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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

www.fysiochallenge.nl

Hoogeindseweg 2
5836 CB Sambeek
Tel: 0485-57 15 58
www.jakobsloonbedrijf.nl

Grotestraat 104a, 5836 AH Sambeek | 0485-571322
www.langenkeukens.nl
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Voorwoord
Welkom in de vernieuwde Rond de Toren.
Bij het schrijven van dit stukje was het
net nieuwjaar geworden. Ik wens dan ook
eenieder een goed, succesvol en gezond
2020. En dat mag je natuurlijk het hele
jaar iedereen wensen.
De redactie van Rond de Toren had aangegeven dat er iets moest gebeuren. Ze
wildne niet op dezelfde voet verder. Dat
werd in begin 2019 gemeld. Er zijn een
paar mensen uit de Dorpsraad opgestaan
en met dat gegeven en de bestaande redactie aan de slag gegaan. We hebben het
Sambeekse verenigingsleven erbij betrokken en het idee kwam om met een andere
opzet verder te gaan.
De insteek was om de informatie op peil
te houden en er wat meer leesbare redactionele stukken in te plaatsen waar het
verenigingsleven ook wat prominenter tot
uitdrukking komt. En het geheel op A4
formaat en in kleur. De extra kosten voor

het drukken zijn door de vele advertenties
van de Sambeekse ondernemers bij elkaar
gebracht. En het is gelukt. Dit jaar volgen
er 10 edities van dit mooie en professionele blad. Het is niet bedoeld voor de meest
actuele informatie, maar veel meer om er
even voor te gaan zitten en eens rustig
door te lezen.
Trots ben ik dan ook op ons vernieuwde
dorpsblad Rond de Toren, dat u hier in
handen hebt. Een blad voor en door Sambekenaren. Ik wil hiermee zowel de vorige
redactie en vrijwilligers als de vernieuwde
redactie erg bedanken voor hun inzet en
ze feliciteren met dit mooie resultaat.
Ik wens u namens iedereen heel veel leesplezier.

Wiljan Laarakkers,
Voorzitter Dorpsraad Sambeek
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Oproep
Geïnspireerd geraakt door de nieuwe opzet van Rond de Toren? We zoeken nog redactieleden. Vind je het leuk om een interview te doen, een leuke tekst te schrijven of wil
je graag op een andere manier helpen om Rond de Toren te maken, meld je dan aan
bij via ronddetoren@live.nl.

Dit is een uitgave van Stichting Rond de
Toren in samenwerking met de Dorpsraad Sambeek.
Verspreiding: Sambeek
Oplage: 800 exemplaren
Redactieteam
Ineke Bergholtz (573236)
Wim Klaassen (571839)
Maud Laarakkers
Jeanette Verstraaten (568070)
ronddetoren@live.nl
Fotografie
Monique de Best
Ellen Duvekot
Bezorgcoördinatie
Mieke Klaassen (571839)
Anneke van Os (575000)
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Jan Cornelissen
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Jeanette Verstraaten
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Achter

Verknocht

aan

de voordeur

Sambeek

waarnemend Burgemeester van Heerlen
en kan hij door deze functie nog steeds in
Sambeek blijven wonen. “We voelen ons
hier altijd erg thuis en het warme gevoel
is in de loop der tijd altijd gebleven. Blij
zijn we dan ook dat het ons lukt om regelmatig mooie hoogtepunten en activiteiten in het dorp mee te maken,” aldus het
echtpaar Roemer. Thuis voelt ook hun kat
Jack zich bij Huize Roemer. Zo’n 8 jaar geleden kwam hij aanlopen en is nooit meer
weggegaan. De eigenaar hebben ze nooit
weten te vinden, ondanks vele pogingen.
Daarna besloten ze dat hij welkom bleef
en nu kunnen Aimée en Emile hem voor
geen goud meer missen.

Onlangs is Rond de Toren een kijkje gaan nemen achter
de voordeur van de familie Roemer. De van oorsprong uit
Boxmeer afkomstige Emile woont sinds 1985 samen met
zijn geboren en getogen Sambeekse vrouw Aimée aan de
Grotestraat. Samen hebben ze twee dochters Nynke en Merle,
die hier zijn geboren en opgegroeid. Inmiddels hebben zij de
ouderlijke woning verlaten en houdt kat Jack het echtpaar
Roemer gezelschap.
Klein en hecht dorp
Als we het echtpaar Roemer vragen wat
er zo mooi is aan het wonen in Sambeek,
dan roepen ze eensgezind: “We voelen
ons hier thuis. Sambeek is een klein maar
hecht dorp. Iedereen kent iedereen en we
snappen allemaal dat je de leefbaarheid in
een dorp samen maakt. Dit is terug te zien
in een rijk verenigingsleven.
Een ander groot voordeel is dat vanuit
Sambeek
veel
voorzieningen
op
fietsafstand te vinden zijn.”
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Werk en wonen in Sambeek
Soms is het best lastig om werk en het
wonen in Sambeek te combineren. Het
is altijd keuzes maken. Na jarenlang aan
de receptie bij Madeleine in Boxmeer te
hebben gewerkt, is Aimée voortaan locatieondersteuner bij Pantein in Cuijk.
Zo’n 13 jaar geleden verruilde Emile zijn
baan in de lokale Boxmeerse politiek voor
het Haagse pluche. Hierdoor woonde hij
11 jaar lang een deel van de week in Den
Haag. Bewust bleef Emile zijn thuisbasis
trouw. Momenteel is hij sinds maart 2018

Sambeekse verenigingsleven
Als echte verenigingsmensen proberen ze
ondanks hun werk betrokken te blijven bij
het Sambeekse verenigingsleven. Zoals gezegd: “Een kwestie van keuzes maken. In
de afgelopen jaren hebben we apart van
elkaar of samen veel voorbij zien komen
en aan verschillende dingen meegedaan.
Dat gaat van collecteren in Sambeek,
samen zijn we lid van de carnavalsvereniging tot meedoen aan de Pronkzitting.”
Emile is blij dat hij nog altijd jaarlijks mee
kan doen in de vorm van het toespreken
met een gedicht van de Knoeper van het
jaar. Destijds was Aimée als secretaris betrokken bij het project “De Maas spreekt,”
hij voetbalt bij de veteranen, is lid van de
tennisclub en door drukte slapend lid van
Kuulvoer. Samen zijn ze lid van de vrienden van Semper Unitas. Kortom naar
vermogen en tijd maken ze beiden veel
mooie dingen mee in ons Sambeek.
Favoriete plekje
Als je Aimée en Emile vraagt wat het
mooiste plekje in Sambeek is dan roepen
ze in koor: “onze achtertuin.
Het is zo heerlijk om daar te zitten en te
genieten van de zon, een lekkere kop koffie of een heerlijk glaasje wijn.” Daarna
volgt ….. wandelen aan de Maas. “Als er
ook maar een momentje vrije tijd over is,
vind je ons daar.”
Vakantiebestemming
“Al ruim 25 jaar gaan we in het voorjaar
naar Texel. Een prachtig Waddeneiland

van

Familie Roemer

waar je direct je rust vindt in een prachtige natuur. Een heerlijke plek om te fietsen
of te wandelen,” aldus het echtpaar Roemer. Naast het jaarlijkse voorjaarstripje
houden ze er van om af en toe een mooie
Europese stad te bezoeken. Even genieten
van de cultuur, musea en een lekker terrasje. Steden als Madrid of Praag staan
nog op het wensenlijstje van beiden.

