70’ dit 
gaat over 4 bejaarden die een bank wil-
len gaan overvallen. Wederom een co-
medy om lekker een avondje te lachen. 
Voorstellingen zullen medio november 
2023 plaatsvinden. Het zou mooi zijn als 
iedereen weer van de partij is.

SUCCESVOL MOORDWEEKEND VAN VEST-TONEEL

LINDEFEESTEN 2023 - VOORVERKOOP GESTART

KERSTNACHTMIS 

Op 24 december om 20.00 uur is in 
de Elsenhof een sfeervolle viering 
m.m.v. het gemengd koor Sambeek. 
Voorganger is pastor Luc Janssens. 
We proberen ook de jeugd bij deze 
viering te betrekken.

Roger Bergholtz
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Tekst: Nena Bongers
Foto’s: Ellen Duvekot

Even voorstellen
“Ik ben Henriet, 59 jaar, woon al 34 jaar 
in Sambeek aan de Oude Waranda, samen 
met Jos. Ik werk thuis, maar heb jarenlang 
in de kinderopvang gezeten. Heb in Ven-
ray bij een gezin van 4 kinderen gewerkt, 
twee-en-halve dag in de week. Ben ermee 
gestopt en ben oma gaan verzorgen tot 
vorig jaar, toen is ze helaas overleden. En 
natuurlijk opa ook. Nu ben ik oma van 3 
kleinkinderen, waar ik ook op pas. Geluk-
kig wonen ze allen in de buurt.” 

Het begin
Het is al even geleden, Henriet moest 
even diep nadenken. Jarenlang heeft ze 
alleen maar geborduurd. Ze is destijds in 
contact gekomen met Wilma die een hob-
bywinkeltje had in Vortum-Mullem. Ze 
volgde daar cursussen met voornamelijk 
theezakjes vouwen, dat was het begin. Ze 
heeft ook nog met perkamentpapier ge-
werkt, 3D knippen kwam later erbij. Tel-
kens kwam er een nieuwe techniek bij. 

Weer wat later deed ze nog embossing, dit 
is een techniek waarbij je een reliëf kunt 
“drukken” in papier. Je werkt met een mal, 
en met een “knobbeltjespen” druk je op 
het papier, dan krijg je een indruk in het 
papier, bijvoorbeeld figuren, bloemetjes, 
allerlei soorten vormen. Je kunt het ook 
combineren met bijvoorbeeld erbij bor-
duren of met een aquarelpotlood het em-
bossinggedeelte “inkleuren”. Dit is zeker 
20 jaar geleden allemaal, of langer.

De kaarten
Uiteindelijk is het kaarten maken gewor-
den. Veel mensen wisten dat en ze werd 
gevraagd om hier en daar op markten te 
staan of op school, crea ochtenden met 
de kinderen. Wat ze in het begin wel vaak 
deed, zoals in Boxmeer of Vortum-Mul-
lem op de marktjes staan. Bij de SMT 
oogstdag staat ze nu al jaren als vaste gast. 
Ze krijgt vragen als mensen iets speciaals 
willen hebben, dan weten ze haar te vinden.

Ten tijde van het interview is ze met een 
verjaardagskaartje bezig voor een kind-
je dat van paarden houdt. Het wordt een 

kijk-doos-kaart. Ziet er bijzonder uit. 
Mensen vertellen wel vaak als ze een kaart 
bestellen voor een speciaal persoon din-
gen over degene, zoals hobby’s en/of werk. 
Dan werkt Henriet, zover het kan, de wen-
sen op de kaart uit. 

Het is héél fijn knipwerk, dat doet ze met 
een schaartje en mesje dat alleen daarvoor 
bestemd is, daarna opplakken zoals je het 
wilt hebben, met 3D kit, en daarna komt 
de tweede laag erop, wat lijkt dat het dich-
terbij komt. Laagjes plakken eigenlijk.

Op een kaart werkt ze meestal in de avond, 
vooral in de winter. Dan is het toch een 
hele avond werk, van na het eten tot vaak 
middernacht, dan moet je wel bezig blij-
ven. Zomers doet ze er weinig aan, dan is 
Henriet buiten bezig met andere dingen. 
Zo’n kaart maken is een heel gepriegel, 
maar wel met een prachtig resultaat. 

De ideeën 
Je kunt via internet pakketten, kant en 
klaar, bestellen, hoef je alleen maar uit te 
knippen en plakken en afwerken. Al klinkt 
dit makkelijker dan dat het werkelijk is. 
Vroeger ging ze naar het winkeltje van 
Wilma, maar dat is er niet meer, dus is in-
ternet de volgende keuze, daar  is van alles 
te krijgen. Ze krijgt ook ideeën van het 
internet, want mensen plaatsen er veel op. 
Als ze wat ziet kan ze het maken en er een 
eigen draai aan geven met spullen die ze 
nog heeft liggen, want ze heeft nog volop 
materiaal in de kast staan. Vaak is het een 
combinatie op wat je ziet. Is het een op-
dracht van een persoon, dan moet ze zelf 
creëren. Is bijvoorbeeld de persoon die 
de kaart krijgt een vrachtwagenchauffeur, 
houdt van pokeren of van de tuin, dan 

de hobby van...
henRiet van de loo

Het met de handen werken zit in haar. Ze heeft al vele soorten 
handwerken gedaan en gemaakt, totdat ze zich is gaan 
richten op kaarten maken, voor allerlei doelen en zeker ook 
voor de feestdagen.  
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probeert ze er een combi van te maken 
met haar eigen ideeën. Dit vindt ze het 
leuke ervan.

Zo ook met kerstkaarten. Daar begint ze 
mee tijdens de kerst, dan is ze in de sfeer 
van deze tijd en heeft ze er zin in. Deze 
kaarten blijven liggen tot het jaar erop, of 
mensen komen in haar bak kijken of er 
iets voor hen bij zit, iets speciaals. Ze vindt 
het niet leuk om van tevoren te beginnen, 
wel om met kerst ermee bezig te zijn. Voor 
die tijd is het sinterklaas en dat is nog té 
vroeg om eraan te denken. 
Er liggen kaarten bij voor een ieder. 

Opdrachten
Ze verkoopt de kaarten voor de kostprijs. 
Er zit behoorlijk wat werk in, maar als je 
dat doorberekent is het té veel. Behalve de 
pakketten, die inkoop duurder zijn, dan is 
de kaart natuurlijk ook duurder. Maar dan 
krijg je ook waar voor je geld.

