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u leuke ideeën die de leefbaarheid be-
vorderen en wilt u met een project mee-
doen, neem dan contact met ons op. Dit 
kan door ons persoonlijk aan te spreken 
of door een e-mail te sturen naar: dorps-
raad_sambeek@hotmail.com.  

Rest ons u een heel fijn, gezond en geluk-
kig 2023 te wensen. 

Dorpsraad Sambeek

De eerste maand van 2023 zit er al weer 
op. Het nieuwe jaar is volop aan de gang. 
Ook de dorpsraad heeft niet stil gezeten. 
Eind 2022 hebben we tijdens een geza-
menlijke heisessie de activiteiten van 
de dorpsraad tegen het licht gehouden. 
Daarin bespraken we: wie zijn wij, waar 
staan wij voor en hoe stemmen we ver-
wachtingen tussen u en ons af.  

Tijdens de heisessie keken we terug op 
de afgelopen jaren en brainstormden 
we over de toekomst om onze doelstel-
ling te vertalen in nieuwe activiteiten. 
Als dorpsraad hebben we het doel om 
de leefbaarheid in Sambeek te bevorde-
ren. Dit is natuurlijk een ruim begrip 
en daar kan alles onder vallen. Tijdens 
de heisessie werd ons duidelijk dat we 
als vrijwilligers niet bij alles betrokken 
kunnen zijn of behoren te worden. 

Na 6 jaar trouwe dienst als voorzitter 
van de dorpsraad vindt Wiljan het tijd 
om zijn publieke functie beschikbaar 
te stellen aan iemand anders. Wiljan is 
druk met project MFA en blijft lid van 
de dorpsraad. Tijd voor nieuw elan 
met een nieuwe voorzitter, zoals hij zelf 
zegt. Lees hierover verderop in Rond de 
Toren meer. 

In onze vernieuwde werkwijze willen 
we onze interactie met u als inwoner, de 
verenigingen en andere partijen vergro-
ten. Daaruit komen aandachtspunten 
naar voren, waaruit een keuze zal wor-

den gemaakt, die worden omgevormd 
tot enkele projecten. Als vrijwilligers 
kunnen wij niet met alle projecten aan 
de slag gaan, samen met u staan we sterk 
en bereiken we meer dan individueel. 
Daarbij geven we ook aan met welke 
onderwerpen we niet aan de slag gaan. 

Doordat de gemeente groter is gewor-
den, heeft zij regelmatig de neiging 
om de functie van de dorpsraad groter 
te maken dan dat de rol is of zelfs mag 
zijn. We willen nogmaals benadrukken 
dat we geen schakel zijn tussen u als in-
woner en de gemeente. De leden van de 
dorpsraad bekijken zelf met welke on-
derwerpen ze aan de slag gaan die voor 
het dorp van belang zijn. In de toekomst 
zullen wij u of belanghebbenden vragen 
om mee te denken of werken in een pro-
ject, dan wel dat wij als dorpsraad alleen 
een faciliterende rol op ons nemen. 

Dit alles betekent dat we de onderwer-
pen gaan verdelen in projecten en u vra-
gen om een tijdje in een projectgroep te 
participeren. Telkens als zich een nieuw 
onderwerp aandient waaraan we willen 
werken, zal er een nieuwe projectgroep 
worden samengesteld. In zo’n project-
groep willen we graag samen met u aan 
de slag. 
 
In de vernieuwde werkwijze hebben we 
de frequentie van de algemene vergade-
ring aangepast. De vergaderingen vindt 
u op www.sambeek.info/over-ons/ Hebt 
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achteR de vooRdeuR van   Familie laaRakkeRs 
wat eR allemaal lukt dooR samen te weRken

Tekst: : Jeanette Verstraaten
Foto’s: Ellen Duvekot

Gezin Laarakkers
Het gezin Laarakkers bestaat uit Wiljan, 
zijn vrouw Rian en hun drie dochters 
Kim, Lieke en Maud. Kim studeert en 
woont inmiddels in Den Bosch, maar ver-
blijft regelmatig in de weekenden nog in 
Sambeek. Wiljan is geboren en getogen 
Sambekenaar. Rian haar wieg stond op de 
Walsert in Rijkevoort. In 1997 verhuis-
de ze vanaf de boerderij van haar ouders 
naar Sambeek om daar met Wiljan te gaan 
samen wonen. Eerst in de Korte Sint Jan-
slaan en later bouwden ze hun eigen huis 
aan de Kokerbijl.

Dagelijks leven
Rian werkt als zelfstandig zzp-er in de 
administratieve dienstverlening. Voor di-
verse opdrachtgevers verzorgt ze de admi-
nistratie en belastingaangiftes. Wiljan is 
samen met zijn broer Marcel directeur bij 
de Laarakkers groep dat een aantal jaren 
geleden haar kantoor van Sambeek naar 
Boxmeer verhuisde. Het was bittere nood-
zaak, zo vertelt Wiljan. “We waren hier 

totaal uit ons jasje gegroeid en de vergun-
ning van ons tijdelijke kantoor verliep op 
den duur. Toen viel ons oog op het voor-
malige politiekantoor en werd dit onze 
nieuwe vestigingsplaats. Ideale uitvalba-
sis richting Duitsland want onze werk-
zaamheden liggen voor 90% in het Duitse 
Noordrijn-Westfalen.” In totaal werken er 
zo’n 160 mensen bij Laarakkers. Beslist 
geen 9 tot 5 baan om voor iedereen alles in 
goede banen te leiden. Toch vindt Wiljan 
het belangrijk om naast zijn werk iets voor 
de samenleving te doen. “Als iedereen een 
steentje bijdraagt dan houden we ons dorp 
leefbaar,” aldus het motto van Wiljan.
 
Besturen is leuk en nodig
Van jongs af aan speelden beiden actief 
volleybal. Met een winnaarsmentaliteit 
speelden ze op vrij hoog amateurniveau. 
“Inmiddels spelen we zelf niet meer, maar 
gaan we nog graag kijken,” vertelt Rian. 
Wiljan zat jaren in het bestuur van de 
volleybalclub en later ook in het bestuur 
van de Warandahal. “Eigenlijk vind ik 
besturen gewoon heel leuk om te doen,” 
zegt Wiljan met een glimlach. “Je inzetten 
om zonder eigen belang iets te doen wat 

de leefbaarheid ten goede komt, geeft veel 
voldoening,” beargumenteert Wiljan zijn 
opmerking. “Eigenlijk zijn we van actief 
volleyballen naar passief volleyballen ge-
gaan,” vult Rian verder aan. Ook zij is al 
jaren actief in de technische commissie. 
De volleybal is bij beiden ingeruild voor 
een tennisbal en in het voorjaar willen ze 
ook hun liefde voor het golfen weer op-
pikken. Samen staan ze ook graag op de 
lange latten. “Nergens word je zo snel in 
een andere wereld getrokken als in de wit 
besneeuwde bergen,” geeft Wiljan aan. 
Rian vult nog aan dat ze graag wandelt. 
“Onlangs heb ik het Pieterpad afgerond, 
niets zo basic als dat. Met een rugzak op je 
rug van a naar b,” besluit Rian. 

Er moest iets gedaan worden
Vanuit het bestuur van de Warandahal 
waar Wiljan destijds inzat kregen ze in 
de gaten dat de dorpsraad zo goed als op 
zijn gat lag. “De noodkreet van het toen-
malige bestuur was duidelijk: als er zich 
geen nieuwe vrijwilligers aanmelden dan 
heeft Sambeek geen dorpsraad meer. We 
zagen dan ook de noodzaak dat er iets 
gedaan moest worden. Daar in de Waran-
dahal heb ik besloten dat ik de dorpsraad 
zou gaan doen en met het bestuur van de 
Warandahal zou stoppen,” vertelt Wiljan. 
Toen het bestuurlijk net allemaal geregeld 
was kwam corona. “Dat was schrikken, 
want je wil het goed achterlaten en vervol-
gens gingen ze een zware tijd tegemoet. 
Gelukkig is dat mede dankzij de subsidie 
van de gemeente helemaal goed gekomen 
en draait de Warandahal als een tierelier,” 
vertelt Wiljan met trots.