Oude dag
Natuurlijk wilden wij ook weten of Aimée
en Emile samen oud willen worden in
Sambeek. “Opnieuw een lastige vraag. Je
weet immers niet waar je voor komt te
staan. We wonen nu met erg veel plezier
in Sambeek en hebben absoluut niet de
intentie om weg te gaan. Maar ook met dit
…. je kunt niet in een glazen bol kijken.”

hebben ze nog een boodschap voor ons,
namelijk: “Let een beetje op elkaar. In een
tijd dat iedereen het druk heeft, verlies
je elkaar wel eens uit het oog. En niet
iedereen loopt ermee te koop dat hij of zij
ergens hulp of aandacht voor wil hebben.
Of gewoon op zoek is naar iemand voor
een kopje koffie of een luisterend oor. Dat
is onbetaalbaar …… .”

Toekomst
Van wat de toekomst gaat brengen hebben
ze beiden geen idee. “We hebben geen glazen bol en weten dus niet wat er voorbij
gaat komen.” Tot waarschijnlijk ergens in
mei is Emile nog werkzaam als waarnemend Burgemeester van Heerlen. Wat er
daarna op het pad komt zien ze wel. “Er
komt vast iets moois voorbij,” zegt Emile
met vertrouwen. Met de vraag of hij de
eerste Burgemeester van de nieuwe gemeente Land van Cuijk gaat worden, verwijst Emile terecht naar het ontbreken van
een glazen bol. Aan hun pensioen denken
ze in ieder geval nog lang niet. “Dat duurt
nog wel even, zover kijken we nog niet
vooruit.”

Wat doe je met één miljoen?
Hoewel het echtpaar Roemer helemaal
niet de personen zijn die hunkeren
naar veel geld en ze vooral dolgelukkig
zijn met wat ze hebben, namelijk: een
mooi gezin dat inmiddels is uitgebreid
met een prachtige kleindochter - waar
uiteraard geen geld tegenop kan - weten
ze direct wat ze zouden doen als ze één
miljoen tot hun beschikking zouden
hebben voor Sambeek. Aimée en Emile
vinden het gemeenschapshuis een mooie
bestemming. “We gunnen het dorp dat
het gaat lukken met een (ver)nieuw(d)
gemeenschapshuis.”

Tekst: Jeanette Verstraaten
Foto’s: Ellen Duvenkot

Boodschap voor Sambeek
Aimée en Emile willen iedereen vooral
een gezond 2020 wensen. Daarnaast

In de volgende uitgave
van Rond de Toren gaan
we achter
deze
voordeur
een kijkje
nemen
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Koorstraat 67
5831 GH Boxmeer
T: 06 521 900 83
www.bewegez.nl

OOK VOOR AL UW FEESTJES

• Feestjes en partijen
• Sportevenementen op
groot scherm
• Kinderfeestjes
• Sporthalverhuur in
combinatie met café
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Past. van Berkelstraat 4A | T. 0485 575 630
5836 BJ Sambeek | E. info@warandahal.nl

Nieuwsflits
NIEUWS VAN DE dorpsraad
Catharinapark
Op maandag 13 januari 2020 zijn de omwonenden van het Catharinapark op de
hoogte gebracht van de plannen. Samen
met de gemeente willen we het volgende
gaan aanpakken. Bij het Rosaliagraf is
één van de drie eikenbomen ziek. Deze
eik wordt vervangen en er wordt een
extra eik geplaatst, zodat het oorspronkelijke aantal eikenbomen van 4 weer
terugkomt. Waar nodig wordt eerdere
beplanting vernieuwd. Het poortje met
2 pilasters van de vorige begraafplaats
komt terug. Er komen trappen om het
hoogteverschil te overbruggen. De
paden lopen straks slingerend vanaf de
wadi (die bij veel regen als buffer dient)
richting de Torenstraat, via bestaande
paden in de buurt van het vleermuizenhotel. Het doel is om de bereikbaarheid
van het speeltuintje en de winkels in

Boxmeer te bevorderen. Verder komen
er enkele informatiebordjes. Alle veranderingen zullen in de stijl van rond het
jaar 1900 zijn.
Werk in uitvoering
Op de planning van 2020 staat onder andere het volgende.
- Bermverstevigingen: Het aanbrengen
van grasbetonstenen op de Zandsteeg.
Dit is vanaf het kruispunt bij Cathari-

nahof (Hoogeweg / Buskensweg) tot aan
het spoor.
- Bouwplan voormalige Rabobank:
Er worden 5 grondgebonden woningen
gebouwd.
Iedereen kan zaken melden via de
GemeenteApp. U kunt deze ook melden
bij de Dorpsraad, dorpsraad_sambeek@
hotmail.com, dan kunnen wij zicht houden op de voortgang.

Een geschenk voor Sambeek (deel 1)
U kent vast en zeker de Fransman Nostradamus. Een Franse apotheker, die in
de 16e eeuw leefde en vooral bekend is
geworden door zijn Voorspellingen. Hij
verpakte ze allemaal in rijmpjes, omdat
hij bang was voor de katholieke kerk, die
hem van hekserij zou kunnen betichten.
Zo schreef hij:
“Vanuit de diepten van West-Europa,
binnenin
Een jong kind wordt geboren in een arm
gezin
Hij die met zijn tong een grote groep zal
verleiden
Zijn bekendheid zal tot aan het rijk in
het oosten rijzen”.
Een verwijzing naar de persoon van Hitler, aldus analytici.
Historici van de Radboud Universiteit

hebben onlangs ontdekt dat – naast
meerdere bekende en onbekende plaatsen en personen - op pagina 745 een rijm
staat, waarvan zij vermoeden dat het met
het dorp Sambeek te maken heeft.

Wordt vervolgd in een volgende uitgave
van Rond de Toren.
De torenman

Het luidt als volgt:
“In het dorp waar de duivel de toren verliet
Ligt een geschenk in het verschiet
Een dubbel getal is het jaar
Maak de tijd maar klaar”.
Een cryptisch rijmpje, maar als je het
goed leest, zou het best kunnen. De duivel kennen we uit verhalen van het Duvelsklökske. Een dubbelgetal zou het jaar
2020 kunnen zijn. Te meer omdat er over
de vorige jaren met een dubbelgetal (bijv.
1616, 1717 etc.) niets bekend is over een
geschenk.
Het geschenk? Wat kan het zijn?
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De

hobby van...