De pakketten zijn nu niet meer aan te 
komen. Ze heeft onlangs een hele serie ge-
kocht, die ze bijna allemaal verkocht heeft. 
Enkele liggen er nog. Ze blijft nog zoeken 
maar voor nu is er niets meer te vinden. 
Het is geen must, maar wel handig.

Zelf maakt ze ook 3D kaarten van foto’s, 
bijvoorbeeld voor de SMT heeft ze er veel 
gemaakt, ook op hun verzoek. Op de site 
van SMT staan foto’s van speciale tractors. 
Henriet drukt ze dan af, een keer of 3-4, en 
dan beplakt ze ze in laagjes. Eerst het hele 
plaatje, dan bedenkt ze welke delen meer 
naar voren kunnen komen, knipt ze uit en 
vervolgens plakt ze die in drie of tot vijf 
lagen op. Wat een heel mooie kaart ople-
vert. SMT is een trouwe klant.

Op school heeft ze eens met de kinderen 
met (oude) CD’s gewerkt, die de kinde-
ren op een kaart plakten en versierden in 
kerstsferen. Met kerstfiguurtjes van bij-

voorbeeld stickervellen. Met zo’n blinken-
de CD is het resultaat heel leuk om te zien 
én te maken. 

Ten slotte
Door de jaren heen is ze er natuurlijk heel 
handig in geworden. Het combineren van 
wat ze ziet en dan het uitvoeren van wat 
ze denkt dat mooi is. Er gaat zeker ook af 
en toe wat mis, dat meteen weg gaat. Ze 
vindt eigenlijk alles mooi, soms minder, 
maar een ander kan dit wel willen. Voor-
lopig gaat ze zeker door, ze heeft nog een 
enorme voorraad waar ze uit put en haar 
ideeën zijn nog lang niet op.

OPROEP VOOR 
ALLE HOBBYISTEN
Heeft iemand een hobby die hij/zij wil 
delen met de lezers, geef je dan op bij 
ons en we komen je graag interviewen.

Mail je naam en hobby naar:  
Ronddetoren@live.nl
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Bent u toe aan verandering in uw badkamer of toilet zonder complete verbouwing?  

Met een paar kleine aanpassingen is een metamorfose goed te realiseren. Een nieuw  

badkamermeubel met spiegel(kast), een nieuwe douchewand, een nieuwe showerpipe of 

nieuwe, eigentijdse accessoires. Bij Sanidrõme Pennings weten we precies wat mogelijk is, 

rekening houdend met uw beschikbare ruimte en budget. Met of zonder vakkundige installatie! 

Kom langs in onze showroom en laat u uitgebreid inspireren en adviseren.   

Spoorstraat 8a, Boxmeer  |  0485 - 52 37 83

// sanidrome.nl/pennings

Pimp uw  
badkamer!

Route 66    Grotestraat 77  5836 AC Sambeek    0485 520 353
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December
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
za 24 dec. 20.00 uur Onze Lieve Vrouwe parochie, kerstavond nachtmis, De Elsenhof 
zo 25 dec. 11.30 uur Semper Unitas, kerstconcert, Warandahal
zo 25 dec. 13.00 uur  Bezichtiging kerststal en voorlichting MFA, kerk MFA
ma 26 dec. 13.00 uur  Bezichtiging kerststal en voorlichting MFA, kerk MFA
vr 30 dec. 18.30 uur SamSam, Challenge day, de Elsenhof

Januari
zo  1 jan. 13.00 uur  Bezichtiging kerststal en voorlichting MFA, kerk MFA 
vr  6 jan. 19.00 uur CV de Knoepers, jeugdprinsen receptie, de Elsenhof
za  7 jan.  12.00 uur CV de Knoepers, kaartverkoop pronkzitting leden, online
za 7 jan. 13.00 uur Bezichtiging kerststal en voorlichting MFA, tot 17.00 uur, kerk MFA
za  7 jan. 19.00 uur Onze Lieve Vrouwe parochie, eucharistieviering kapel Kloosterhuis
za  7 jan. 21.00 uur CV de Knoepers, blèraovend, de Elsenhof
zo 8 jan. 13.00 uur Bezichtiging kerststal en voorlichting MFA, tot 17.00 uur, kerk MFA
za 14 jan. 12.00 uur CV de Knoepers, kaartverkoop pronkzitting, niet leden, online
zo 15 jan. 12.00 uur CV de Knoepers, prinsen receptie, de Elsenhof
vr 20 jan. 19.00 uur CV de Knoepers, jeugdboeren bruiloft, de Elsenhof
vr 27 jan. 20.00 uur CV de Knoepers, pronkzitting, de Elsenhof
za 28 jan. 20.00 uur CV de Knoepers, pronkzitting, de Elsenhof
zo 29 jan. 14.30 uur CV de Knoepers, pronkzitting, de Elsenhof

Voor meer informatie raadpleeg de website www.sambeek.info

activiteitenkalendeR

December: 
Jos Simissen, Catharinaklooster
tel. 06-40258985

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

CONTACTPERSOON OVERLUIDEN OVERLEDENEN

BABY GEBOREN?
Niet alle pasgeboren baby’s zijn bij 
de redactie bekend. Dus wil je een 

pasgeborene aanmelden? Stuur een foto 
van de baby en van het geboortekaartje 
naar ronddetoren@live.nl.

GEBOORTENIEUWS
Op 28 augustus jl. is Elin geboren, 
dochter van Frank en Nadia Aben 
en zusje van Luna. Het gezin Aben 
woont aan Den Urling 23.

Op 29 oktober is Jurre geboren. 
Samen met zijn grote broer Seppe 
en ouders Michiel en Patricia 
Mijdam woont hij aan de Hoogeweg 9. 

nieuwsflits

AFVALKALENDER 2023 
De afvalkalender voor 2023 is vanaf 
halverwege december 2022 beschik-
baar via de website www.gemeente-
landvancuijk.nl/afvalkalender en 
DeAfvalApp. Deze app is te downloa-
den in de App Store (voor iPhone of 
iPad) of Google Play Store (voor mo-
biel of tablet). 

Wil je de afvalkalender 2023 liever op 
papier? Print dan de afvalkalender uit 
via de website. Dit kan vanaf halver-
wege december. Als dit niet lukt, bel 
dan telefoonnummer 0485-854000.