Een steentje bijdragen
Als we vragen naar het vrijwilligerswerk 
van beiden dan komen we er achter dat 
het geen steentje bijdragen is voor de leef-
baarheid, maar een flinke steen. Zo is 
Rian voorzitter van de jeugdcommissie 
van de tennisvereniging. De technische 
commissie van het  volleybal is al ge-
noemd. Verder verzorgt ze de financiële 
administratie van de energie coöperatie 
Sambeek die onlangs is opgericht. Zelf 
noemt ze dat geen vrijwilligerswerk. “Sluit 
gewoon handig aan bij mijn werk,” wim-
pelt ze haar vrijwillige inzet weg. Wiljan 
is voorzitter van de commissie infrastruc-

Onlangs bereikte ons het bericht dat Wiljan Laarakkers de 
voorzittershamer bij de dorpsraad neerlegt. Zijn naam en die 
van zijn vrouw kom je tegen op verschillende terreinen als 
vrijwilliger. Een goede reden om eens langs te gaan bij hem en 
zijn gezin. 
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tuur en ruimte waardoor hij automatisch 
ook onderdeel is van het hoofdbestuur 
van de Industriële Kring. Hij is lid van 
Agrifoodtech; een platform ter bevorde-
ring van de samenwerking tussen onder-
nemers, politiek en scholen. “We pro-
beren hier voor de gemeente mensen en 
organisaties te verbinden.” In het voorjaar 
van 2021 organiseerde Wiljan Expo New 
Energy: een beurs over de mogelijkhe-
den en onmogelijkheden van waterstof. 
Dit jaar komt er een nieuw symposium 
waar Wiljan weer zijn ondersteuning aan 
geeft. Verder zit Wiljan in het bestuur van 
de MFA. Hij is kartrekker van de bouw-
vergunning, de gesprekken met de buurt, 
de gesprekken met de gemeente en hij zit 
in de bouwgroep. Hiervoor voert hij o.a. 
veel gesprekken met de gemeente. “Dit is 
handig, door mijn eigen bedrijf heb ik veel 
contacten daar en ik weet goed de weg. 
Daardoor heb ik ingangen, die ik handig 
kan inzetten ten voordele van ons dorp,” 
aldus Wiljan. En met succes kunnen we 
zeggen, want inmiddels is de bouwver-
gunning verleend en zijn ook de belang-
rijke subsidies toegezegd waardoor de 
verbouwing van de kerk kan starten.

Publieke functies moeten op zijn tijd 
vrijkomen
Wiljan is 6 jaar voorzitter geweest. “Ik ben 
bij de dorpsraad gegaan omdat ik vond 
dat Sambeek niet zonder dorpsraad kon. 
Hoe word je immers gezien als klein dorp 
met het oog op de gemeentelijke herin-
deling waar destijds al sprake van was. 
Tijdens de eerste vergadering ontstond 
er een sterk team en kreeg ik de voorzit-
tersrol toebedeeld. Dat gaf me voldoende 
vertrouwen om er aan te beginnen. De 
rol van voorzitter kan ik ook makkelijker 
vervullen omdat ik veel mensen ken van-
uit mijn werk of betrokkenheid bij andere 
verenigingen,” verklaart Wiljan zijn start 
bij de dorpsraad. “Nu na 6 jaar is het tijd 
om de voorzittershamer over te dragen. Ik 
vind dat zo’n publieke functie regelmatig 
moet wisselen. Daarmee krijg je op zijn 
tijd nieuw elan en ook andere mensen om 
richting te geven aan de  dorpsraad en dat 
is goed,” aldus Wiljan. Wel wil hij door-
gaan als dorpsraadslid in verband met 
zijn functie bij de stuurgroep van de MFA. 
Behalve als de nieuwe voorzitter van de 

dorpsraad dat niet ziet zitten, dan doet hij 
een stap opzij.

De mooiste resultaten
Voor Wiljan zit dat niet in daadwerkelij-
ke dingen. Natuurlijk zijn dingen als De 
Nieuwe Inwonersdag, Happen en Trap-
pen om ondernemers te ondersteunen 
in coronatijd, de kermis, het succes van 
de MFA, maar ook de kerstverlichting 
elk jaar ophangen, een bruggetje schilde-
ren of het Rosaliagraf opknappen, mooie 
dingen die we samen hebben weten te re-
aliseren. Maar eigenlijk geniet Wiljan het 
meest van het feit dat alle dorpsraadsle-
den en ook veel andere vrijwilligers zich 
allemaal belangeloos inzetten voor het 
dorp. “Dit is mooi om te zien. Het is dan 
soms jammer dat er mensen zijn die di-
rect een oordeel klaar hebben zonder ach-
tergrondinformatie te kennen. Dit kost 
energie bij de vrijwilligers en daar is het 
niemand om te doen,” vertelt Wiljan met 
enige zorg. “Belangrijk is: blijf in gesprek 
met elkaar. Je mag van mening verschil-
len, maar altijd met respect,” benadrukt 
hij nogmaals zijn zorg over alle vrijwillige 
inzet. “Als iedereen een steentje bijdraagt 
aan de gemeenschap, dan wordt alles een 
stuk makkelijker. Kijk om je heen er is al-
tijd wel iets dat je kunt doen. Dan houden 
we Sambeek leefbaar. Het is toch prachtig 
om te zien wat er allemaal lukt in ons dorp 
door samen te werken.”

Eén miljoen voor het dorp?
Natuurlijk stellen we deze vraag ook aan 
beiden. “Heel eerlijk: Sambeek heeft geen 
miljoen nodig. Het ziet er naar uit dat 
de MFA ook zonder een extra miljoen 
afkomt. Het beste wat we elkaar kunnen 
geven heeft niets met geld te maken. Je 
ziet dat de wereld erg polariseert.” Met 
het moeten constateren dat dit zelfs ons 
Sambeek is binnen geslopen hebben bei-
den zichtbaar moeite. “Laten we het el-
kaar niet zo moeilijk maken en het vereni-
gingsleven helpen, door allemaal iets bij te 
dragen. Dat is toch een mooi iets wat we 
door met elkaar samen te werken kunnen 
bereiken,” besluiten ze samen. 

IN DE VOLGENDE UITGAVE VAN 

ROND DE TOREN 
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ACHTER DEZE  

VOORDEUR  

EEN KIJKJE  

NEMEN



Nr. 1    ROND DE TOREN      6

Grotestraat 104a, 5836 AH Sambeek | 0485-571322 
 www.langenkeukens.nl

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!

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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LINDEFEESTEN 2023 
2022 gaat voor de Lindefeesten de boeken 
in als een zeer succesvol jaar. 4 avonden 
een lekker volle tent en geen noemens-
waardige problemen. 4x enorm gezellige 
en drukke feestavonden. 
Na deze succesvolle editie de zware taak 
voor de organisatie om dit in 2023 probe-
ren te evenaren. 
Het programma is inmiddels  helemaal 
rond en de voorverkoop is reeds gestart. 
Alle voortekenen wijzen erop dat het 
weer een geweldige editie gaat worden. 

Het programma ziet er als volgt uit: 
Vrijdag 31 maart: 
Q-Music the Party – 4 uur fout
Zaterdag 1 April: 
Rowwen Hèze + support act

Vrijdag 7 April: 
Oktoberfest in April, met Wir Sind Spit-
ze , Beck & Bauer en DJ Arno
Zaterdag 8 April: 
Proost! en DJ Chiel

De organisatie is enorm trots dat er weer 
een dijk van een programma staat, welke 
een mix is voor jong en oud. 
Na het succes van de vorig jaar heeft de 
organisatie wederom Q-Music the Party 
naar Sambeek weten te halen. Op vrijdag 
31 maart is Q-Music the Party - 4 uur fout 
weer een ware publiekstrekker: innova-
tief, vriendelijk, feestgarantie, flexibiliteit 
en kwaliteit zijn hierin de belangrijkste 
speerpunten. Het leukste feest van Neder-
land! Dit mag je zeker niet missen.
Op 1 april (en dat is geen grap) staat er 
iets te gebeuren waar al jaren om geroe-
pen wordt. Dan staat als vanouds Row-
wen Hèze weer op het podium in de Lin-

defeesten tent. Een introductie is eigenlijk 
niet nodig maar, Rowwen Hèze is een 
Limburgse dialectband uit America. De 
muziek heeft folk-invloeden, zoals Tex-
Mex en Polka variërend tot aan gevoelige 
ballads.
Ze begonnen als een Engelstalig bandje 
in de Peel, maar zijn – inmiddels dertig 
jaar verder – uitgegroeid tot één van de 
grote acts in de Nederlandse Popmuziek. 
In 1985 is de band opgericht en zijn de 
eerste singles verschenen. In 1992 beleef-
de de band een landelijke doorbraak met 
optredens op Pinkpop en de Amsterdam-
se Uitmarkt. Beide concerten werden live 
op TV uitgezonden. Sindsdien speelde 
Rowwen Hèze meerdere malen op Pink-
pop, maar ook op andere grote festivals, 
zoals Lowlands, Parkpop en het Deense 
Roskilde. Jaarlijks zijn er de Slotconcer-
ten – de afsluiting van de poptour aan het 
einde van het seizoen – waarvoor fans 
vanuit het hele land naar het Limburgse 
America afreizen. Verder wisselt de band 
optredens in de feesttenten af met thea-
tervoorstellingen en het spelen in Clubs.
En nu dus weer tijdens de Lindefeesten 
in Sambeek na lange tijd. De laatste keer 
stond Rowwen Hèze in 2012 op het podi-
um van de Lindefeesten. De organisatie is 
enorm trots dat ze deze grote band naar 
Sambeek heeft weten te halen.
7 April is het weer tijd voor een heus Ok-
toberfest. Vorig jaar was te zien dat ook 
hier grote behoefte aan is. Wir Sind SPIT-
ZE! zal deze avond te zien en te horen 
zijn. Ook Beck & Bauer zullen het podi-
um betreden. Verder zal ook DJ Arno op 
het podium staan, zeker geen onbekende 
bij de Lindefeesten.  Een spectaculair pro-
gramma waarbij een echt Oktoberfest zal 
ontstaan. 
De slotavond op Paaszaterdag 8 april is 
weer in de vakkundige handen van de 
band Proost! Proost zal voor de 4e keer 
de spreekwoordelijke pannen van het 
dak spelen in de feesttent. Deze 6-kop-
pige band is bijzonder muzikaal en zorgt 
voor 100% feest in de tent. Alle soorten 
muziek zullen deze avond voorbijkomen. 
Top 40, Classics, Rock, Pop, Dance en 
Nederlandstalige nummers worden in 
een perfecte mix geserveerd. En dat alles 
in de sfeer van één grote stamkroeg. In 