Henk Botterhuis

Amateurwielrenner Henk Botterhuis (69) fietste op jonge leeftijd samen met zijn vrienden
al een eigen wielerronde in zijn geboortedorp Sambeek. Zo hard ze konden, fietsten zij van
de Grotestraat via café de Stip naar “De Halt”. Het ene clubje fietste linksom, het andere
rechtsom. Eén van zijn fietsmaten, Wil de Vlam, werd op een gegeven moment lid van een
Nijmeegse fietsclub. Henk zag dit ook wel zitten en sloot zich met een groepje jongens uit
Oeffelt ook aan bij deze club. Henk: “In die tijd, ik was toen veertien jaar, waren er nog geen
fietsclubs hier in de buurt. Mijn ouders vonden het prima, maar we hadden geen auto, dus als
ik daar wilde komen moest dat op de fiets.”
Tekst: Wanda Laarakkers
Henk bleek een wielertalent. Hij won diverse wedstrijden op zijn fiets van zo’n
vijfenvijftig gulden. “Ik kwam er al snel
achter dat sprinten mijn specialiteit was,
in de tijdritten was ik minder goed, maar
aan aanmoediging was geen gebrek. In die
tijd stonden er tijdens een wedstrijd als in
Oploo wel tienduizend mensen langs de
kant te kijken.”
Daags na de tour Boxmeer was aan het
begin van Henks carrière net in opkomst.
“Deze werd voorheen verreden op het industrieterrein. Ik was nog niet in de leeftijd dat ik amateur was maar ik wilde, en
mocht, toch meedoen. Ik reed met één
versnelling omdat dit de regel was bij de
nieuwelingen, terwijl de rest van de renners met meerdere versnellingen reed. Na
zo’n zeventig van de tachtig kilometer gefietst te hebben met een snelheid van vijftig kilometer per uur, was ik op, ik kon
het niet meer bijhouden. Het ging best
goed, maar deze jongens hadden grotere
versnellingen.”
In 1969 ging Henk naar de amateurs. Zijn
fiets werd aangepast, qua versnellingen,
en waar hij voorheen alleen wedstrijden
fietste in Nederland, ging hij nu ook naar
het buitenland om deel te nemen aan wielerwedstrijden. In 1970 begon hij samen
met broer Jan een eigen bedrijf: Botterhuis sportprijzen en graveertechniek. Het
werken en fietsen combineren was soms
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pittig. “Ik heb wel roofbouw gepleegd op
mijn lichaam. Ik stond vaak om zes uur ‘s
morgens op. Om zeven uur zat ik op de
fiets, om negen uur was ik weer thuis waar
ik aan het werk ging tot ’s avonds laat.”
Gemiddeld zat Henk tussen de tien en vijftien uur per week op de wielrenfiets.
Broer Jan haalde zijn rijbewijs waardoor
die zo nu en dan kon rijden naar de wedstrijden. De wielrenfiets werd op het imperiaal geladen. Maar meestal fietste Henk
naar de plaats waar hij aan de start moest
verschijnen. “Ik heb eens tweehonderdentien kilometer gefietst naar Zelhem om
daar een wedstrijd te gaan rijden. Ik won
die ook nog, en ben weer teruggefietst.
Dat ging toen allemaal.”
In het begin van zijn carrière deed Henk
al het onderhoud aan zijn fiets zelf. “Dat
was niet zo moeilijk, er zat nog niet zoveel
ingewikkelds aan. Toen ik bij de ploeg van
Jan van Erp ging fietsen, de tegelhandel in
Schijndel waar ook Jan Raas, Henk Lubberding en Adrie van der Poel fietsten,
werd dat allemaal gedaan en kreeg ik elk
jaar een nieuwe fiets. Ik heb twaalf jaar
voor deze ploeg gereden met veel plezier.”
Henk reed zo’n honderdvijfentwintig
wedstrijden in een jaar. In landen als
Duitsland, België, Tsjechië, Joegoslavië,
Polen en Italië verscheen hij met zo’n
honderdtwintig collega wielrenners aan
de start. “In deze landen kwam je in die
tijd niet zomaar, ik vond het leuk om dat
mee te mogen maken. Dat ik de taal niet
sprak was geen probleem. Bij de ronde van
Polen hadden we een eigen tolk!”
Zijn mooiste overwinning schreef hij in
1972 op zijn naam bij ‘De acht van Chaam’.
De ronde die zijn naam dankt aan het parcours in de vorm van een acht in het dorp
Chaam in Noord-Brabant. “Ik heb er zelfs
op een half slappe band gereden. Mijn
ploegmaat was al weg, maar ik kon ze in
de bochten niet bijhouden vanwege die
problemen met mijn band. Toen ze op het
rechte stuk langzamer gingen rijden, kon
ik ze voorbijgaan. Ik had een beetje geluk,
maar dat hoort er ook soms bij. Niemand
minder dan Corry Konings was de ron-

de-miss daar in Chaam. Er stonden toen
zo’n zeventig- tot tachtigduizend mensen
langs de kant en bij de finish, het was een
hele happening.”
Het grote verschil tussen vroeger en nu?
“Tegenwoordig trainen wielrenners met
schema’s. Dat deden wij vroeger niet. We
stapten gewoon de fiets op en gáán. Gewoon trainen en wat wedstrijden fietsen,
dan ging het vanzelf goed. Ik was niet zo
bezig met voeding, wat tegenwoordig wel
zo is. Ik at gewoon goed. Uitgaan, daar
had ik in de zomer niet zoveel tijd voor.
Alleen de Sambeekse en Boxmeerse kermis pikte ik mee. Als er de volgende dag
een wedstrijd gefietst moest worden, ging
dat gewoon door. Ik heb zelfs ook wel een
wedstrijd gewonnen terwijl ik de dag ervoor een biertje te veel op had.”
In totaal won Henk ongeveer 75 wedstrijden in zijn carrière en heeft hij naar inschatting meer dan 800.000 kilometer in
zijn benen zitten, maar prof worden was
lastig. “Dat gaat nu gemakkelijker, maar

vroeger mocht je nog geen proefrijden.”
Op zijn drieënveertigste is hij gestopt met
wedstrijden rijden. “Ik kreeg problemen
met mijn gezondheid, ik voelde me niet
goed. Er is niets ernstigs gevonden maar
het leek me beter te stoppen.”
Vandaag de dag zit Henk, vader van een
zoon en dochter en opa van vier kleinkinderen, nog steeds regelmatig op zijn
wielrenfiets. Nog altijd vertrekt hij vanuit
hetzelfde huis aan de Grotestraat in Sambeek waar hij al zijn hele leven woont. Als
het echt hard regent wil hij nog wel eens
thuisblijven, maar tussen de driehonderd
en vijfhonderd kilometer per week maakt
hij toch wel. “Als ik weer jong was zou ik
het zomaar overdoen, ik heb nooit ergens
spijt van gehad. Maar nu zou ik wel proberen beroepswielrenner te worden.”
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CEASAR

PROFESSIONELE WEBSITE
al vanaf € 349,00 (CMS/RESPONSIVE)

WWW.RUMA-VSM.NL | WWW.VSM-HOSTING.NL

Sambeekseweg 23
5831GK Boxmeer
0485 57 65 51
www.drummerke.nl

GROTESTRAAT 80 5836 AH SAMBEEK | T 0485-478040

KRACHTIGE WEBHOSTING

v.a. € 6,95 per maand + gratis domeinnaam

VSM

www.ccadministratie.nl

• 2014 & 2018: Top 3 beste Schoonheidsspecialiste van Nederland
• 2017: International Skincare Therapist of the year

• Grensverleggende resultaten bij anti-aging, huidverjonging,
acne, chronische roodheid & pigment
• Revolutionair in huidanalyse
• (Definitief) ontharen
• Contourverstrakking lichaam en gezicht
• (Permanente) make-up & wimperextensions
• Botox & Fillers

Burgemeester Verkuijlstraat 59 | 5831 EJ Boxmeer | T 0485 - 32 47 09 | M 06 120 56 668
Grotestraat 104a Sambeek Tel. 0485 57 13 22
info@sharonsschoonheidssalon.nl | www.sharonsschoonheidssalon.nl
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Nieuwsflits

Zanggroep Joyful overhandigt cheque

Gezocht

Het kerstmatinee van zanggroep Joyful
werd door velen bezocht. Het publiek
genoot volop van zowel Joyful als van
gastkoor Vocal Connexion uit Sevenum.