In week 50 publiceert de gemeente 
algemene informatie over afval en 
milieustraten op de gemeentepagina 
in de krant. Vanwege 20 verschillende 
routes in Land van Cuijk en Boekel is 
het niet mogelijk om de afvalkalen-
der ook op de gemeentepagina van de 
krant te publiceren. 
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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

Vanaf 2017 organiseert Historische Ver-
eniging Sambeeks Heem in november 
haar historische avond: een gezellige bij-
eenkomst, vrij toegankelijk voor eenieder 
die de plaatselijke geschiedenis een warm 
hart toedraagt. De leden van de heemclub 
vertellen dan over hetgeen ze bezighoudt 
betreffende het verleden van onze woon-
gemeenschap. De onderwerpen, zoals al-
tijd smaken verschillen, zijn dan ook heel 
divers. Benieuwd waren wij wat 2022 zou 
brengen, vooral ook vanwege de afgelopen 
corona periode. Gelukkig vonden weer een 
100-tal geïnteresseerden hun weg naar de 
gezellige Elsenhof waar om half acht ieder-
een ontvangen werd met koffie en koek.

Voorzitter René Klaasen heette iedereen 
welkom en bedankte degenen die ons ook 
dit jaar leuke spullen schonken zoals kaats-
ballen, burgemeesterspenningen en loden 
pinakels waardoor een heus Sambeeks ra-
riteitenkabinet ontstaat.
Gerard Everink beet het spits af met een 
verhaal over de bouwgeschiedenis van ons 
in 1877 gebouwde gemeentehuis, waarbij 
de gevangenis met tralies nog steeds aan-
wezig is. De blauwdrukken werden ge-
toond en vooral veel hilariteit veroorzaakte 
het in het bestek opgenomen pishuuske; 
een vrijstaand urinoir, alleen bestemd voor 
mannen, dat dan weer wel.  
De tweede lezing was van Jan Hooiveld die 
de plaats en betekenis van het oorlogsmo-
nument op het Vrijthof uitlegde. Ook dit 
monument staat er nog steeds en geniet 
vooral op 4 mei toenemende belangstelling 
tijdens de dodenherdenking. Het vele foto-

materiaal getoond op de beamer door Piet 
Koeken zorgde telkens weer voor de nodige 
interactie met het aanwezige publiek.
Nico Goossens deed een inleiding op een 
daarna vertoonde film over het hoge water. 
Generaties lang binden de aan de Maas ge-
legen dorpen de strijd aan tegen het hoge 
water. Moeder Maas klotst op gezette tijden 
tegen de fundamenten van onze woningen, 
zoals in de zomer van 2021. De film, aan-
geboden door Jan van Els, had een hoog 
“aha gehalte”, en bood gespreksstof tot in de 
daaropvolgende pauze. 
 “Effe buurte”, kletsen en het “winkeltje“ van 
Mientje Denen bezoeken, (of het pishuus-
ke) zoals altijd was de pauze veel te kort.  
Stephan Moors wist de aandacht weer te 
vestigen op de Elsenhof. De hof van de fa-
milie van Els die op deze plek honderden 
jaren heeft “geboerd”.   
Hoe naast een oude schuur in 1953 een 
school werd gebouwd en hoe die in 1979 
veranderde in ons gemeenschapshuis, nu 
alweer 42 jaar “the place to be“. Ook over 
de toekomst was nagedacht en de naam 
van het toekomstige nieuwe wijkje zal on-
getwijfeld weer de Elsenhof zijn.  
Erik Huijbers, al 52 jaar tamboer van het 
Sambeekse gilde, vervolgde het program-
ma met een kijkje bij deze 600-jarige club. 
De grote foto op de beamer met daarop 
bourgondische gildetaferelen zorgde voor 
veel rumoer en gelach bij de aanwezigen, 
maar Erik kopte direct terug met het be-
noemen van een scala aan serieuze activi-
teiten die het gilde jaarlijks ontplooit. 

René Klaasen tenslotte kwam met het le-
vensverhaal van Cor van Os, de vereni-
gingsman uit de Maasstraat. Veel foto’s, 
anekdotes en verhalen over deze veel ge-
roemde Sambeekse mens.  
De avond werd besloten met het oplossen 
van de quiz van Monique Strik. De kennis 
over ons dorp werd getoetst aan de hand 
van 15 hekken en poorten, je moet er maar 
op komen.  
Klokslag half 11 was de zitting afgelopen 

en keerden de toehoorders tevreden en 
voldaan huiswaarts. 

De lezingen van Sambeeks Heem krijgen 
een vervolg op 19 januari. In april gaan de 
leden van Sambeeks Heem op tournee naar 
Boxmeer alwaar in de Nepomukkapel een 
Sambeekse avond wordt georganiseerd. 

sambeeks heem
histoRische avond, woensdag 2 novembeR 2022

Mientje Denen

Erik Huijbers
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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
Antwoorden 1.Boom 2. Muts 3. Winter 4. Kerst

Koen Laarakkers
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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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Foto: Maria Jacobs    

Bedankt voor jullie inzendingen met het 
thema: Nostalgie in Sambeek  

Voor de volgende Rond de Toren is het 
thema: 

BIJZONDERE 
BOUWELEMENTEN 

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

Foto: Jan Laarakkers Foto: Bets Vloet

Foto: Lilian Philipse

Foto: Henk Verberk

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 Agenda
55 + tennis 
doorlopend  

woensdag- en donderdagochtend

PADELLES VOOR ONZE JEUGDLEDEN 

Op maandag 24 oktober 2022 organiseer-
de de jeugdcommissie een activiteit met 
de jeugd van TVS. Met maar liefst acht-
tien kinderen gingen we, nadat we gezellig 
een broodje kroket of frikandel op de club 
hadden gegeten, in drie groepen naar de 
Padelbanen van Overloon.

De jongere kinderen werden met de auto 
gebracht, zij kregen een uur les in Padel-
len in Overloon. Daarna  mochten vier 
jongens de Overloonse padelbaan onvei-
lig maken. Met de oudere jeugd vertrok-
ken we op de fiets vanuit Sambeek, ook 
zij hebben een leuke clinic gevolgd op de 
padelbaan.

Iedereen heeft genoten, sommige ‘ge-
woontes’ van het tennis moesten even 
worden losgelaten. Er moest bijvoorbeeld 
onderhands geserveerd worden en de 
wanden konden worden gebruikt. Geluk-
kig waren er ook overeenkomsten zoals de 
puntentelling en de plaats in het veld van 
de spelers bij het serveren.

Al met al een zeer geslaagde leerzame en 
sportieve middag voor de jeugd van Sam-
beek!