een onnavolgbare show met de grootste 
hits, en niet te vergeten een explosie aan 
Special Effects word je kéér op kéér ver-
rast! Samen met onze eigen Sambeekse 
DJ Chiel staat deze avond garant voor een 
geweldig gezellige feestavond. Paaszater-
dag = Proostzaterdag. 
Inmiddels  bestaan de Lindefeesten al 43 
jaar. En al 43 jaar zijn de feesten in het 
midden van het dorp. Natuurlijk veroor-
zaakt het wat overlast 2 weken per jaar, 
maar de organisatie is er alles aan gelegen 
om deze overlast zo veel mogelijk te be-
perken. Dit alles natuurlijk in goed over-
leg met de Gemeente, en de hulpdiensten. 
Jaarlijks zijn er diverse overleggen met 
de evenementencoördinator van de Ge-
meente Land van Cuijk, Politie, GGD, 
Brandweer, BOA enz. enz. 
Ook dit jaar hopen we op 4 gezellige en 
goed bezochte avonden. 
Onze dank gaat dan ook uit naar de in-
woners van Sambeek, en vooral de be-
woners van het Pastoor de Vochtplein en 
omgeving. En natuurlijk willen we ook 
onze trouwe sponsoren bedanken. Deze 
sponsoren hebben we hard nodig om de 
feesten op een goede en veilige manier te 
kunnen organiseren. En natuurlijk zijn 
de talloze vrijwilligers enorm belangrijk 
voor de Lindefeesten. Zonder de vrijwilli-
gers zouden de Lindefeesten niet kunnen 
bestaan. 
Als laatste willen we ook speciaal Mevr. 
Bloemen bedanken. Al vele jaren mogen 
we gebruik maken van haar garage die 
grenst aan het Pastoor de Vochtplein. We 
maken tijdens de feesten altijd graag ge-
bruik van haar garage voor opslag en gar-
derobe voor het personeel.  
Het bestuur van de Lindefeesten hoopt 
vele Sambekenaren te mogen ontvangen 
in de Feesttent. Wil je er bij zijn koop dan 
snel je kaartje. 
De voorverkoop is reeds gestart via 
www.lindefeesten.nl 
Zorg dat je er bij bent.

nieuwsFlits
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Tekst: Nena Bongers
Foto’s: Bart Stevens

We hebben afgesproken met Bart Stevens, 
de contactpersoon van de carnavalswa-
genbouwers Moi Nx. De meesten ken-
nen elkaar van de basis- en/of middelba-
re school. De groep deed al veel samen, 
feestjes bijvoorbeeld, binnen- en buiten-
dorps. Toen ze in de brugklas zaten kwam 
het idee om een carnavalswagen te maken, 
ze begonnen klein, hadden nog niet zo-
veel, ook geen gereedschap. Ze moesten 
veel lenen en vragen en krijgen. De groep 
is nog steeds samen, er zijn in de loop der 
jaren wat vrienden bijgekomen. 
In het weekend zijn ze samen, gaan naar 
grotere activiteiten, kleinere dingen doen 

ze ook gescheiden, zowel jongens als de 
meisjes. 

Het bouwen
Eind zomer, ongeveer begin van de herfst 
beginnen ze met elkaar te vergaderen. Di-
verse onderwerpen passeren de revue. Als 
de herfstvakantie komt, beginnen ze met 
bouwen, in de loods bij Bart Stevens thuis, 
die in deze periode meestal leeg is. Ze wer-
ken 2-3 dagen in de week in de avond en 
op zaterdag. Naarmate ze dichter bij car-
naval komen, en er is nog even werk, dan 
komen er avonden en de zondagen bij. De 
stress loopt hoog op als ze ermee bezig 
zijn als carnaval nadert. “Dan zijn we er 
allemaal  klaar mee”, grapt Bart. Je wilt het 
zo mooi/goed mogelijk af hebben, en dat 

blijft ook doorgaan met de carnaval. 
In dezelfde loods bouwt ook de carna-
valsvereniging. Deze bouwers hielpen de 
groep, vooral in het begin met handige 
tips. Bouwmaterialen kregen of kochten 
ze door oproepen op Facebook of mond 
tot mond reclame. Van Sambekenaren 
kwam veel, niet alles was te gebruiken, 
maar ze waren er heel blij mee. Technisch 
aangelegden uit de groep begonnen aan 
de constructie, daarna werd door andere 
creatievelingen het kippengaas er omheen 
gewrapt en weer daarna ging het papier 
maché erop. Niet zozeer zo op deze volg-
orde, maar ieder deed wat zij/hij kon, én 
als laatste nog het schilderen. Ze kregen 
heel veel hulp van Ad Toonen, m.n. schil-
derwerk, en Tonny Jacobs, waar ze ook 
veel van geleerd hebben. 
De laatste jaren proberen ze de wagen na 
carnaval op marktplaats te verkopen. Dat 
is 2x gelukt en zo hadden ze weer geld om 
nieuw te bouwen. Met de opbrengst heb-
ben ze dit jaar voor het eerst een wagen 
gekocht, ze passen die nu alleen maar aan. 
Dat is nog wat werk, maar een stuk minder. 

Thema
In de beginjaren was het doel een praal-
wagen en zelf liepen ze erachteraan. In het 
begin zochten ze thema’s uit het dorp, of 
haalde dat niets uit, keken ze regionaal of 
landelijk. Het eerste jaar was het thema 
de kerk van Sambeek. Die onderging des-
tijds een restauratie, dus was de kerk na-
gebouwd. In 2014 was Route 66 aan de 
beurt, met de ontvangen poederbrief en 
de commotie eromheen. Het jaar erop was 
in Nederland de alcoholgrens voor jonge-
ren verhoogd van 16 naar 18 jaar. Het trof 
hun allemaal en dus bouwden ze een grote 
bierfles met bierkrat en een blik sinas. 
In 2016 is een locomotief gemaakt, wat 
te maken had met de spoorlijn Sambeek 
Boxmeer en vele vertragingen. In 2017 
ging het thema over de rustige bouw, met 
een grote hijskraan en omgevallen huis. 
Daarna, 2018, was de focus geen thema, 
maar wat ze leuk vonden, zoals de jungle, 
het piratenschip en als laatste voor de co-
rona de saloon. Ze vinden het leuker als 
ze er zelf op kunnen staan, met hardere 
muziek en grote groepen. Alleen in 2022 

de hobby van...
moi nx

In 2013 zijn ze begonnen met het bouwen van carnavals-
wagens, wat klein begon is uitgegroeid tot mega mooie 
wagens. Dit zijn de 16 mannen en 9 vrouwen: Bas Bongarts, 
Roel Derks, Bo Derikx, Siem Centen, Stan van Eldijk,  
Tariq Fransen, Tijmen Gielissen, Flynn Hendriks, Nomi 
Hendriks, Marloes Hermens, Wes Hermens, Nena Hofmans, 
Luc Janssen, Janneke Jacobs, Sanne Jacobs, Pleun Leenders, 
Roan Leenders, Rick Martens, Tom Mulder, Brit Nabbe,  
Fleur Nabbe, Joey den Ouden, Willem van Sambeek,  
Bart Stevens en Koen van der Straaten.
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waren er geen wagens, en voor dit jaar 
staat er eentje weer bijna klaar.  
Ze gaan nu meer voor de gezelligheid en 
iets minder voor de prijzen. Ze maken de 
wagen van binnen iets comfortabeler om 
er dingen in kwijt te kunnen en zorgen 
dat er genoeg mensen op kunnen staan of 
achter kunnen lopen, met goed hoorba-
re muziek achterop natuurlijk. Hierdoor  
hopen ze meer mensen op de wagen te 
krijgen waardoor het alleen maar gezelli-
ger wordt. 
Degenen die aansluiten betalen een klein 
bedrag, per optocht, om mee te kunnen 
doen en zo wordt de groep groter, soms 
wel tot een man of 60. Die lopen dan mee, 
de wagen is een keer vol, en samen is het 
op en top gezellig.
Het waren wel geen praalwagens, maar 
zeker net zo mooi gemaakt, minder met 
een thema, zoals de saloon of het piraten-
schip. Dan konden er meer mensen op de 
wagen, zodat alles gevuld kon zijn.  