Stallingsruimte voor een auto (liefst
vorstvrij) voor de winterperiode: janapril. Het gaat om een mini, dus een
klein plekje is voldoende!
s.cornelissen@hccnet.nl 06-28971900

Hoewel het gratis toegankelijk was, werd
er een kleine bijdrage gevraagd in de
vorm van een gift voor een goed doel. Er
werd maar liefst 200 euro opgehaald.
Dit bedrag werd deze maand overhandigd aan Gerrie Verstraaten en Karin
van den Hoven. Zij zetten zich al jaren

enthousiast en vrijwillig in om babykleding voor Afrika (Kenia) te maken.
De dames waren een beetje beduusd
maar zeker ook zeer blij dat hun inzet
beloond werd met een extra bijdrage.
Met veel blijdschap namen ze de cheque
dan ook in ontvangst. Hartelijk dank aan
iedereen die
een bijdrage
heeft gegeven.

BEDANKT
Namens mijn dochter Maaike, wil ik
iedereen bedanken, die haar van leesboekjes heeft voorzien.Voorlopig kan
ze jaren vooruit en heeft ze geen leesboekjes meer nodig.
Groet Truus Hermans.

Metameer Open dagen
Op vrijdag 7 februari vindt op locatie
Metameer Stevensbeek (Stevensbeeksweg 8a) de open dag plaats.

Geboortenieuws
Op 9 januari jl. werden
Peter en Nataliya Honig trotse ouders van een zoon. Hij heet Alexander
Peter Michael Honig.

Voor locatie Metameer Jenaplan Boxmeer (Stationsweg 5) is dat op vrijdag
14 februari a.s. Beide avonden zijn van
17.00 tot 21.00 uur.
Iedereen is welkom

Kerststalwensboom
De werkgroep kerststal bouwen is weer
zeer tevreden. Bijna 525 mensen brachten een bezoek tijdens de kerstdagen.
Vooral de kleintjes hebben het prima
naar de zin gehad, alles konden ze goed
zien en bewonderen. Niet alleen de
kribbe trok hun aandacht maar ook de
treintjes en de wensboom.
In de wensboom kon iedereen een zelfgeschreven wens ophangen. De wensboom bevatte 66 wensen. De wens van
kinderen was vaak: Dat opa en oma nog
lang mogen leven, want opa heeft kanker.
Of rust zacht lieve opa en oma, ik zal jullie nooit vergeten. Vrede op aarde en dat
er maar geen oorlog mag komen. Ik wil
een paard. Voor de liefste mama. En veel
kaartjes met gelukkig nieuwjaar, de beste
wensen, dat we gezond mogen blijven,
dat we altijd bij elkaar mogen blijven.

Als werkgroep zijn we blij met de complimenten die we gehad hebben, ook
wel opmerking van: moeten die treinen
en Efteling er wel bij? Het is toch kerst!
We zijn tevreden met wat we bereikt
hebben en het aantal bezoekers die zijn
komen kijken. Inmiddels is alles weer
afgebroken en opgeruimd, in november
gaan we evalueren en kijken of het nog
kan in onze kerk.

Organisaties zorg
en welzijn Sambeek
Ons Thuus
info@onsthuus.nl
Wwz-coördinator
Dini Kuppen
Jongerenwerkers
Jeroen v.d. Heuvel
Ouderenwerker
Dette Koenders
0485-70050 | info@sociom.nl
Zorgloket Gemeente Boxmeer
WMO-klantmanagers
0485-585911 | frontoffice@boxmeer.nl
Wijkverpleegkundige Boxmeer
0900-8803
Huisartsenpost
0900-8880
Wijkagent/politie
0900-8844
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Is Metameer
jóuw school?

vmbo
havo Mavo
jena vwo
pl an

ig
tweetal ijs
onderw

Ga zélf
onderzoekop
uit!

OPEN DAGEN
locatie stevensbeek

vrijdag 7 februari 2020 van 17.00 tot 21.00 uur

locatie jenaplan boxmeer
vrijdag 14 februari 2020 van 17.00 tot 21.00 uur

Iedereen is welkom

OXALIS
TUINONTWERPEN

TUINONTWERP

Feestjes & partijtjes - catering - vergaderruimte
Informeer naar de mogelijkheden
0485-572264 | eetcafedegoudenleeuw@hotmail.com
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Sambeeks Heem
Twee keer brand in de koffiebranderij
Door René Klaassen
Maar liefst 24 kranten, waaronder het
veelgelezen Boxmeers Weekblad, schreven over de dubbele brand in de koffiebranderij van Jan Hendrix, die vlak bij
het stationnetje van Sambeek stond. De
eerste brand brak uit op dinsdagavond 26
april 1938 om half twaalf en de tweede een
kwart etmaal later. “Spoorwachter Van
Hout merkte dat er brand was ontstaan in
de Van Jee Koffiebranderijen van de heer
J. Hendrix”, schreef het Boxmeers Weekblad. “Telefonisch werd de brandspuit
van Sambeek en de motorspuit van Boxmeer gewaarschuwd, die beide spoedig
ter plaatse waren. Met vereende krachten
slaagde men erin de brand tot het voorste
gedeelte te beperken. Omstreeks een uur
Spoorwegovergang richting Radioweg, met rechts de woning van Jan Hendrix en links de
koffiebranderij. Uiterst links is nog net het dak te zien van station Sambeek.
‘s nachts meende men het vuur meester te
zijn, maar tegen half zes ‘s morgens werd
de brandweer wederom gealarmeerd en
nu voor de magazijnen, waar het vuur
hevig oplaaide. Ofschoon ook nu de
brandweer spoedig verscheen, kon men
echter niet voorkomen dat ook dit gedeelte geheel uitbrandde.” De schade was niet
gering: de gehele koffiebranderij mét machines ging verloren. De oorzaak van de
brand is nooit achterhaald.

Het enige bewaard gebleven koffiezakje
van Van Jee.

Vijf jaar vóór het uitbreken van de brand
had de in Venray geboren Jan Hendrix bij
de gemeente Sambeek een verzoek ingediend tot ‘het maken van een koffiebranderij aan de grintweg van Sambeek naar
Lactaria’ (het latere Stevensbeek). Omdat
een 4 pk-motor de koffiebrandmachine zou gaan aandrijven moest er door
hem een hinderwetvergunning worden
aangevraagd. Alvorens burgemeester en
wethouders van Sambeek deze konden
afgeven, kregen Sambekenaren de gelegenheid om bezwaren tegen de bouw in
te brengen. Maar niemand deed dat. Ook
de arbeidsinspectie voorzag geen problemen, met als gevolg dat in oktober 1933
Jan Hendrix zijn koffiebranderij kon gaan
inrichten. De machinerieën werden gele-

verd door de Emmericher Machinenfabrik & Eisergiesserei uit Emmerich. De
koffiebranderij is in november 1933 in
gebruik genomen.
Jan Hendrix woonde toen al elf jaar bij het
stationnetje van Sambeek. Hij was handelaar in onder andere granen, kunstmest en
brandstoffen. Hij was gehuwd met de Boxmeerse Anna Hutten. Het echtpaar kreeg
zes kinderen, waaronder zoon Engelbertus (Bert), die later jarenlang in villa Nia
Domo zou wonen.
De koffiebonen uit de nieuwe branderij
werden verkocht onder het merk Van Jee,
naar de eerste letter van de voornaam van
de Sambeekse ondernemer. Volgens een
bericht in het Boxmeers Weekblad zou de
koffiebrandmachine dagelijks 8000 pond
koffiebonen kunnen verwerken.
Nog geen maand na de brand gaven burgemeester en wethouders vergunning af
tot de herbouw van de koffiebranderij.
Die werd voor 1185 gulden (nu: ruim 11
duizend euro) gebouwd door Harrie Huijbers, een eveneens bij het Sambeekse station wonende aannemer.
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Route 66 Grotestraat 77 5836 AC Sambeek 0485 520 353
// www.sanidrome.nl/pennings