‘’NIEUWE LEDENDAG TV SAMBEEK’’

TV Sambeek heeft in het afgelopen jaar 
zo’n 60 nieuwe leden mogen verwelko-
men. Deze groei wordt ook gemerkt bij 
de trainingen, waarbij er nu meer dan 
30 junioren en 65 senioren training vol-
gen vanaf september. In de wandelgangen 
wordt al gesproken om het dak van de Wa-
randahal te gaan claimen voor ‘’baan 7.’’
De trainers kwamen dan ook op het idee 
om een “Tennismiddag voor nieuwe 
leden’’ te organiseren. Op zondag 6 no-
vember werden 16 volwassenen op een 
kop koffie of thee getrakteerd voordat ze 
de baan op gingen met trainers Peter en 
Rick. Daar stond eerst een tennisclinic op 
het programma. Forehands, backhands, 
volleys, service en return werden afwisse-
lend getraind met tussendoor een inten-
sief potje ‘’skyball.’’ Daarna was het tijd 
voor een pauze om de energie weer op 
te laden en werden er nog een uur dub-
belspel wedstrijden gespeeld. Na de wed-
strijden was het tijd voor een borreltje en 
was voorzitter Eric Hendriks present om 
wat meer info te geven over het reilen en 
zeilen binnen de club en vragen te beant-
woorden. Iedereen ging met een activi-
teitenkalender onder de arm huiswaarts, 
zodat er al de nodige weken en weeken-
den vrijgehouden kunnen worden in 2023 
voor tennistoernooien.

Trainer Peter kijkt terug op een geslaag-
de middag. “Het was leuk om dit te orga-
niseren met mijn collega en de opkomst 
was super. De sfeer op de baan en in de 
kantine was erg goed, zoals dat past bij TV 

Sambeek. En verder nog het verzoek aan 
de gemeenteraad voor een lift in de Wa-
randahal, mocht baan 7 er komen.’’

SMASH EN SMUL

Op zondag 6 november vond het 
Smash&smultoernooi plaats, een volwas-
sen en kind dubbeltoernooi. Acht van de 
jongste jeugdleden tennisten met één van 
hun ouders. De jeugd tussen de acht en 
twaalf jaar speelde onderlinge partijtjes 
van twintig minuten. Nadat de wedstrijd-
jes gespeeld waren konden de deelnemers 
smullen van de hapjes die elk deelnemend 
koppel had meegenomen. Het was gezellig 
en het weer werkte gelukkig ook mee!
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Hospice Zenit Venray kan versterking van de groep 
vrijwilligers voor de directe zorg goed gebruiken! 

Zorg je graag voor anderen en ben je � exibel? 
Dan is het voor onze gasten en ons team � jn als je je 

aanmeldt voor deze groep.

We zorgen ervoor dat je goed voorbereid aan de slag 
kunt: op 1 maart 2023 start de cursus die elke nieuwe 

zorgvrijwilliger gaat volgen. Deze bestaat uit 9 avonden 
en wordt op 25 april afgesloten.

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier dat staat 
op de website van het hospice: info@hospicezenit.nl. 

Bellen mag ook!

Wil je eerst nadere informatie? 
Bel dan naar 0478-551434.

We staan je graag te woord!!

Het mooiste cadeau dat je kunt geven is je tijd. 
Het mooie wat je terug krijgt is voldoening en verdieping.

WILT U OOK ADVERTEREN 
IN ROND DE TOREN?

Laat het ons weten via: 
advertenties.ronddetoren@gmail.com
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samsam Agenda

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

activiteiten.

Net al zovelen kijkt ook SamSam aan het 
einde van het jaar even terug op al wat wij 
hebben ondernomen. En wat was het een 
mooi jaar!

Nadat het jaar daarvoor nagenoeg geen 
activiteiten door konden gaan stonden 
leiding, begeleiding en kinderen te pop-
pelen om de vele activiteiten die SamSam 
organiseert weer op te pakken. Zo hadden 
we natuurlijk succesvolle activiteiten die 
jaarlijks terugkeren, zoals Boys en Girls 
Night, de speurtocht, de afsluiting van het 
seizoen en natuurlijk het SamSam kamp. 
Of recentelijk het chocoladeletter pimpen 
en de sint surprise party.

Soms volgens bekend recept, soms in een 
nieuw jasje gestoken. In een akelig span-
nend nieuw jasje zoals de fantastische hal-
loween/scary night activiteit in het daar-
toe omgedoopte spookslot van Sambeek, 
het Catharina klooster. Soms iets minder 
spannend, maar wel ontzettend tof, zoals 
de Crea avond Neon Glow en Disco Neon 
Glow.

Op het programma staat natuurlijk voor 
dit jaar nog de challenge day op 30 de-
cember! Opgeven kan nog steeds en doe 
dat vooral ook, want het belooft weer een 
ongelofelijk vet evenement te worden. 
Maar ook in het nieuwe jaar zijn er tal van 
activiteiten, dus houdt social media in de 
gaten of kijk op www.samsam-sambeek.nl 
voor meer informatie.

Ook mochten wij nieuwe leiding en deel-
nemers verwelkomen. Super dat jullie 
SamSam een warm hart toedragen en er 
samen met ons een groot succes van wil-
len maken tijdens de activiteiten.
Via deze weg willen wij als bestuur de vele 
sponsoren, hulpleiding en leiding ontzet-
tend bedanken voor hun steun. En aan 
alle deelnemende kinderen, dankjulliewel 
voor de onwijs gezellige activiteiten en 
het enthousiasme waarmee jullie alles wat 
SamSam aanbiedt uitvoeren.

Fijne dagen en alle goeds voor het nieuwe 
jaar!

Namens het Bestuur van SamSam,
Nienke Loeffen - Langen (voorzitter)
Chris Kremers (secretaris)
Janneke Langen (penningmeester)
Danielle Janssen - Botden (Bestuurslid)
Koen van Bree (Bestuurslid)

CONTACT

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

wenst u fiJne feestdagen en 
een vooRspoedig nieuw JaaR!
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vv sambeek
nieuwJaaRsReceptie
1 JanuaRi 2023 aanvang 15.30 uuR

Het is inmiddels een ware traditie te noe-
men dat de voetbalvereniging Sambeek op 
Nieuwjaarsdag haar Nieuwjaarsreceptie 
organiseert. We willen dan ook alle leden 
en supporters van de vv Sambeek uitnodi-
gen om vanaf 15.30 uur het glas te heffen 
op het nieuwe jaar.