Optochten
Ze begonnen in de eerste jaren in de Sam-
beekse en Vortumse optocht. De tractor 
of verreiker werd gereden door diverse 

vrienden of ouders van de groep. In Box-
meer mochten ze nog niet meedoen. Kon 
pas het tweede jaar. De wagen werd niet 
goedgekeurd, omdat er in Boxmeer stren-
ge controle is. Je moet verlichting hebben, 
het moet kunnen bewegen en draaien, ze 
willen geen blokken hebben, maar dat het 
wat uitbeeldt. Ze gaan voor kwaliteit en 
niet voor dansende jongeren op wagens. 
Het derde jaar deden ze echt hun best op 
de wagen, wat ook zeker mooi werd, maar 
het was afgekeurd omdat het een té groot 
blok was. Ze hadden een bierkrat ge-
maakt, en dat paste niet bij de Boxmeerse 
eisen. Ze gaven toen wel voorstellen om 
wat aan te passen, maar het werd alsnog 
afgekeurd. Uiteindelijk bemoeiden som-
mige ouders zich ermee dat Boxmeer de 
kinderen beter kon aanmoedigen zodat de 
spirit erin blijft, dat ze ieder jaar gaan bou-
wen en niet het bijltje erbij neer gooien. 
En dat gaf gelukkig de doorslag dat ze toch 
mee mochten doen. 
Boxmeer blijft streng, maar daar kunnen 
ze mee leven. 
Later is Vierlingsbeek, lichtjesoptocht van 
Well, Haps, Malden en halfvasten Affer-
den er nog bijgekomen. 

Ze hebben diverse prijzen gewonnen met 
de optochten, zo’n 7 of 8 prijzen. Haps is 
de laatste van het carnavalsseizoen en ook 
de grootste. Daar doen alle wagens mee, 
“goed of slecht, duur of goedkoop”.  
De laatste optocht, voor Moi Nx, is half-
vasten in Afferden. Daarna kan de wagen 
in de mottenballen of ze proberen hem op 
marktplaats te verkopen.

Tenslotte
In de laatste jaren is de animo van de groep 
minder, drukte van het leven, samenwo-
nen, werken ..  en ze zijn nu gefuseerd met 
de Vortumse bouwers, ‘t Gut net. Zij had-
den hetzelfde probleem en zo zijn ze nu 
samen aan de slag gegaan. Omdat ze niet 
een hele wagen wilden bouwen, hebben 
ze dit jaar op marktplaats wat gevonden. 
Hun laatste wagen hebben ze verkocht. 
In Sambeek zijn ze de enigen die carna-
valswagens maken, misschien nog een 
ander groepje. Bart wil kinderen, rond de 
12 jaar, aanmoedigen om de traditie voort 
te zetten en met een groep te beginnen. 
Dat het in ere blijft.  Het is veel werk, kost 
ook wat, maar is wel leuk en gezellig en je 
bent bezig en kan je creativiteit laten uit-
blinken en door deze bezigheid wordt de 
groep nog hechter met elkaar. 
De wagen van Moi Nx heeft dit  jaar een 
sprookjesthema. Welk? Dat blijft een 
verrassing voor de lezers, maar zeker de 
moeite waard om te bekijken. 
Tot ziens bij de optocht! 

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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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



Nr. 1     ROND DE TOREN      11

Februari
za  4 feb. 13.30 uur CV de Knoepers, jeugdpronkzitting, de Elsenhof
za  4 feb. 19.00 uur Onze Lieve Vrouwe parochie, Eucharistieviering, kapel Kloosterhuis
zo  5 feb. 13.30 uur CV de Knoepers, jeugdpronkzitting, de Elsenhof
wo  8 feb. 16.00 uur VV Sambeek, inzameling oud papier, Past. de Vochtplein, tot 19.00 uur
zo 12 feb. 11.00 uur CV de Knoepers, krumelbal, de Elsenhof
zo 12 feb. 13.30 uur CV de Knoepers, seniorenbal, de Elsenhof
ma 13 feb. 20.00 uur Dorpsraad, vergadering, de Elsenhof
vr 17 feb. 12.00 uur CV de Knoepers, bezoek de Bolster
vr 17 feb. 14.00 uur CV de Knoepers, bezoek activiteitencentrum
vr 17 feb. 18.30 uur CV de Knoepers, cola disco, de Gouden Leeuw
vr 17 feb. 20.00 uur CV de Knoepers, sleuteloverdracht, Riche, Boxmeer
za 18 feb. 10.00 uur CV de Knoepers, ziekenbezoek
za 18 feb. 18.00 uur CV de Knoepers, Heilige mis, de Elsenhof
za 18 feb. 19.00 uur CV de Knoepers, onthulling knoeper 2023
za 18 feb. 20.00 uur CV de Knoepers, lichtjesoptocht, Boxmeer
zo 19 feb. 10.00 uur CV de Knoepers, beddenrace, kerkplein
zo 19 feb. 14.30 uur CV de Knoepers, optocht, prijsuitreiking, knoepersbal, de Elsenhof
di 21 feb. 13.11 uur CV de Knoepers, boerenbruiloft, de Elsenhof
di 21 feb. 20.00 uur CV de Knoepers, knoeperafsluiting, de Elsenhof
di 21 feb. 21.00 uur CV de Knoepers, knoeperverbranding, kerkplein

Maart
za  4 mrt. 19.00 uur Onze Lieve Vrouwe parochie, Eucharistieviering, kapel Kloosterhuis
wo  8 mrt. 16.00 uur VV Sambeek, inzameling oud papier, Past. de Vochtplein, tot 19.00 uur
vr 10 mrt. 18.30 uur SamSam, zaklampentocht
zo 12 mrt. 16.00 uur Kloosterhuis, Ray Unlimited
vr 17 mrt. 17.00 uur Appelactie Voetbalvereniging 
vr 24 mrt. 18.30 uur SamSam, crea avond, kaarten maken, de Elsenhof
vr 31 mrt.  Lindefeesten, Q-music the party

Voor meer informatie raadpleeg de website www.sambeek.info

activiteitenkalendeR

Februari: 
Piet Smolders 
Mgr.  Zwijsenstraat 1
tel. 0485-574549

Maart: 
Susan Nabuurs 
Den Urling 4 
tel. 06-23754220

CONTACTPERSOON OVERLUIDEN OVERLEDENEN

WOLF IN HET 
CATHARINAPARK?
Op zondag 11 december liep de ge-
uniformeerde groep van CV De 
Knoepers naar het Catharinapark 
om daar staatsiefoto’s te gaan maken. 
Keurig over de weg en de wandelpa-
den in het park.

Maar om een mooie foto te krijgen 
met de grote Knoeper op de achter-
grond (zie de carnavalsgids) moes-
ten wij een klein stukje over het gras. 
Daarna had een groot deel van de 
groep poep aan zijn schoen. “Wat 
een asociale hondenbezitters!” werd 
er gezegd. “Misschien een loslopende 
wolf?” opperde ik. “Gej geleuft nog 
ien sprookjes!” was het antwoord. 
Waarop ik zei: “Liever in sprookjes 
dan in asociale mensen!”

Roger Bergholtz

GEBOORTENIEUWS
Rowie, zusje van Jane en dochter van 
Arno en Sandra Maas, is geboren op 
16 december en woonachtig aan de 
Clompen Camp.

Op 2 januari kregen Arnold Huisman 
en Anke Kruss dochter Sophia, zus 
van Hannah. Het gezin woont aan de 
Clompen Camp 13.

nieuwsFlits
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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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door René Klaassen

Er heerste een feestelijke, enigszins opge-
wonden stemming in de raadzaal van de 
gemeente Sambeek op dinsdag 14 septem-
ber 1926. Want die dag werd gevierd dat 
Piet Stevens 12,5 jaar eerder tot burgemees-
ter van Sambeek was benoemd, als opvol-
ger van zijn vader. En om de festiviteiten 
luister bij te zetten was het raadhuis kort 
daarvoor helemaal geschilderd, hadden 
alle ambtenaren nieuw meubilair gekregen 
om aan te werken én was er in de raadzaal 
een mooie nieuwe tafel met fraaie stoelen 
geplaatst, waaraan de raadsleden met het 
College konden vergaderen.

Om vijf uur opende wethouder Van Has-
sum de vergadering. “Geachte aanwezigen”, 
zo sprak hij. “Ik wil deze bijeenkomst be-
ginnen met een welgemeende gelukwens 
aan onze burgemeester. Bij deze bijzon-
dere dag hoort ook een bijzonder cadeau. 
Namens de gemeenteraad en het voltallig 
personeel wil ik hem dit cadeau graag aan-
bieden.” De wethouder haalde een zilveren 
ambtsketen tevoorschijn en overhandigde 
die aan de jubilaris. “Ik spreek de hoop uit 
dat u deze ambtsketen nog vele jaren zult 
mogen dragen.”

Al in 1853 werd op voorstel van minister 
Thorbecke bepaald dat burgemeesters een 
bepaald herkenningsteken moesten dra-
gen. Dat was een penning van vier centi-
meter doorsnede, met aan de ene zijde het 
Nederlandse wapen en aan de andere kant 
het wapen van de betreffende gemeente. 
Deze penning wordt gedragen aan een 

meestal kunstzinnig vervaardigde keten. 
De ambtsketen die Piet Stevens kreeg, vol-
deed aan deze eisen: aan de ene zijde in-
derdaad het Nederlandse wapen en aan de 
andere zijde het Sambeekse wapen met de 
merletten. 
De burgemeester is verplicht de ambtsketen 
te dragen bij raadsvergaderingen én als hij 
zich in het openbaar vertoont bij officiële 
gelegenheden. Dat de gemeente Sambeek 
bijna 75 jaar nadat deze landelijke verplich-
ting was ingevoerd een ambtsketen kreeg, 
is opmerkelijk.