Inspirerende
showroom

Ontzorgen
van A t/m Z

Vakkundige
installatie

Hét adres voor
de betere badkamer

Kom eens kijken in onze inspirerende wereld, waarin we vele mogelijkheden bieden voor uw
badkamer op maat. Het begint natuurlijk bij een logisch en doordacht ontwerp. Met de juiste
producten creëren we samen uw badkamer, waar u nog jaren zorgeloos mee vooruit kunt.
Uiteraard vakkundig geïnstalleerd door onze badkamermonteurs.
Spoorstraat 8a, Boxmeer | (0485) 52 37 83
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Rinske v.d. Boom

Milan Hendriks

1. Mijn wieg stond
in de John F. Kennedystraat in Sambeek.
2. Ik vind Sambeek leuk omdat
ik in een leuke wijk woon en de
volleybalclub is lekker dichtbij.
3. Maak deze zin af.
“Ik vergeet 9 van de 10 keer
de lamp uit te doen.”

1. Mijn wieg stond
op de Maasstraat in Sambeek.
2. Ik vind Sambeek leuk omdat
	het een klein dorp is waardoor ik veel
mensen ken en er is veel te doen.
3. Maak deze zin af.
“Ik vergeet 9 van de 10 keer
	mijn fietssleutel als ik mijn fiets wil
pakken.”
4. Mijn grootste hobby is
	voetbal en tennis. Vooral omdat het met
mijn vrienden is.
5. Ik heb een hekel aan
biologie op school.
6. Puber zijn in 2020 is
	waarschijnlijk heel leuk want er is veel te
doen.
7.	Wat zou je graag willen veranderen
in Sambeek?
	Ik zou het leuk vinden als er winkels
zouden zijn.
8. Mijn laatste 10 kreeg ik voor
natuurkunde.
9. Wie zou jij een 10 willen geven?
	Marius Hubers, omdat we bij hem in
de schuur een carnavalswagen mogen
bouwen.
10. Over 10 jaar dan hoop ik
	klaar te zijn met studeren en een leuke
baan te hebben. Ben benieuwd of ik dan
nog in Sambeek woon.

4. Mijn grootste hobby is
volleyballen!!
5. Ik heb een hekel aan
mensen die niet aardig zijn.
6. Puber zijn in 2020 is
geweldig.
7. Wat zou je graag willen veranderen
in Sambeek?
Dat er meer te doen is voor de jeugd
tussen 12-16 jaar.
8. Mijn laatste 10 kreeg ik voor
Frans.
9. Wie zou jij een 10 willen geven?
Mijn oma Nelly.
10. Over 10 jaar dan (hoop ik)
	ben ik 22 jaar en woon misschien nog
wel gewoon in Sambeek, volleybal ik in
dames 1 van Avance en doe een leuke
studie.

Jeugd
Lasse Nabbe

1. Mijn wieg stond
in Sambeek.
2. Ik vind Sambeek leuk omdat
je hier lekker buiten kunt spelen.
3. Maak deze zin af.
“Ik vergeet 9 van de 10 keer
eigenlijk niks.”
4. Mijn grootste hobby is
voetbal.

5. Ik heb een hekel aan
huiswerk.
6. Puber zijn in 2020 is
hetzelfde als in 2019.
7.	Wat zou je graag willen veranderen
in Sambeek?
Ik kan niks bedenken.
8. Mijn laatste 10 kreeg ik voor
Engels.
9. Wie zou jij een 10 willen geven?
	Mijn moeder, omdat ze heel lief is voor
mij.
10. Over 10 jaar dan hoop ik
dat ik weet wat ik wil worden.

Oproep
Dit is de eerste keer dat wij een
pagina in Rond de Toren schrijven.
Voor het volgende nummer
hebben we alweer een heleboel
nieuwe ideeën. Lijkt het je leuk om
voor deze jeugdpagina te
schrijven en ben je tussen de 11 en
15 jaar, stuur ons een mailtje naar
ronddetoren@live.nl en meld je aan
om ons te helpen.
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Januari
wo 29 jan. 09.00 uur
vr 31 jan. 20.00 uur

OLV parochie, steunpunt open tot 11.00 uur
CV de Knoepers, pronkzitting, de Elsenhof

Februari
za 1 feb. 19.00 uur OLV parochie, eucharistieviering.
za 1 feb. 20.00 uur CV de Knoepers, pronkzitting, de Elsenhof
zo 2 feb. 14.30 uur CV de Knoepers, pronkzitting, de Elsenhof
di 4 feb. 19.30 uur Kaartavond, de Elsenhof
do 6 feb. 09.30 uur Sambeeks Heem, inloop morgen tot 11.30 uur
za 8 feb. 09.00 uur	VV Sambeek, inzameling oud papier,
			
de Vochtplein
za 8 feb. 13.30 uur	CV de Knoepers, jeugdpronkzitting,
			
de Elsenhof
zo 9 feb. 13.30 uur CV de Knoepers, jeugdpronkzitting,
			
de Elsenhof
wo 12 feb. 09.00 uur OLV parochie, steunpunt open tot 11.00 uur
zo 16 feb. 09.00 uur OLV parochie, eucharistieviering
zo 16 feb. 11.00 uur SamSam, krumelbal, de Elsenhof
zo 16 feb. 13.30 uur CV de Knoepers, Seniorenbal, de Elsenhof
di 18 feb. 19.30 uur Kaartavond, de Elsenhof
vr 21 feb. 12.00 uur CV de Knoepers, bezoek basisschool
vr 21 feb. 18.30 uur CV de Knoepers, coladisco, Gouden Leeuw
vr 21 feb. 20.00 uur CV de Knoepers, sleuteloverdracht, Riche
za 22 feb. 18.00 uur CV de Knoepers, carnavalsmis
za 22 feb. 19.30 uur CV de Knoepers, verlichte optocht, Boxmeer
zo 23 feb. 10.00 uur CV de Knoepers, beddenrace, kerkplein
zo 23 feb. 14.30 uur CV de Knoepers, optocht
di 25 feb. 13.11 uur CV de Knoepers, boerenbruiloft,Gemeente			
huis, aansluitend feest in de Elsenhof
di 25 feb. 20.00 uur CV de Knoepers, knoepersafsluiting, G.Leeuw
di 25 feb. 21.00 uur CV de Knoepers, knoeperverbranding,
			
kerkplein
wo 26 feb. 09.00 uur OLV parochie, steunpunt open tot 11.00 uur

Maart
di 3 mrt. 19.30 uur
do 5 mrt. 09.30 uur
vr 6 mrt.		
za 7 mrt. 19.00 uur
wo 11 mrt. 09.00 uur
vr 13 mrt. 18.30 uur
za 14 mrt. 09.00 uur
			
za 14 mrt. 13.30 uur
			
za 14 mrt. 20.00 uur

Kaartavond, de Elsenhof
Sambeeks Heem, inloop morgen tot 11.30 uur
TV Sambeek, lente toernooi, t/m. 14 mrt.
OLV parochie, eucharistieviering
OLV parochie, steunpunt open tot 11.00 uur
SamSam, Crea avond, de Elsenhof
VV Sambeek, inzameling oud papier,
de Vochtplein
Historisch optocht + middagprogramma
75 jaar Leven in Vrijheid
Viering 75 jaar Vrijheid, de Elsenhof

zo 15 mrt. 09.00 uur
Zo 15 mrt.		
di 17 mrt. 14.00 uur
			
di 17 mrt. 19.30 uur
wo 25 mrt. 09.00 uur
vr 27 mrt. 18.30 uur
zo 29 mrt. 09.00 uur
di 31 mrt. 		