Ook zouden we het een meerwaarde vin-
den wanneer besturen en leden van an-
dere Sambeekse verenigingen naar onze 
kantine komen om samen het nieuwe ka-
lenderjaar in te gaan vanuit de gedachte 
dat het belangrijk is dat we ook in 2023 
samen optrekken. 
Ook overige belangstellenden zijn van 
harte welkom.

Zoals eenieder gewend is zullen ook dit 
jaar de jubilarissen gehuldigd worden. 
Leden die 25, 40, 50 dan wel 60 jaar lid zijn 
zullen in het zonnetje gezet worden. Het 
zijn er deze editie extra veel omdat we de 
jubilarissen in 2022 niet hebben kunnen 
huldigen. De persoonlijke woordjes van 
mijn kant zullen daarom wat korter zijn 
dan jullie gewend zijn.

Een ander vast onderdeel van de  
Nieuwjaarsreceptie is de bekendma-
king van degene aan wie het bestuur de  
Fons Thomassen Trofee gunt vanwege 
speciale inzet voor onze mooie vereniging.

Maar we gaan er vooral ook voor zorgen 
dat er voldoende tijd over blijft voor het 
elkaar ontmoeten. Iedere editie blijkt het 
weer een waardevolle en gewaardeerde ac-
tiviteit te zijn waar veel belangstellenden 
graag naar toe komen.

Dus … pak jullie agenda’s en noteer …

Wat? Nieuwjaarsreceptie 2023

Wanneer? Zondag 1 januari 2023

Waar?  Kantine VV Sambeek op 
 Sportpark den Urling

Hoe laat? Aanvang 15.30 uur

Tot dan!

Namens het bestuur van de vv Sambeek
Antwan Ebben - voorzitter

Agenda
Oud papier
Woensdag  

14 december en 11 januari
16.00 – 19.00 uur  

(Pastoor de Vochtplein)

Wedstrijd 2022 Dames Sambeek
18 december 

Sambeek VR1 – Boekel Sport VR1

Nieuwjaars receptie
1 januari  |  15.30 uur
Kantine VV Sambeek

Wedstrijden 2023 Sambeek 1
22-1  SSA S.V. Lottum – GFC’33 1 - 

Sambeek 1
29-1 Sambeek 1 – Merselo 1

Wedstrijden 2023 Dames Sambeek
15-1 Sambeek VR1 – Gemert VR1
17-1  Achilles Reek VR1 - Sambeek 

VR1
29-1 MVC’19 VR1 - Sambeek VR1
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cv de knoepeRs

Decorbouwers van de Pronkzitting
Om het maar recht voor z’n raap te be-
noemen: wij, publiek van de Sambeekse 
pronkzitting, zijn verwend. En niet zo’n 
beetje ook. Elk jaar worden we getrakteerd 
op een decor bij de (jeugd)pronkzittingen 
waar je U tegen zegt. Wie zijn die decor-
bouwers en hoe gaat hun bouwproces in 
z’n werk? 

Acht meter breedte, vijf meter diepte en 
vijfeneenhalf meter hoogte aan decor 
schittert er tijdens de (Jeugd)Pronkzittin-
gen in de Sambeekse Elsenhof. Elk plekje 
en hoekje wordt benut om een thema, ge-
kozen door de Pronkstukken, uit te beel-
den. Grafisch vormgever Ad Toonen (64), 
is degene die het thema uittekent in zijn 
schetsboek. Ook op het karton, er wordt 
zo’n driehonderd meter verwerkt in het 
decor, is hij al zo’n 25 jaar degene die te-
kent en schildert. Een tweede bouwer, van 
huis uit timmerman, is Erik Huijbers (68), 
33 jaar betrokken bij de pronkzitting als 
pronkstuk, muzikant en decorbouwer. 
Nummer drie, eveneens timmerman, is 
Tonny Jacobs (67), 32 jaar actief bij de 
pronkzitting in de buut-ton en als bou-
wer. Erik en Tonny zagen de tekeningen 
uit en bouwen het podium, met ontelba-
re schroeven, op. Daarnaast verrichten 
Leo Loenen, Harrie Roosen en Marco 
Verstraaten diverse onmisbare hand- en 
spandiensten. Ad: “Het kan ons niet gek 
genoeg zijn. De vraag is niet of het kan, 
maar hoe!”

De vrijdag na de Sambeekse kermis is 
voor de bouwploeg het ijkpunt voor een 
eerste vergadering. Uitdokteren en voor-
bereidingen treffen gebeurt tot de kerst-
dagen. Wie een uurtje vrij heeft, is dan in 
de voormalige kerk aan het werk. Derde 
kerstdag tot nieuwjaar wordt er dagelijks 
gewerkt in de Elsenhof om het podium 
op te bouwen. De eerste weken van het 
nieuwe jaar wordt het raamwerk gemaakt, 
en tenslotte de losse elementen erin gezet. 
Dinsdags voor de Pronkzitting moet 
het podium staan. Ieder jaar is het decor 
uniek en nieuw, met terugkomende details 
als een duivel en de toren. 

Met gepaste trots blikken de creatievelin-
gen terug op al die prachtige decors. Ad: 
“Knoeperseiland was mooi, en het circus.” 
Erik: “De kermis met een werkend reu-
zenrad, de stuw waarin een boot voorbij 
kwam varen, die bewegende elementen 
zijn de kers op de taart.” Tonny: “Het hele 
proces is prachtig. Met elkaar maken we 
van niets iets moois.” Erik: “Daar horen 
natuurlijk ook de mensen van het licht, 
geluid, de artiesten en alle andere vrijwilli-
gers bij; dan is het plaatje compleet!” 
 

Agenda
Jeugdprinsen receptie 

6 januari

Verkoop pronkzitting leden, 
Blèr-aovend 

7 januari

Receptie Leemknèjers 
8 januari

Verkoop pronkzitting niet leden, 
Receptie Verkeskoppen 

14 januari

Prinsenreceptie Knoepers
15 januari

Themafeest jeugd 
20 januari

Pronkzitting 
27, 28 & 29 januari

JEUGDPRONKZITTING 
Ben jij tussen 4 - 16 jaar en wil je 
schitteren op het podium van de 
Jeugdpronkzitting 4 en 5 februari 
2023? Leuk! Geef je nu op! 
jcdeknoepers@gmail.com
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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

Senioren Vereniging Sambeek

Senioren Vereniging Sambeek

LIDMAATSCHAP 
SENIOREN VERENIGING 
SAMBEEK
Ontmoet u graag mensen?
Bent u op zoek naar leerzame, ontspan-
nende activiteiten bij u in de buurt?
Zet u uw talenten graag in voor vrijwilli-
gerswerk??