Is de datum (en zelfs de tijd!) waarop bur-
gemeester Piet Stevens voor het eerst de 

ambtsketen droeg precies bekend, ook 
wanneer hij deze voor het laatst droeg is 
bewaard gebleven: bij de afscheidsbijeen-
komst in hetzelfde raadhuis begin mei 
1942, vlak na de opheffing van de gemeente 
Sambeek.

De ambtsketen is daarna in het bezit van 
de familie Stevens gebleven, hij was im-
mers een cadeau van gemeenteraad en 
-personeel en werd niet betaald uit de ge-
meentekas. Lange tijd was onbekend waar 
de Sambeekse ambtsketen was gebleven - 
kennelijk té goed opgeborgen.
Totdat Peter Stevens, kleinzoon van bur-
gemeester Piet Stevens, onlangs contact 
opnam met Sambeeks Heem. Hij was ver-
huisd en had uiteraard zijn oude huis hele-
maal moeten leegruimen. “Ik denk dat ik 
wat leuks voor jullie heb”, liet hij weten. Wat 
dat was, vertelde hij niet. Wel maakte Peter 
Stevens een afspraak wanneer hij naar 
Sambeek zou komen. Op de bewuste dag 
had hij een tas met spullen bij zich én een 
envelop. “Wat hierin zit, is voor Sambeeks 
Heem”, zei hij. “Dit hoort echt in Sambeek 
thuis.” Het bleek de penning te zijn van de 
ambtsketen van zijn grootvader.
En nu maar hopen dat ook de keten nog 
eens een keer boven water komt… 

sambeeks heem
ambtsketen deels teRug in sambeek

De penning van de teruggevonden en in Sambeek teruggekeerde ambtsketen,  
met links het Nederlandse wapen en rechts dat van de gemeente Sambeek.

Burgemeester Piet Stevens, met de zojuist ontvangen ambtsketen, de gemeenteraad en 
personeel op 14 september 1926 in het opgeknapte raadhuis achter de nieuwe raadstafel. 
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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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Jeugd

Hallo jongens en meisjes,

Wij zijn Fay ten Buuren en Guusje Schiks.  

Wij gaan de kinderpagina van Rond de Toren verzorgen.

Guusje stelt zich voor:

Ik woon in Sambeek in de Schilderstraat. Ik zit op voltige en paardrijden, dat doe ik bij 

Sprong Vooruit in Oeffelt. 

Als het kan ga ik graag in de manege helpen om jonge kinderen voltige te leren. Voltige is 

turnen op een galopperend paard. Dat paard zit wel aan de longeerlijn. Ik zit op Metameer 

in de eerste klas en doe tweetalig onderwijs. Wij hebben er erg veel zin in om de 

kinderpagina te gaan verzorgen.

Fay stelt zich voor:

Ik woon ook in Sambeek in de Mgr. Zwijsenstraat.  

Mijn sport is hockey. Ik hockey bij MHC Boxmeer.  

Ook ben ik graag aan het tekenen en het knutselen.

Ik zit op de Bolster in groep acht bij juffrouw Janneke.

Binnenkort is het carnaval. We hopen jullie allemaal te zien tijdens 

de jeugdactiviteiten van  Carnavalsvereniging De Knoepers! 

Guusje is namelijk jeugdprinses en Fay zit in de Raad van 11. 

Misschien doe je wel mee aan de jeugdpronkzitting of kom je gezellig 

kijken, dan zie je ons ook! 

Wij doen namelijk ook mee!!.

WOORDZOEKER - CARNAVAL
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Foto: Jeanne Sieben Foto: Jan Laarakkers 

Foto: Wim Klaassen
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Foto: Truus Hermans

Bedankt voor jullie inzendingen met het 
thema: Bijzondere bouwelementen in 
Sambeek. 

Voor de volgende Rond de Toren is het 
thema: 

SAMBEEK OP  
ZIJN KOP 

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

Foto: Ellen Duvekot
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Feestjes & partijtjes - catering - vergaderruimte
Informeer naar de mogelijkheden 

0485-572264  | eetcafedegoudenleeuw@hotmail.com
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cv de knoepeRs

Senator Mat Voesten 
Om zijn waardering uit te spreken voor 
zijn inzet, betrokkenheid en overstijgende 
verdienste, heeft het bestuur besloten Mat 
Voesten te benoemen tot Senator van car-
navalsvereniging de Knoepers te Sambeek. 
Mat heeft een 24 jaar lange termijnverbin-
tenis, sterker nog…echte verbondenheid 
vanuit het hart, met onze vereniging. Hij 
heeft een hondstrouwkarakter, stelt zijn 
werkzaamheden, op vrijwillige basis, te 
allen tijde in dienst van de vereniging. Mat 
is loyaal, heeft een positieve houding en 
een voorbeeldfunctie. Als geüniformeerd 
lid, bedekt door de bekende rode mantel, 
is hij altijd een van de steunpilaren van de 
Raad geweest. Mat heeft aangegeven nadat 
hij stopte als raadslid, zich te willen blijven 
inzetten voor de carnavalsvereniging. 

Willem Bongarts Moet Beleid en Trouw
Vanwege zijn bewezen diensten in het 
verleden en tot op de dag van vandaag is 
Willem Bongarts tijdens de Blèr-aovend 
onderscheiden met de titel Moet Beleid 
en Trouw. Willem is bij de vereniging een 
drijvende kracht achter de schermen, een 
rots in de branding. Hij kende al diverse 
titels binnen onze vereniging:Raad van 
elf-lid, Pronkstuk, Beddenracecommissie-
lid, Prins, Boerenpaar en Voorzitter. Wil-
lem is een stabiele factor onder het motto: 
geen woorden maar daden. Iemand die 
zoveel doet voor het carnaval in het Knoe-
persriek verdient deze onderscheiding. 

Agenda
Jeugdpronkzitting 

4 en 5 februari 

Jeugdprinsentreffen Rijkevoort 
10 februari

Krumelbal, Seniorenbal,  
receptie Plekkers

12 februari

Bezoek basisschool en  
Activiteitencentrum,  

Sleuteloverdracht 
17 februari

Ziekenbezoek, Heilige mis,  
Lichtjesoptocht Boxmeer 

18 februari

Beddenrace, Optocht, Knoepersbal 
19 februari

Boerenbruiloft,  
Knoeperverbranding 

21 februari

Dankjewel voor de mooie reacties op onze 
amaryllisbollenactie! 
Zoals deze: Deze knoepers staan al een 
paar weken bij ons thuis te schitteren. 
Prachtige actie! Prachtige bloemen. 

MIS het niet!
Heb jij al kaartjes voor de jeugdpronk-
zitting op zaterdag 4 en zondag 5 febru-
ari aanstaande? Vanaf 13.30 uur kun je in 
de Elsenhof genieten van een wervelende 
show, waarbij jonge artiesten het podium 
beklimmen. Zang, dans, humor – maar 
bovenal een hoop plezier. MIS het niet!
De jeugdcommissie van De Knoepers pre-
senteert trots al dit jonge talent. En niet 
alleen op het podium geven de artiesten 
alles van zichzelf om het publiek te verma-
ken. Nee. Ook achter de schermen is een 
team van vrijwilligers het hele weekend 
(en zelfs al ver daarvoor) druk in de weer 

om er wederom een prachtige show van 
te maken. Dat verdient absoluut een hard 
applaus.
En als of dat nog niet genoeg is, kunnen 
we alvast verklappen dat er deze keer zelfs 
een mystery guest is. De jeugdcommissie 
heeft een bijzondere artiest weten te strik-
ken. MIS het niet!
Wil je hierbij zijn, dan zien we je graag op 
zaterdag 4 of zondag 5 februari om 13.30 
uur in de Elsenhof. Kaartjes kosten drie 
euro per stuk. Voor kinderen tot en met de 
basisschoolleeftijd geldt een gereduceerd 
tarief van twee euro.  

HEB JIJ AL KAARTJES VOOR DE JEUGDPRONKZITTING?
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tv sambeek
van lunen adviesgRoep  
lentetoeRnooi

Agenda
55 + tennis 
doorlopend  

woensdag- en donderdagochtend

Van Lunen Adviesgroep 
Lentetoernooi 

10 t/m 18 maart 

Tennisvereniging Sambeek organiseert van 
10 tot en met 18 maart weer het jaarlijks 
terugkerende “Van Lunen Adviesgroep 
Lentetoernooi”. Onder het toeziend oog 
van bondsgedelegeerde Jack van Heuij 
(KNLTB) strijden tennissers de hele week 
om de felbegeerde titels.