OLV parochie, eucharistieviering.
TV Sambeek, vriendjes/ frietjes dag
Senioren ver. Sambeek, jaarvergadering,
de Elsenhof
Kaartavond, de Elsenhof
OLV parochie, steunpunt open tot 11.00 uur
SamSam, Levende spellen avond, de Elsenhof
OLV parochie, woord- en communieviering
Samen Sterk, collecte goede doelen

April
wo
wo
do
za
zo

1 april 14.30 uur
1 april		
2 april 09.30 uur
4 april		
5 april 10.30 uur

wo 8 april 09.00 uur
do 9 april 18.30 uur
vr 10 april 18.30 uur
za 11 april 09.00 uur
			
za 11 april 19.00 uur
vr 17 april 18.30 uur
zo 19 april 09.00 uur
zo 19 april		
wo 22 april 09.00 uur
ma 27 april 10.00 uur

Palmpaasstokken versieren, Parochiehuis
Samen Sterk, collecte goede doelen
Sambeeks Heem, inloop morgen tot 11.30 uur
TV Sambeek, voorjaarscompetitie t/m 4 juni
OLV parochie, palmpasen/kinderviering in
Basiliek, Boxmeer
OLV parochie, steunpunt open tot 11.00 uur
OLV parochie, Witte Donderdag viering
OLV parochie, gebedsviering Goede Vrijdag
VV Sambeek, inzameling oud papier,
parkeerplaats vv. Sambeek
OLV parochie, Paaswake
SamSam, High tea, de Elsenhof
OLV parochie, eucharistieviering
SMT, landelijke ploegwedstrijd
OLV parochie, steunpunt open tot 11.00 uur
SamSam, Koningsdag

Mei
za 2 mei 19.00 uur
di 5 mei		
wo 6 mei 09.00 uur
do 7 mei 09.30 uur
do 7 mei 13.30 uur
za 9 mei 09.00 uur
			
vr 15 mei 18.30 uur
zo 17 mei 09.00 uur
wo 20 mei 09.00 uur
vr 22 mei		
vr 29 mei 18.30 uur

OLV parochie, eucharistieviering
Bevrijdingsvuur op het kerkplein
OLV parochie, steunpunt open tot 11.00 uur
Sambeeks Heem, inloop morgen tot 11.30 uur
KBO/IVN, Maasheggen, Groeningen
VV Sambeek, inzameling oud papier,
de Vochtplein
SamSam, Speurtocht, de Elsenhof
OLV parochie, eucharistieviering
OLV parochie, steunpunt open tot 11.00 uur
TV Sambeek, dorpen toernooi, jeugd
SamSam, Sportinstuif, de Elsenhof

Activiteitenkalender
Juni

September

ma 1 juni 10.30 uur
wo 3 juni 09.00 uur
do 4 juni 09.30 uur
do 4 juni 13.30 uur
za 6 juni		
za 6 juni		
			
za 13 juni 09.00 uur
			
vr 12 juni 18.30 uur
wo 17 juni 09.00 uur
za 20 juni 18.30 uur
zo 21 juni 10.30 uur
vr 26 juni		
vr 26 juni		

OLV parochie, Gildemis
OLV parochie, steunpunt open tot 11.00 uur
Sambeeks Heem, inloop morgen tot 11.30 uur
KBO/IVN, Broeksteenpad, Rijkevoort
TV Sambeek, jeugdkamp
TV Sambeek, Maasheggentoernooi t/m
14 juni
VV Sambeek, inzameling oud papier,
de Vochtplein
SamSam, Vossenjacht, de Elsenhof
OLV parochie, steunpunt open tot 11.00 uur
OLV parochie, kranswijding, St. Jan
OLV parochie, Sint Jansviering
TV Sambeek, gemengd dubbel toernooi
SamSam , Jubileum feest

Juli
wo 1 juli
do 2 juli
zo 5 juli

09.00 uur
09.30 uur
10.30 uur

wo 15 juli
zo 19 juli
wo 29 juli

09.00 uur
09.00 uur
09.00 uur

OLV parochie, steunpunt open tot 11.00 uur
Sambeeks Heem, inloop morgen tot 11.30 uur
OLV parochie, gezamenlijke slotviering in
Basiliek, Boxmeer
OLV parochie, steunpunt open tot 11.00 uur
OLV parochie, eucharistieviering
OLV parochie, steunpunt open tot 11.00 uur

Augustus
za 1 aug. 19.00 uur
do 6 aug. 09.30 uur
za 8 aug. 09.00 uur
			
wo 12 aug. 09.00 uur
zo 16 aug. 09.00 uur
zo 16 aug.		
wo 26 aug 09.00 uur
zo 30 aug. 10.30 uur

OLV parochie, eucharistieviering
Sambeeks Heem, inloop morgen tot 11.30 uur
VV Sambeek, inzameling oud papier,
de Vochtplein
OLV parochie, steunpunt open tot 11.00 uur
OLV parochie, eucharistieviering
SamSam, zomerkamp t/m 19 aug.
OLV parochie, steunpunt open tot 11.00 uur
OLV parochie, gezamenlijke Startviering in
Basiliek, Boxmeer

vr 2 sept.		
do 3 sept. 09.30 uur
do 3 sept. 13.30 uur
za 5 sept. 19.00 uur
zo 6 sept.		
wo 9 sept. 09.00 uur
vr 11 sept.		
za 12 sept. 09.00 uur
			
wo 23 sept. 09.00 uur

TV Sambeek, club kampioenschappen
Sambeeks Heem, inloop morgen tot 11.30 uur
KBO/IVN, Ezelshemel Vierlingsbeek
OLV parochie, eucharistieviering
SMT, oogstdag.
OLV parochie, steunpunt open tot 11.00 uur
TV Sambeek, najaars competitie
VV Sambeek, inzameling oud papier,
de Vochtplein
OLV parochie, steunpunt open tot 11.00 uur

Oktober
do 1 okt. 09.30 uur
do 1 okt. 13.30 uur
wo 7 okt. 09.00 uur
za 10 okt. 09.00 uur
			
wo 21 okt. 09.00 uur

Sambeeks Heem, inloop morgen tot 11.30 uur
KBO/IVN, Groote Slink, Oploo
OLV parochie, steunpunt open tot 11.00 uur
VV Sambeek, inzameling oud papier,
de Vochtplein
OLV parochie, steunpunt open tot 11.00 uur