Dan bent u bij de grootste vereniging van 
Brabant aan het juiste adres!
Lokaal zijn er bijna 300 verenigingen ac-
tief en er is er altijd wel een bij u in de 
buurt; dus ook hier in Sambeek!
Gezamenlijk vallen zij onder de koepel-
vereniging KBO Brabant, die zorgt voor 
onderlinge verbinding, ondersteuning en 
extra voordeel. Met 120.000 leden is zij de 
grootste vereniging van Brabant. Vanaf 50 
jaar kunt u al lid worden.

Voor 20 euro lidmaatschap per jaar kunt u 
o.a. het volgende van Senioren Vereniging 
Sambeek verwachten:
-  Elkaar ontmoeten via tal van activiteiten 

op het gebied van ontspanning, cultuur, 
zingeving en educatie.

-  Gratis praktische hulp en advies op 
velerlei gebied b.v. bij juridische pro-
blemen; het aanvragen van toeslagen/
uitkeringen; het invullen van uw belas-
tingformulier; en voor vragen over ge-
schikt wonen.

-  Interessante mogelijkheden voor ge-
schikt vrijwilligerswerk (na gedegen 
opleiding); hulp en advies geven aan an-
dere leden; mee-besturen en mee- orga-
niseren.

- Ledenvoordeelpas
-  Kortingen op (zorg)verzekeringen en 

via de webshop “Ons ledenvoordeel”.
-  Elke maand het informatieve ledenma-

gazine ONS, inclusief ons eigen 
-  ledenmagazine “Even Bijpraten” in uw 

brievenbus.
-  Belangenbehartiging door KBO Brabant 

op provinciaal en landelijk niveau voor 
50+ ers; o.a. op gebied van pensioenen/
woon-zorg/mobiliteit en welzijn.

En u krijgt zelfs 20 euro lidmaatschaps-
geld terug als u een aanvullende zorgver-
zekering via KBO-Brabant heeft bij VGZ 
of CZ. Ieder jaar krijgt u dan dit bedrag 
retour!

Neem een kijkje op onze eigen website: 

www.sv-sambeek.nl 
(of www.kbo-brabant.nl) om een indruk 
te krijgen. U kunt zich via de site ook aan-
melden als lid. Op laatstgenoemde web-
site staat bovendien relevante informatie 
over de zorgverzekeringen van VGZ en 
CZ. U kunt voor info ook altijd bellen met 
KBO Brabant: tel: 073 – 644 40 60 of met  
Ruud van Bree (tel: 0485 – 576219), pen-
ningmeester van Senioren Vereniging 
Sambeek. Bij laatstgenoemde kunt u zich 
ook opgeven als nieuw lid.

STAMPPOTREIS 
Op 25 november j.l. genoten 47 leden van 
de Senioren Vereniging van een dagje uit!  
Gezellig samen stamppot eten en een 
boottocht over de buitenwateren van Den 
Bosch waren onderdeel van het program-
ma!

Agenda
Koffie-uurtje

5 en 19 januari

Nieuwjaarsbijeenkomst
medio januari
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Bestellijst salades, oliebollen e.d.
voor de feestdagen
Kerst inleveren t/m:  Oud en nieuw inleveren t/m: 
do. 21 dec. 2022 voor 18.00 uur do. 28 dec. 2022 voor 18.00 uur

U kunt Uw bestelling iedere dag inleveren en afrekenen  tussen 12.00 en 18.00 
uur bij de oliebollenkraam waar we dan meteen het a� aalmoment afspreken.

Rundvleessalade 11,75 p.p. 
met o.a. ardennerham met roomkaas, grillworst, ossenworst, fricandeau, gevulde 
eitjes, ham met asperges, salami, diverse soorten rauwkost en zuur.
Aantal salades 3pers. 4pers. 5pers. 6pers.  8pers. 

Zalmsalade 12,95 p.p. 
met o.a. sardientjes, garnalen, krabsticks, gerookte zalm, asperges, tonijn,
gevulde eitjes, diverse soorten rauwkost en zuur.   
Aantal salades 3pers. 4pers. 5pers. 6pers.  8pers. 

Zalmsalade du Luxe 18,50 p.p.
idem als onze zalmsalade maar dan nog met haring, sushi, gerookte makreel en 
gerookte paling erbij.
Aantal salades 3pers. 4pers. 5pers. 6pers.  8pers. 

Gebraden varkensrollade, 200 gr. à 5,00 p.p.
deze schaal met gesneden varkensrollade kunt u 10 min. in een voorverwarmde 
oven van 170 °C zetten en ondertussen warmt u de bijgeleverde champignonsaus op.
Aantal 3pers. 4pers. 5pers. 6pers.  8pers. 

Gebraden runderlende rollade, 180 gr. à 7,50 p.p.
deze schaal met gesneden lende rollade en terryakisaus is perfect om joud bij uw 
salades te eten, maar u kunt hem ook 3 mi. in een voorverwarmde over van 160 °C 
zetten zodat de kou eraf is, pas op, niet te lang!
Aantal 3pers. 4pers. 5pers. 6pers.  8pers. 

__ x 4 oliebollen  5,-  __ x 4 kersenbeignets  10,-

__ x 4 krentenbollen  5,-  __ x 1 bananenbeignet  2,75

__ x 10 oliebollen  12,-  __ x 4 bananenbeignets  10,-

__ x 10 krentenbollen  12,-  __ x 1 ouderwetse appelfl ap  1,50

__ x 1 appelbeignets  2,75  __ x 4 ouderwetse appelfl appen  5,00

__ x 4 appelbeignets  10,-  __ x 9 ouderwetse appelfl appen 10,-

__ x 10 appelbeignets  25,-  __ x 1 nutellabol  3,-

__ x 1 kersenbeignet  2,75  __ x 1 berlinerbol 3,-

Natuurlijk kunnen wij ook Uw kerstdiner, koude en of warme buff etten of 
andere catering regelen, bij U thuis of op een andere locatie. Stuur ons een 
mailtje met de datum en Uw wens dan nemen wij contact met U op.

Fam.  .......................................................................................................................................................................................................

Telnr.  .....................................................................................................................................................................................................

Totaal bedrag bestelling ...................................................................................................................................................