In 2022 waren er veel aanmeldingen, helaas 
zijn er tijdens het toernooi nog veel wed-

strijden komen te vervallen door corona-
besmettingen. Des te meer zijn we er dit 
jaar op gebrand om er weer een ouderwets 
groot en gezellig toernooi van te maken.

Wij als organisatie hebben er in ieder geval 
mega veel zin in. 

Uiteraard bent u ook als toeschouwer de 
hele week welkom op het tenniscomplex 

van Sambeek om te kijken naar de wed-
strijden of om te proeven van de sfeer.

Opgeven kan tot en met 26 februari via 
www.toernooi.nl  

Tot dan, de organisatie
Een tijd terug is er een enquête gehou-
den over padelbanen bij TV Sambeek. 
Uit de resultaten bleek dat er voldoen-
de animo is voor padel om dit verder te 
onderzoeken. Een werkgroep padel is 
hiermee aan de slag gegaan. 
Gelet op het toenemende aantal ten-
nisleden (met inmiddels een derde 
trainingsavond), het gebrek aan uitbrei-
dingsmogelijkheden van het tennispark 
(meer grond), de drukke competitie-in-
vulling en de woonhuizen op korte af-
stand heeft de werkgroep de conclusie 
getrokken dat aanleg van wee padelba-
nen op het tennispark niet realistisch is. 
Met name de afstand tot de woningen 
(in verband met geluid) is een sterk be-
palende factor. Er wordt minimaal 150 
tot 200 meter afstand tot woningen ge-
adviseerd en dat is niet haalbaar op het 
tennispark. Genoemde andere argu-
menten ondersteunen dit punt en heb-
ben tot bovenstaande conclusie geleid. 

Met het aanleggen van één padelbaan 
loop je tegen deels dezelfde knelpun-
ten aan. Daarnaast biedt één padelbaan 
weinig mogelijkheden voor competitie 
of toernooien. Alleen voor recreatief ge-
bruik zou één padelbaan uitkomst bie-
den. Kortom, de optie om padel op ons 
eigen tennispark aan te bieden, komt op 
dit moment te vervallen.  
Dit betekent niet het einde van de 
werkgroep. De werkgroep gaat nu kij-
ken welke alternatieven er zijn. Hierbij 
gaat de aandacht in eerste instantie uit 
naar een eventuele samenwerking met 
buurverenigingen. Hoe dit er precies uit 
gaat zien en wat dit betekent, daar gaat 
de werkgroep verder mee aan de slag. 
We blijven de ontwikkelingen komen-
de tijd in onze omgeving actief volgen. 
Zodra er nieuwe mogelijkheden zijn of 
ontwikkelingen vanuit de werkgroep, 
wordt dit weer gecommuniceerd.   
De padel werkgroep

STATUS UPDATE PADELBANEN
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samsam Agenda
Knoepers Krumelbal

zondag 12 februari
11:00 - 13:00 uur

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

activiteiten.

Op 30 december 2022 hadden wij de 
Challengeday!
Alle aanwezige kinderen gingen aan de 
slag met de leukste uitdagingen. 
De leiding van SamSam had elk uur een 
nieuwe Challenge voor de kinderen. 
Ze zijn bezig geweest met domino, mini 
steck, slingers maken van ringen papier, 
houten blokken en spekjes. Zo was een 
van de uitdagingen het maken van de 
langste slinger of een zo hoog mogelijk 
kunstwerk bouwen van spekjes en stokjes. 
Uiteindelijk kan er natuurlijk maar een 
groepje de winnaar zijn en dit jaar zijn 
dat Danthe, Isa en Anouk. Zij hebben 
de meeste uitdagingen gewonnen, super 
knap gedaan meiden!

En dan nu… carnaval! Zondag 12 februa-
ri is er voor de allerkleinste Knoepers het 
Krumelbal. Iedereen is van 11:00 uur tot 
13:00 uur harte welkom om een gezellig 
feestje te komen vieren. Samen gaan we 
er een super mooi en gezellig feest van 
maken. Om alvast in de carnavalsstem-
ming te komen hebben wij voor de klei-
ne Knoepers een leuk knutselwerkje op 
de site gezet. Kleur, plak, knutsel, glitter 
of verf je eigen steek zo mooi mogelijk en 
misschien win jij wel een lekkere prijs! 

De wedstrijd kun je alleen winnen als je 
de steek bij je of zelfs op hebt met het Kru-
melbal. De prins en prinses zullen bepalen 
welke steek de mooiste van het bal is! De 
steek is te vinden via: http://samsam-sam-
beek.nl onder het kopje: activiteiten of 
scan de QR-code op deze bladzijde.

Wij zijn reuze benieuwd naar jullie mooie 
steken en kunnen niet wachten om ze te 
zien tijdens het Krumelbal. Ben jij er ook 
bij? Tot dan!

Groetjes de leiding van SamSam

CONTACT

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

De winaars van Challengeday 2022. Van links naar rechts: Danthe, Isa, Anouk

QR-code voor de Steek
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vv sambeek
appelactie  
voetbalveReniging sambeek

Ieder jaar weer houdt de voetbalvereni-
ging Sambeek een appelactie, in samen-
werking met Boerderijwinkel Stevens 
Sambeek.

Ook dit jaar komen we weer bij u langs en 
hebt u de mogelijkheid om appels van ons 
te kopen.
De kundige verkopers zijn de jongens van 
de JO13 en JO15 (waarbij de afkortingen 
staan voor Jongens Onder de 13 jaar en 
Jongens Onder de 15 jaar).

Vrijdag 17 maart is de dag dat we 
de appels in 2023 aan u aanbieden.

We melden dit nu alvast zodat u in deze 
periode met de aankoop van appels reke-
ning kunt houden met onze actie.

Tussen 17.00 uur en 19.30 uur bellen we 

bij u aan en hopen we dat u de voetbal-
vereniging financieel wil steunen door een 
zak heerlijke appels te kopen.

Een zak van 2,5 kilogram kost slechts 
5,00 euro.
Ook meerdere zakken kopen voor familie 
of vrienden is vanzelfsprekend een moge-
lijkheid.

Omdat het steeds minder vanzelfsprekend 
is dat u contant geld in huis hebt kan er 
ook middels een QR-code betaald wor-
den. Maar ook traditioneel contant kan 
natuurlijk ook.

Namens de activiteitencommissie, het be-
stuur en de leden van de vv Sambeek al-
vast bedankt voor uw deelname!

Agenda
Oud papier
Woensdag  

8 februari en 8 maart
16.00 – 19.00 uur  

(Pastoor de Vochtplein)

Hervatting van de competitie:
Vanaf 22-01-2023 wordt de  

competitie voor de teams van  
vv Sambeek als ook voor de  
samengestelde teams binnen  

onze samenwerking weer hervat.  
Kom gerust naar ons sportpark.

Kijk voor het wedstrijdprogramma 
op: https://vvsambeek.nl/programma



Nr. 1    ROND DE TOREN      24

Bedrijfsadvies voor 
ondernemend Sambeek

HTB accountants & adviseurs is een betrokken 
en betrouwbare adviseur voor ondernemers. 

Vanuit de vestiging Sint Anthonis begeleiden 
wij in de regio 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 | T 0485 384 249
info@htbaccountants.nl | www.htbaccountants.nl

Twijfels over de 
WOZ-waarde?

JUIST
Handelstraat 18 
5831 AV Boxmeer

T.  085 238 42 38
E.  info@juistwoz.nl
W. www.juistwoz.nl

JUIST maakt GRATIS 
bezwaar voor jou!

De WOZ-waarde van jouw wo-
ning wordt als grondslag gebruikt 
voor veel belastingen. Een te hoge 
WOZ-waarde betekent dat jij on-
nodig te veel belasting betaalt.

JUIST, onderdeel van Previcus 
Vastgoed, helpt jou aan een juis-
te WOZ-waarde. Wij nemen alles 
voor jou uit handen. 

Gratis is echt gratis, kijk voor meer 
informatie op onze website: 
juistwoz.nl

Op basis van 4.038 reviews

9,2



Nr. 1     ROND DE TOREN      25

Kerstviering 9 december 2022
Een drukke en sfeervolle kerstviering met 
zang en muziek van Anneke Miggiels en 
Maarten Jung. 

Nieuwjaarsborrel 13 januari 2023
Het nieuwe jaar hebben we feestelijk geo-
pend met een schrobbelèr en een advoca-
tje met slagroom. En tijdens het vertonen 
van een collage van foto’s was het een heel 
gezellig samenzijn. 

senioRen veReniging
sambeek 
de senioRenveReniging is 
actieF en bliJFt in beweging

Senioren Vereniging Sambeek

Senioren Vereniging Sambeek

Seniorenbal 12 februari
Carnavalsvereniging de Knoepers heeft 
in samenwerking met de SeniorenVereni-
ging weer een Seniorenbal georganiseerd. 
We mogen, na 2 jaar, onze carnavalsoutfit 
weer uit de kast halen om er gezamenlijk 
een feest van te maken.

We kunnen dansen en hossen samen met 
carnavalsvereniging De Knoepers onder 
aanvoering van Prins Geert d’n Urste, 
Prinses Nicole en Adjudant Ramon. De 
Carnavalsvereniging heeft uiteraard ook 
gezorgd voor het geweldig muzikale duo 
Z.N. 