November
wo 4 nov. 09.00 uur
do 4 nov. 09.30 uur
za 14 nov. 09.00 uur
			
wo 18 nov. 09.00 uur

OLV parochie, steunpunt open tot 11.00 uur
Sambeeks Heem, inloop morgen tot 11.30 uur
VV Sambeek, inzameling oud papier,
de Vochtplein
OLV parochie, steunpunt open tot 11.00 uur

December
wo 2 dec. 09.00 uur
do 2 dec. 09.30 uur
za 12 dec. 09.00 uur
			
wo 16 dec. 09.00 uur
wo 30 dec. 09.00 uur

OLV parochie, steunpunt open tot 11.00 uur
Sambeeks Heem, inloop morgen tot 11.30 uur
VV Sambeek, inzameling oud papier,
de Vochtplein
OLV parochie, steunpunt open tot 11.00 uur
OLV parochie, steunpunt open tot 11.00 uur
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Agenda
TV Sambeek
55 + tennis
Doorlopend woensdag en
donderdag ochtend
Algemene ledenvergadering
27 januari
Van Lunen Adviesgroep
Lentetoernooi senioren
6 t/m 14 maart
Vriendjes/frietjesdag jeugd
15 maart
Tenniskids rood/oranje
29 mrt, 5, 13, 19 april, 17, 24 mei, 1, 7
juni

Duurzaamheid ook
bij Tennisvereniging
Sambeek!
Bij Tennisvereniging Sambeek hebben we begin 2019 gebruik
gemaakt van de gratis energiescan. Met de resultaten van
een dergelijke scan kan men zien welke energiebezuinigingen
mogelijk zijn en wat het meest (kosten) effectief is.
Deze energiescan werd door de gemeente Boxmeer
gefaciliteerd.
Met het uit deze energiescan voortvloeiende rapport zijn we aan de slag gegaan.
We voerden gesprekken met leveranciers,
uitvoerenden en deskundigen. Dit bracht
ons tot een plan dat we op 14 oktober 2019
in een extra ledenvergadering hebben gepresenteerd. Gelukkig werd dit volledig
ondersteund door onze aanwezige leden.
Dit plan had twee fases.
De eerste fase betekende dat er 48 zonnepanelen op het dak van onze kantine,
‘Baan 5’, geplaatst werden. In november
werd deze klus in één dag afgerond. Wat
een vakwerk!

Bij de tweede fase zal de huidige tennisbaan verlichting worden vervangen door
Ledverlichting. Dit zal geschieden in het
voorjaar van 2020. De besparingen op
energie en onderhoud zorgen er met de
Ledlampen voor dat investeringen snel
kunnen worden terugverdiend.

Tenniskids groen
5, 13, 19 april, 10, 17, 24 mei,
1 juni
Juniorencompetitie
5, 13, 19, 26 april, 10, 17, 24 mei

Smash &
Smultoernooi
Met 23 koppels was de opkomst
voor het smash & smultoernooi fantastisch te noemen. In het winters
zonnetje werden 9 rondes getennist.
Jeugdleden vormden een koppel met
een ouder, vriend en zelfs opa of oma.
In de pauze werd genoten van zelfgemaakte hapjes. Trots op onze jeugd!

Hiermee zet de Tennisvereniging een belangrijke stap op weg naar duurzaamheid.
Dit levert niet alleen een enorme besparing op, maar hiermee levert de vereniging ook een bijdrage aan het verbeteren
van het milieu. Twee vliegen in één klap!
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Zonwering
Kozijnen
Rolluiken
Overkappingen

Grotestraat 18
5836 AE Sambeek
(0485) 573 989
www.uyen.nl
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Nieuwjaarsreceptie
VV Sambeek

Agenda
Dankmiddag vrijwilligers
28 maart 2020
Activiteit om vrijwilligers te
bedanken voor de inzet.
Pasen
9 april 2020
Na afloop van de training
senioren drankje met een eitje
(Senioren).
Seizoen afsluiting jeugd
20 mei 2020
Gezamenlijke activiteit (voor
jeugd en ouders/verzorgers)
End of Season Party
5 juni 2020
Einde seizoensfeest
voor alle volwassen leden
(voor senioren)

Op 1 januari is VV Sambeek het nieuwe jaar begonnen met
de zoals altijd druk bezochte nieuwjaarsreceptie voor haar
leden, sponsoren, vrijwilligers en supporters. Vanaf vier uur
werd iedereen welkom geheten met een glaasje champagne.
Hoewel deze middag natuurlijk bedoeld is om elkaar het
allerbeste te wensen voor het nieuwe jaar, hoort een officieel
gedeelte er ook bij.
Jubilarissen
Traditiegetrouw worden op de nieuwjaarsreceptie de jubilarissen gehuldigd. Dit
jaar waren Wim Bouwmans en Wim van
den Hoogen 50 jaar lid en Daan Jacobs,
Mark Stiphout, Koen Huijbers, Marco
Verstraaten en Koen van Bree 25 jaar lid
van onze vereniging. Voorzitter Antwan
Ebben had voor iedere jubilaris een persoonlijk woordje. Er kwamen verschillende leuke anekdotes boven water. Opvallend was dat alle jubilarissen behalve
hun lidmaatschap veel meer voor de club
gedaan hebben en nog steeds doen. Hiervoor natuurlijk onze dank.

Fons Thomassen trofee
Ook werd de Fons Thomassen trofee uitgereikt. Deze trofee is voor een vrijwilliger die zich buitengewoon verdienstelijk
maakt voor onze vereniging. Dit jaar ging
de trofee, dik verdiend, naar Jan Wigman.
Al jaren actief in de jeugdcommissie,
nauw betrokken bij de samenwerking met
Volharding en sinds vorig jaar ook lid van
het hoofdbestuur. Na alle formaliteiten en
felicitaties was er nog ruim de tijd om gezellig met iedereen bij te praten.

Wedstrijden Sambeek 1
2-2-2020
Leunen 1 - Sambeek 1
9-2-2020
Sambeek 1 - SVOC ‘011
16-2-2020
SV DWSH ’18 1 - Sambeek 1
Wedstrijden Dames Sambeek
2-2-2020
Sambeek VR 1 - Hapse Boys VR 2
9-2-2020
Volkel VR 1 - Sambeek VR 1
16-2-2020
Sambeek VR 1 - DSV VR 1
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Grondwerk - Straatwerk
Wegenbouw & Riolering
Verhuur van vaste en tijdelijke opslag & bedrijfsruimte
Dé voordelige verhuurder in het Land van Cuijk
voor particulier & zakelijk in Sambeek

www.boxhuur.com / info@boxhuur.com

De Elsenhof
zaalverhuur
verenigingen, particulieren en bedrijven
kofﬁetafels en uitvaarten
Buurthuis de Elsenhof Sambeek
0485-575419 / 0623754220

Aannemingsbedrijf
Arie Laarakkers B.V.
5836 AW Sambeek
www.arie-laarakkers.nl

COMPOSTHANDEL ALDERS, SAMBEEK
Uw adres voor:
• Transport
• Fourage

• (Sier-)tuin Compost
• Grint

GROTESTRAAT 107
SAMBEEK
T: 0485 - 577 208 M: 0653 - 183 571
info@composthandel-alders.nl
Nr. 1
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Moet, Beleid
en Trouw voor
Bart van Bree
Bart is iemand die veel doet voor veel
carnavalsactiviteiten. Zo is hij onder
andere (!) lid van de Blèrcommissie.
Achter de schermen bij de jeugdpronkzitting is hij actief als toneelmeester. Ook is Bart muzikaal leider
en een van de kartrekkers bij Kuulvoer. Tijdens de Blèravond ontving
hij voor al zijn inzet de gemeentelijke
onderscheiding voor Moet, Beleid en
Trouw. Proficiat Bart!