NIET INVULLEN SVP, IN OVERLEG I.V.M. PLANNING/DRUKTE/CORONA
A� alen op _________ dag ____-12-2022  om _________uur
binnen in Eetcafe de Gouden Leeuw of bij de oliebollenkraam

Bedankt voor Uw bestelling, alvast eet smakelijk, 
geniet er van, en namens ons hele fi jne gezellige 
feestdagen toegewenst en een goed, gelukkig 
en gezond 2022.

Evert, Angelique en Verdi     

Bedankt voor Uw bestelling, alvast eet smakelijk, 
geniet er van, en namens ons hele fi jne gezellige 

Evert, Angelique en Verdi     

Eetcafe de Gouden Leeuw
Grotestraat 54  |  5836 AG Sambeek   |  telnr. 0485-572264
www.eetcafedegoudenleeuw.nl  |  eetcafedegoudenleeuw@hotmail.com

Koude voorgerechten
Diverse broodjes met kruidenboter, pestoboter, truff elboter of 
andere smeerseltjes 
Rundvleessalade met zuur en gevulde eitjes
Zalmsalade met zuur en krabsticks
Pasta salade met groente
Lende rollade met terriyakisaus
Garnalen met appel, tomaat en cocktailsaus
Ardenner ham met meloen
Sushi hapjes diverse smaken
Verse rauwkost salade
Gerookte zalm met ijsbergsla en dillemosterd dressing
Runder carpaccio met ijsbergsla, Parmezaanse kaas, nootjes en truff elmayo

Warme voorgerechten
Tomatensoep of bospaddenstoelensoep
Pasteitjes met hazenpeper, herten-, lams- of kipragout

Hoofdgerechten
Spareribs
Runderlende rollade met een zachte roze pepertjessaus 
Varkens- en kipschnitzels
Varkenshaas medaillons in champignonsaus

Eetcafe de Gouden Leeuw Sambeek presenteert:
Onbeperkt walking diner buff et op 1e en 2e kerstdag 
Ontvangst tussen 17.00 - 17.30 uur, buff et sluit om 20.00 uur    € 37,50 p.p.

Varkens rollade in jachtsaus
Kip- en hertenragout
Hazenpeper
Rundergoulash
Lamsstoofpotje

Bijgerechten
Aardappel kroketjes, gebakken aardappelen, rösti en aardappelgratin
Rijst met doperwtjes en mais 
Roomboter spruitjes
Witlof met ham, kaas en ei 
Stoofpeertjes
Rode kool
Rauwkost salade

Dessert buff et
Diverse zoete lekkernijen zoals kersttulband met chocola, ijstaart, panna 
cotta, tira misu, witte en bruine chocolade mousse, mokka gebakjes, 
soesjes, bitterkoekjes bavarois, vers fruit, slagroom, crumbles en sausjes.

Reserveren via eetcafedegoudenleeuw@hotmail.com 
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sempeR unitas
eindeliJk weeR het keRstconceRt!

Na twee stille jaren mogen we dit jaar ein-
delijk weer! Ons jaarlijkse kerstconcert zal 
wederom plaatsvinden op Eerste Kerst-
dag. Ook dit keer begint het om 11.30 uur 
in de tot concerthal omgetoverde Waran-
dahal. Met een gratis kopje koffie en een 
heerlijk koekje in de pauze. En zoals altijd 
is ook dit jaar de entree gewoon gratis.

Voor onze dirigent Chris Derikx wordt 
dit zijn eerste kerstconcert met Semper 
Unitas. En niet alleen voor Chris wordt dit 
de eerste keer, want ook onze allerjong-
ste leerlingen doen weer mee! We spelen 
ook dit jaar prachtige, herkenbare kerst-
muziek, maar ook Morias Enkomion, een 
stuk voor orkest en pianosolist, namelijk 
onze eigen Jasper van Raaij.

We nodigen iedereen van harte uit om 
weer te komen genieten van onze leerlin-
gen, de slagwerkgroep en het harmonieor-
kest op Eerste Kerstdag, om 11.30 uur in 
de Warandahal.  

Terugblik
Afgelopen 19 november hebben we een 
fantastisch concert ten gehore gebracht 
samen met de fanfare van Muziekvereni-
ging St. Caecilia uit America. De avond 
begon met de mooie klanken van de fan-
fare, voor het eerst onder leiding van Chris 
Derikx. Daarna was de beurt aan ons en 
hebben ook wij het publiek mogen verma-
ken met onze uitdagende en interessante 
muziekwerken.

LINDEFEESTEN

De kaartverkoop voor Lindefeesten 
2023 is alweer gestart! Bestel snel je 
kaarten via www.lindefeesten.nl 
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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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Volleybal is voor jong en oud. Nou dat laat-
ste hebben we woensdagavond  9 november 
jongstleden kunnen meemaken in de zaal 
en het sportcafé van de Warandahal.

Het oudst spelende lid van onze vereniging, 
Marius Klomp, was op zaterdag 5 novem-
ber 80 jaar geworden.

Het is natuurlijk toch wel heel bijzonder dat 
een 80 jarige nog zo fris, monter, sportief, 
goedgemutst met een grote glimlach iedere 
week weer rollend over de sportvloer gaat.
Dat moest uiteraard gevierd worden von-
den de teamgenoten van Marius Klomp. 
Als jarige job mocht hij kiezen wat we deze 
training gingen doen.

Dat werd uiteraard een potje volleyballen 
en zo zei Marius : daarna op tijd het café in 
voor een ander potje, namelijk  BIER drin-
ken.

Rond 21.00 uur was het welletjes en tijd 
voor een groepsfoto, onder het mom van 
promotie volleybal. Iedereen kreeg een 
wedstrijdshirt aan zodat we een eenheid 
uitstraalden.

Na de verfrissende douche snel naar onze 
stamtisch, en wie zit daar als eerste verras-
sing voor Marius? Jawel, zijn vrouw Ria en 
schoondochter.

Nadat Marius aan het hoofd van de versier-
de tafel had plaatsgenomen en de teamge-
noten ook fris en fruitig waren aangescho-
ven was het tijd voor een liedje en natuurlijk 
cadeaus.

Ook het bestuur van Avance was aanwe-
zig om onze Marius te feliciteren met een 
mooie bos bloemen.

Van het team kreeg hij een speciaal op maat 
uitgezocht wedstijdshirt met het toepasse-
lijke nummer 80. 