Z.N. staat voor “zonder noten” wat niet be-
tekent dat er geen geluid is. Dit duo, John 
van de Vorle en Henri van de Runstraat, 
staat garant voor veel gezelligheid en 
muzikale kwaliteit. Samen met de Raad 
van Elf, dansgarde, bestuur, senatoren en 
muzikale begeleiding van een van onze 
Joeks-kapellen gaan we er een spetterend 
feest van maken. Zin in een feestje? Deze 
middag is voor iedereen toegankelijk en 
hopelijk komt u in uw gezelligste, mooi-
ste of gekste carnavalsoutfit. U hoeft geen 
lid te zijn van de SeniorenVereniging en 
de entree is gratis. We zien u graag zondag 
12 februari vanaf 13.30 uur in de Elsenhof.

Agenda
Seniorenbal 

zondag 12 februari  
aanvang 13.30 uur

entree: gratis
ook niet-leden zijn welkom

Themamiddag
Digitalisering in de zorg

dinsdag 14 februari  
aanvang 14.00 uur

Koffiedrinken in de Elsenhof
1ste en 3de donderdag

van 10.00 – 11.30 uur
ook niet-leden zijn welkom

Invulling secretariaat
Gerrie Hooiveld heeft te kennen gegeven, 
na 12 jaar het secretariaat te hebben inge-
vuld, het stokje graag te willen overdragen. 
Ben je geïnteresseerd en heb je zin in een 
bestuurlijke functie om een steentje bij te 
dragen in onze gezellige vereniging? Laat 
je dan horen. Je bent van harte welkom.

Kijk ook eens op www.sv-sambeek.nl of 
op www.kbo-brabant. Daar ziet u dat we 
actief zijn en in beweging blijven. Onze 
vereniging telt 253 leden, waarvan 143 
vrouwen en 110 mannen. Bent  u geïnte-
resseerd of wilt u lid worden? Dit kan via 
de site maar ook via onze penningmeester 
Ruud van Bree (tel.0485 -576219).
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sempeR unitas
een tRaditie in eRe heRsteld!

Foto’s: ©Marcel - www.hakvoortfoto.nl

Met een stemmig hoornkwintet ving op 
Eerste Kerstdag ons kerstconcert aan. Wat 
hebben we genoten!

Onze niet-meer-zo-nieuwe dirigent Chris 
Derikx dirigeerde vol overgave zijn eer-
ste, Sambeekse kerstconcert, Jasper van 
Raaij triomfeerde achter zijn vleugel tij-
dens ‘Morias Enkomion’ van componist 
Geert Schrijvers en ook onze jeugdleden 
speelden met hun boomwhackers en in-
strumenten de sterren van de hemel. Het 
concert kreeg ook deze keer weer een in-
ternationaal tintje door de mix van Ne-
derlandse én Duitse leden van de slag-

werkgroep, traditiegetrouw onder leiding 
van Hans Simons. 

De voorzitter speechte zijn speech, de Wa-
randahal was omgetoverd tot een concert-
zaal en in de kantine was het ouderwets 
gezellig. De presentatie van Roger Berg-
holtz was weer vlekkeloos, ditmaal niet 
vanaf zijn vertrouwde plek (links voor het 
publiek, rechts voor de orkestleden), maar 
lopend over het podium.  Ook was er weer 
die heerlijke koek tijdens de pauze, er wer-
den chocolaatjes uitgedeeld en achter het 
orkest waren prachtige beelden te zien.

Spannend was het wel… Zouden ze 
komen? Al die 600 mensen die de stoe-

len zouden moeten bezetten? Door weer 
en wind, met het kerstontbijt net achter 
de kiezen, in de chique kerstkleding ge-
stoken? Maar ja hoor! Daar was u, daar 
waren jullie! Bedankt, Sambekenaren, dat 
jullie onze geliefde traditie in ere hebben 
gehouden!
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Wat was het een spannende eindrace. 
We gingen met ons gezellige team voortva-
rend van start. Het werd al meteen duide-
lijk dat we een gelijkwaardige tegenstander 
in onze poule hadden, BVC Holyoke uit 
Swalmen.

In de 6e ronde troffen we elkaar bij een 
uitwedstrijd en helaas verloren we deze 
wedstrijd met 3-1, we moesten dus aan 
de bak, wilden we nog kampioen worden. 
Onze trainers Rik en Maril hebben er echt 
alles aangedaan om de meiden goed voor 
te bereiden. De 2e ontmoeting tijdens een 
thuiswedstrijd was wederom een nek-aan-
nekrace, gelukkig was het lot ons goed ge-
zind en wonnen wij deze spannende pot, 
dit gaf goede hoop. Tot het laatste uur van 
de competitie bleef het spannend wie er 
met het kampioenschap vandoor zou gaan. 
De spanning was voelbaar bij iedereen, de 
tribunes zaten vol, spandoeken waren ge-
maakt en met het volste vertrouwen in de 
overwinning waren de kampioenshirts al 
gedrukt. We mochten geen set verliezen en 
dan ging het nog om de punten. Uiteinde-

lijk werd deze taak volbracht. Een uur later 
startte de wedstrijd van de nummer 2 uit 
de competitie, onze vrienden uit Swalmen. 
Omdat 1 van de ouders een collega heeft bij 
onze rivalen konden we op de hoogte wor-
den gehouden van de tussenstand aldaar. 
Zenuwslopend was het….. Na de derde 
set werd het duidelijk, Holyoke had teveel 
punten in de sets laten liggen en konden de 
kurken knallen. Wat zijn we trots op onze 
meiden van de B1. 

PIETENTRAINING 
MINI’S AVANCE
Het is alweer even geleden, maar dit willen 
we jullie niet onthouden. Zaterdag 3 de-
cember was de jaarlijks terugkerende pie-
tentraining. Om iets voor negenen stonden 
de eerste nieuwsgierige mini’s al klaar en 
om 9.00 uur, toen de training begon, ston-
den er achttien enthousiaste kinderen te 
trappelen om met de spellen te beginnen. 
Ook stonden Rik en Lynn te popelen om de 
door hen bedachte spellen voor te doen. 
In de zaal was een groot pepernoten-vol-

leybalcircuit uitgestald dat bestond uit acht 
verschillende (volleybal)opdrachten. De 
nodige basistechnieken van het volleybal 
kwamen aan bod. Deze werden afgewisseld 
met echte pietenactiviteiten, zoals klim-
men, klauteren, mikken, balanceren en rol-
len. Onder luide sinterklaasbeats werden de 
opdrachten met veel enthousiasme, inzet en 
plezier uitgevoerd. Tijdens het harde wer-
ken kwamen er twee pieten langs die hard 
op de nooddeuren bonsden. Zij brachten 
een gezellig bezoek aan de Warandahal en 
waagden zich eveneens aan de spellen. Na-
tuurlijk werden er door hen ook grote hoe-
veelheden pepernoten uitgedeeld. Na het 
maken van de groepsfoto met de pieten was 
er, om even op adem te komen, een pauze 
met lekkere limonade. Na het zingen van 
het welbekende “dag sinterklaasje” en het 
afscheid van de pieten, verdwenen zij via de 
gebruikelijke uitgang. Gelukkig ontdekten 
de pieten bij de uitgang van de Waranda-
hal dat ze vergeten waren de cadeautjes uit 
te delen die zij meegebracht hadden. Hier 
kwamen zij nog even voor terug. Samen 
hebben we de sporthal weer pepernootvrij 
gemaakt. Eind goed, al goed. 

vc avance
meiden b1 kampioen 
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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

www.2besign.nl
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Wim Bongarts en Herman Jans zijn op 17 
januari 2023 samen één eeuw lid van ons 
mooie St. AnthoniusGilde te Sambeek. 
Samen hebben ze al veel meegemaakt met 
Koningsschieten en gildedagen. Beiden 
hebben een pak gedragen of doen dat nog 
steeds met overtuiging. Ook al worden de 
oogjes soms moe na een Gildedag en ligt 
Wim lekker te slapen in de bus terug naar 
Sambeek.

Kleine opsomming voor deze beide heren.

Beiden zijn in 1973 lid geworden. 
Wim heeft bij zijn eerste deelname aan het 
koningsschieten zich meteen tot koning 
geschoten. Namelijk in 1974. En 23 jaar 
later heeft hij dat nog eens dunnetjes over 
gedaan. 

Hij heeft zich ook 3x mogen kronen als re-
serve koning. Dit was in 1978-1980-2008. 
Verder heeft hij veel voor het gilde bete-
kend met betrekking tot het schieten en 
vendelen. Hij heeft nog les gekregen van 
Ben van Els en later heeft hij zijn kunsten 
doorgegeven aan Mario en Paul. 

Afgelopen jaar heeft hij nog mee geven-
deld met de vendelgroet voor onze ko-
ning. 

Tegenwoordig maakt hij vele uren op het 
schietterrein met het onderhoud van het 
gras en het pad. 