Het was een gezellige avond die Marius en 

Ria niet snel zullen vergeten

AVANCE DAMES 1 
2022/2023 UIT EIGEN 
GELEDEREN
Vorig seizoen mocht dames 1 in de 3de di-
visie uitkomen. Helaas mede door corona, 
heeft het toenmalige team (met veel spe-
lers van buitenaf) zware jaren gehad. Echte 
teambuilding kon dan ook niet plaatsvin-
den, waardoor het team vorig jaar volledig 
uit elkaar is gevallen.
Maar hoe mooi is het dan dat het huidige 
dames 1 bijna volledig uit meiden van onze 
eigen jeugdopleiding of al jaren bij Avance 
volleyballen bestaat. De inzet en binding 
van deze dames met Avance is groot. Ze 
hebben het zwaar in de promotieklasse, 
maar de eerste successen zijn recent en ver-
diend gemaakt. 
Deze dames betrekken ook onze eigen 
jeugd er weer bij, door de welbekende mini 
van de week. 

vc avance
feest biJ de mix RecReanten 



Nr. 8     ROND DE TOREN      30

Het jubileumjaar 2022 ligt bijna achter 
ons. Wij kunnen terugkijken op een zeer 
bijzonder jubileumjaar. Met de gedroom-
de koning Jan van Os in ons midden. Jan 
en Anneke hebben zichtbaar genoten met 
Pinksteren en des te meer op het jubile-
umfeest. Wij zijn trots dat Jan en Anneke 
onze Koning en Koningin zijn dit jaar en 
lopende 2023 tot en met Pinksteren. 

Het weekend was top qua sfeer, bezoekers 
aantallen en natuurlijk alles bepalende 
weersfactor. Het zonnetje kwam op de 
goeie momenten te voorschijn. Er waren 
39 gildes met daarbij ook vele bezoekers 
die ons feestje tot een hoogtepunt van 
2022 hebben gemaakt. 

Tijdens het opbouwen hebben we wel wat 
regen gehad maar dat deerde ons niet om 
gewoon door te bouwen. 

Wij willen alle Sambekenaren en inwoners 
uit de omliggende dorpen bedanken voor 
hun inzet met het jubileum feestweekend. 
Zonder jullie hulp hadden wij het niet 
voor elkaar gekregen. Duizend maal dank. 

Zoals jullie beslist al gezien hebben zijn 
de kerstversieringen weer aangebracht 
door onze gildebroeders en gildezusters 
in samenwerking met de dorpsraad. Wij 
genieten elke keer met elkaar weer om de 
versieringen op te hangen en in het nieu-
we jaar  eraf te halen. 

Agenda
Verloare Maandag

09 januari

Ledenvergadering
17 januari

Vrije-inloop-avond 
op het schietterrein

28 februari | 19:00 uur

Koningsschieten
29 mei

Zomerteeravond
30 mei

Boxmeerse Heilige Vaart Processie
11 juni

Gildedag Oploo
18 juni

st. anthoniusgilde
einde JubileumJaaR

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

Januari nummer

Deadline kopij en foto’s
Dinsdag 16 januari

Aanleveren via: ronddetoren@live.nl

Verspreiding
Dinsdag 30 januari

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

Met open armen werd het bestuur ont-
vangen door de bouwploeg in Vortum, 
waar ze van tips en ideeën werden voor-
zien. Bestuurslid Henk van Raaij: “Al vrij 
snel bespraken we dat we dit niet alleen 
als bestuur van de Elsenhof wilden gaan 
doen.” Na diverse positieve gesprekken 
met het kerkbestuur en de Dorpsraad 
Sambeek werd een stuurgroep opgericht. 
Wiljan Laarakkers en Cor Thijssen namen 
een plaats in namens de dorpsraad, Maria 
Venhuizen als Sambekenaar en Henk van 
Raaij en Bert Denen namens het bestuur 
Elsenhof. Cor en Bert hebben het finan-
ciële gedeelte in hun takenpakket, Wiljan 
en Henk zijn de spreekbuis richting de 
gemeente en inwoners. Maria draagt zorg 
voor de Public Relations. 

Oprichten van werkgroepen
Vrijwel elke maandag maakt deze groep 
vrijwilligers sindsdien de agenda vrij voor 
een vergadering, die overigens openbaar 
is, over de verbouwing van de kerk naar 
Multi Functionele Accommodatie. Henk: 
“We kunnen dit als stuurgroep natuur-
lijk niet alleen, de nieuwe MFA is van het 
dorp Sambeek. We haalden deskundigen 
in huis en richtten werkgroepen op, zoals 
een groep die zich bezig houdt met het 
interieur, met de PR en de bouwcommis-
sie. Ieder van ons neemt ook zitting in een 
werkgroep zodat we de aansluiting hou-
den.” 

Medewerking van de gemeente
Ideeën werden in kaart gebracht en na 
goede gesprekken werd de kerk aange-
kocht. Er werden goedbezochte informa-
tieavonden voor Sambekenaren georga-
niseerd. Momenten als Koningsdag en 
de Kerststalroute werden benut om in de 
kerk te laten zien waar de vrijwilligers mee 
bezig zijn. Gesprekken met de gemeente 
zijn er doorlopend gebleven. Henk: “We 
hebben van hen fantastische medewer-
king gekregen. Tegenvallers in het proces 
zijn de verhoogde prijzen van materialen 
en energiekosten en de vergunning laat 
nog op zich wachten. We weten nog niet of 
de duurzaamheidssubsidie wordt toege-
kend, dat loopt nog, maar we zijn in ieder 
geval wel ingeloot om kans te maken en 
dat is goed nieuws. We hebben een lange 
adem en veel geduld nodig. Het voordeel 
is nu wel dat er tijd is om alles goed uit 
te denken. Gelukkig is de klik binnen de 
werkgroep goed, alle vijf willen we er vol 
voor gaan. Dit is een super mooi project. 
Vaak is het leuk, soms is het moeilijk, dat 
maakt het een interessante uitdaging.” 

Te weinig ruimte en gedateerde toiletgroepen waren in 2018 
een reden voor het bestuur van Stichting Buurthuis Sambeek 
‘De Elsenhof ’ in gesprek te gaan met de gemeente Boxmeer. 
“Waarom verplaatsen we het buurthuis niet naar de kerk? Ga 
eens kijken in Vortum-Mullem waar de verbouwing van de 
kerk in volle gang is!” opperde wethouder Willy Hendriks. 

van keRk naaR mfa
in gespRek met… de stuuRgRoep 

De nieuwste plannen van de MFA en 
de kerststal in de doopkapel zijn te  
bezichtigen op 1e en 2e kerstdag, 
nieuwjaarsdag, zaterdag 7 en zondag 
8 januari van 13.00 tot 17.00 uur.
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Op weg naar zero emissie.
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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!
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