Herman Jans:
Herman heeft zich 2x mogen kronen met 
zijn Prijskoning titel. Dit was in 1985 en 
2006. Ook Herman heeft lang een pak ge-
dragen tot zijn gezondheid het niet meer 
toe liet. Hij woont nu al een aantal jaar 
bij Madeleine aan de Beugenseweg. Waar 
hij het goed naar zijn zin heeft. Toch is hij 
nog graag elke jaarvergadering in Sam-
beek om bij te buurten en aan te horen wat 
het Gilde heeft meegemaakt. 

Wij willen beide heren bedanken voor 
hun waardige inzet voor ons mooie gilde. 
Hopelijk mogen wij nog lang genieten van 
hen en laten zij zich veelvuldig zien in 
onze Gildekringen.

Agenda
Gildemis en 

Koningsschieten Sambeek
29 mei

Vaartprocessie Boxmeer
11 juni

Kring Gildedag LvC Oploo
18 juni

St. Janskransen wijding
24 juni

Oud gemeente Boxmeer
Koningsschieten Maashees

10 september

st. anthoniusgilde
JubilaRissen 2023

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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nieuwsFlits
Beste Sambekenaren, 

Kuulvoer is op zoek naar een gepassio-
neerde hobby trommelaar ter verster-
king van ons clubje en doet een beroep 
op jullie. Ken je iemand (of ben je die 
iemand) die van gezelligheid houdt en 
van het maken van muziek op hobby 
niveau dan zijn wij op zoek naar jou. 
Kuulvoer bestaat komend jaar 40 jaar en 
heeft inmiddels 18 leden die elke woens-
dagavond gezamenlijk onze feestmuziek 
oefenen onder het genot van een drankje 
bij de Gouden Leeuw. Dat gaat gepaard 
met veel gezelligheid maar er worden 
ook met vlagen serieuze stappen gezet 
in verbetering van de kwaliteit. Onze 
optredens zijn niet alleen rond carnaval 
(pronkzitting, gehandicaptenbal, deelna-
me optochten etc.) maar we gaan er ook 
regelmatig op uit naar bijvoorbeeld Sig-
maringen (Duitsland), FunPop in Horst, 
Wilbertoord pakt uut of andere lokaties 

waar ook joekskapellen de sfeer bepalen. 
Alle muzikanten zijn natuurlijk welkom 
maar we zijn nu vooral op zoek naar 
ritmische ondersteuning dus zeg maar 
iemand die handig is op de kleine trom. 
Heb je ritmisch gevoel en durf je er lek-
ker op los te timmeren op je drums dan 
zoeken we jou. Je hoeft nog niet eens van 
papier te kunnen spelen. Voor een kleine 
trom kan voor een bepaalde periode ook 
worden gezorgd mocht je die niet (meer) 
in bezit hebben en je wilt eens proberen 
of je het nog in je hebt. En aan de contri-
butie kan het niet liggen want die hebben 
niet, dus stuur een mailtje als je een keer 
wilt meespelen of komen luisteren naar 
johanvloet@gmail.com. 

Met muzikale groet namens Kuulvoer

Voorzitter Johan Vloet

KUULVOER HEEFT JULLIE HULP NODIG

Anno 1983

Een nieuwe  
Dames & Heren kapsalon  
R & B in het centrum van 

het mooie Boxmeer. 

Voor velen zijn wij geen onbekenden. Wij zijn twee energieke 
meiden die zorgen dat ze van alle nieuwe knip technieken en 
ontwikkelingen op de hoogte blijven. 
Wij willen jullie als klant graag het juiste advies geven en jullie 
voorzien van iedere gewenste coupe. Een van de belangrijkste 
aspecten in onze salon is de gezellige sfeer en dat alle wensen 
kenbaar gemaakt mogen worden op het  
gebied van haar.

Wij werken met de volgende producten:
• Kerastase
• L’Oréal
• Wella
• Sebastian
• Olaplex

Openingstijden: 
Maandag 11.00 – 17.30 
Dinsdag 09.00 – 17.30 
Woensdag 09.00 – 20.30 
Donderdag 09.00 – 20.30 
Vrijdag 09.00 – 17.30 
Zaterdag en zondag gesloten

Salon R&B
Steenstraat 29, 5831 JA Boxmeer
Tel: 0643462242
www.Salonrb.nl 
Facebook ; Salonrb,  
Instagram ; Salonrb2

Nieuwsgierig geworden...
We hopen jullie snel te zien!

 

     Pannenkoekendag 
    De Luiaards!  

  

Bij deze nodigen wij u uit om pannenkoeken te komen eten 
op vrijdag 17 maart 2023 in ons restaurant.  

 

Je kan in drie tijdsblokken komen eten:  
Ronde 1: 14.30 – 16.00 uur 
Ronde 2: 16.30 – 18.00 uur  
Ronde 3: 18.15 – 19.45 uur 

 
Kosten: € 7,- all you can eat! en één consumptiebon gratis. 

Daarna € 1,50 per drankje. 
Adres: Grotestraat 68, 5836 AH Sambeek 

 

Email voor opgave:  
pannenkoekendagluiaards2023@outlook.com 

 

 
 
 
 
 

P.S. Er zijn leuke prijzen te winnen tijdens de loterij. 
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Vrienden van
Rond de Toren

Boekbinderij Boede

Daniëlle Haar Zaak

Imkerij De Vrije Heerlijkheid

Rousseau Chocolade Boxmeer 

Vertaalbureau Linguartis

Maart nummer

Deadline kopij en foto’s
Dinsdag 28 februari

Aanleveren via: ronddetoren@live.nl

Verspreiding
Dinsdag 14 maart

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
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“We hebben hem!” zeggen Bert Denen 
en Wiljan Laarakkers zichtbaar blij en 
opgelucht. Ze doelen op de omgevings-
vergunning van het verbouwen van het 
voormalig kerkgebouw tot Multi Functi-
onele Accommodatie. In april 2022 werd 
de aanvraag ingediend, met het idee dat 
het acht, maximaal twaalf, weken tijd in 
beslag zou nemen. Het werden acht lange 
maanden.
 
Vertraging bleek voordeel
Op de eerste indiening kwam vanuit de 
gemeente (toen nog) Boxmeer een op-
merking, de tekening moest aangepast 
worden. De aanvraag werd stopgezet, de 
vergunning aangepast en opnieuw inge-
diend. Dit werd een terugkomend ritueel. 
Het akoestisch onderzoek, bijvoorbeeld, 
werd vier keer aangepast. De opgelopen 
vertraging bleek echter voordelig. Bert: 
“Hierdoor hadden we de papieren, nodig 
voor het indienen van de duurzaamheids-
subsidie, met relatief weinig aanpassingen 
goed in orde! Het was een gelukkige sa-
menloop van omstandigheden.” 

Altijd positief gebleven
In de week voor kerst kwam er prachtig 
nieuws voor de stuurgroep van MFA. Na 
het heugelijke bericht dat de vergunning 
akkoord is, volgde de kennisgeving dat de 
duurzaamheidssubsidie wordt toegekend. 
520 subsidieaanvragen zouden gehono-
reerd worden, er waren 920 aanvragen. 
Bert: “Wij waren nummer 487. Deze be-
langrijke subsidie bedekt met het geweldi-
ge bedrag van 527.275,70 euro dertig pro-
cent van de nieuwbouwkosten. Zeventig 
procent is direct op de rekening gestort, de 
overige dertig procent wordt overgemaakt 
wanneer er aan bepaalde voorwaarden 
is voldaan.” Wiljan: “Van deze twee be-
langrijke dingen zou het afhangen of het 
project door zou kunnen gaan. We zijn er 
altijd vanuit gegaan dat dit het geval zou 
zijn, we bleven positief. Het financieel gat 

werd wel groter, door de stijgende bouw-
kosten bijvoorbeeld. Heel veel kopjes kof-
fie dronken we bij de gebiedswethouder, 
Willy Hendriks om de financiën te bespre-
ken. De gemeente heeft altijd welwillend 
tegenover dit project gestaan.”

Hulp van vrijwilligers
De penningmeester is tevreden, maar be-
nadrukt dat het niet zo is dat het financi-
ele gat nu gedicht is. Bert: “Het gros van 
het werk wordt door de aannemer gedaan, 
maar er is veel hulp van vrijwilligers nodig 
voor het verrichten van hand-en-span-
diensten.” Wiljan: “De samenwerking met 
de verschillende vrijwilligers die we nu 
hebben verloopt soepel, daar zijn we heel 
blij mee. We kunnen nog meer handjes ge-
bruiken. In februari staat op de planning 
de fundering voor de nieuwbouw te gaan 
maken. De stip op de horizon die we nu 
hebben is om in de zomervakantie van 
2024 over te huizen.”

Hebt u een suggestie voor een nieuwe 
naam voor de MFA? Laat het weten via het 
contactformulier op www.sambeek.info 

De vergunning is rond en belangrijke subsidies zijn toegezegd. 
Dit betekent dat er, na het vele werk achter de schermen, nu 
gestart kan worden met de verbouwing van kerk naar Multi 
Functionele Accommodatie. Op zondag 8 januari proostte de 
stuurgroep met belangstellenden op dit heuglijke feit. 

van keRk naaR mFa
het gaat van staRt! 

Foto: Wanda Laarakkers



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