Seniorenbal
“Wat heb ik er vroeger toch altijd van genoten, van carnaval in het Knoepersriek,”
is een uitspraak die de prins en zijn gevolg
veelvuldig hoorden tijdens het jaarlijkse
ziekenbezoek. Dit zette het bestuur van
CV De Knoepers aan het denken.
Het leek hen de hoogste tijd dat er voor de
senioren een activiteit georganiseerd zou
worden. Wilma Thijssen bestuurslid van
Seniorenvereniging Sambeek: “Onze club
was direct enthousiast over dit idee. Met
twee handen hebben we deze kans gegrepen. Het is puur nostalgie!” In samenwerking met Buurthuis de Elsenhof werden
spijkers met koppen geslagen. Het eerste
Seniorenbal van De Knoepers wordt gehouden op zondag 16 februari 2020 om
13.30 uur in de Elsenhof. Luc Zeegers,
bestuurslid van carnavalsvereniging De
Knoepers: “Het wordt een middag voor
iedereen die de jeugdige leeftijd is gepasseerd. Gewoon gezellig met zijn allen aan

tafel keuvelen onder het genot van een
borrel, krentenmik en zult.”
John van de Vorle zal zorgen voor live
accordeonmuziek, aangevuld met muziek van weleer. Natuurlijk mogen hierbij
de voetjes van de vloer. Uiteraard zullen
prins Bernie, prinses Sabrina, adjudant
Luc, vorst Koen, Raad van Elf, Dansgarde en bestuur van CV De Knoepers deze
middag aanwezig zijn.” Verkleed komen
mag natuurlijk, maar er is niets verplicht.
De entree is gratis. Voel u meer dan van
harte welkom op zondag 16 februari van
13.30 uur tot 16.30 uur in Buurthuis De
Elsenhof, Torenstraat 52 Sambeek. Komt
u later of wilt u eerder vertrekken? Alles
kan en mag.
Tot op het Seniorenbal!

Knoepersagenda:
Pronkzitting
Vrijdag 31-1 en zaterdag 1-2
20.00 uur Elsenhof
Zondag 2-2 14.30 uur Elsenhof
Jeugdpronkzitting
Zaterdag 8-2 en zondag 9-2
13.30 uur Elsenhof
Krumelbal
Zondag 16-2 11.00 uur Elsenhof
Seniorenbal
Zondag 16-2 13.30 uur Elsenhof
Colabal
18.30 uur Gouden Leeuw
Sleuteloverdracht
Vrijdag 21-2 20.00 uur Riche
Ziekenbezoek
Zaterdag 22-2 vanaf 9.30 uur
Carnavalsviering
Zaterdag 22-2 18.00 uur, Kerk
(mini) Beddenrace
Zondag 23-2 10.00 uur Kerkplein
Optocht Knoepersriek
Zondag 23-2 14.30 uur
Boerenbruiloft
Dinsdag 25-2 13.11 uur
Gemeentehuis
aansluitend Elsenhof
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12-uurs

marathon

met mini marathon
Afgelopen december werd door SamSam weer de jaarlijkse
12-uurs marathon georganiseerd. Er hebben 25 kinderen 12
uur lang hun activiteit vol gehouden, knap hè?! `s Morgens
om 9.00 uur zijn alle kinderen begonnen met de zelfgekozen
activiteit. Elk uur was er een korte pauze om even rond te
kunnen kijken bij de andere activiteiten.

Agenda
Krumelbal
16 februari
11.00 – 13.00 uur
Iedereen is welkom op hét carnavalsfeest voor de jongste knoepers.
Gratis entree
Jubileumfeest
26 juni
SamSam viert in 2020 haar 50-jarig
jubileum, zet de datum alvast in je
agenda want dit wil je niet missen.
Het volledige programma is te zien
op www.samsam-sambeek.nl

hebben ze natuurlijk een prachtige medaille en een groot applaus voor gekregen.
Heel veel ouders, buren, vriendjes en andere belangstellenden kwamen de kinderen aanmoedigen en niet zonder resultaat.
Om 21.00 uur precies knalde de champagnekurk en schitterden de sterrenflikkers. Alle kinderen zijn beloond met een
medaille. Naast deze medailles zijn er
prijzen uitgereikt. De eerste prijs: Kleding
pimpen: Lana, Nynthe en Loes. De tweede
prijs: Fitgirls: Sophie, Noor, Maud, Janna.
De derde prijs: Playmobil & Lego bouwen:
Kaate, Saar en Cas. De Originaliteitsprijs
is gewonnen door Maud en Amber: zij
hebben 12 uur lang vogelvoerhangers gemaakt voor het goede doel!
We willen iedereen die heeft deelgenomen, geholpen, langs is gekomen en de
kinderen heeft aangemoedigd bedanken
voor een fantastische dag! Jumbo Walraven bedankt voor het mede mogelijk
maken van de 12-uurs marathon.
Er werd rond geracet op Hover boards,
hard gewerkt voor een goed doel, (bijna
iedere bezoeker ging bijvoorbeeld naar
huis met een vogelvoerhanger die ze kochten, waarvan het geld naar een goed doel
gaat!). Er werd een cultuur bestudeerd,
gesport, gespeeld, oliebollen gebakken en
een groepje meiden zat 12 uur lang onder
water! En er waren nog veel meer creatieve activiteiten!
Voor het eerst was er dit jaar ook een Mini-marathon! Kinderen van groep 1 t/m 4
mochten 4 uurtjes mee doen aan de marathon met een eigen activiteit. Deze stoere
kids hebben dat makkelijk volbracht! Hier

Knopen en
fotolijstjes
gezocht
Voor onze crea avond op 13 maart
as zijn wij op zoek naar knopen in
verschillende maten, vormen, kleuren
en fotolijstjes in verschillende maten.
Mocht je wat hebben liggen en wil je
dat aan SamSam geven dan mag je
contact opnemen met Chris Kremers-Hermsen, Danielle Botden of
Marita Toonen.
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Ook interesse om te
adverteren in Rond de Toren?
Stuur een berichtje naar
advertenties.ronddetoren@gmail.com

basisschool
Met oog voor het kind!

Saamhorigheid • Hoge leeropbrengsten
Ruime aandacht voor ICT • Projectmatig onderwijs
Grotestraat 68
5836 AH Sambeek
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0485-573330
dir.debolster@optimusonderwijs.nl

Senioren Verening
Sambeek
Korte terugblik Kerstviering
Maar liefst 150 senioren waren aanwezig bij de gezellige
kerstviering op 10 december j.l. in de Elsenhof. De zaal was
sfeervol ingericht, en de tafels zagen er mooi gedekt uit. Susan
had hierbij hulp gehad van leerlingen van Metameer uit
Stevensbeek. Na de opening door waarnemend voorzitter Jan
Derikx volgde er een mooie “kerstoverweging” die door Roger
Bergholtz inhoud werd gegeven.

Na het gezamenlijk zingen van enkele
kerstliederen volgde er een muzikaal optreden van de zanggroep “’t Kumt Vaneiges”. Een geweldig optreden met veel ludieke elementen. De middag werd zoals
altijd afgesloten met een heerlijke koffietafel met o.a. koffie, thee, broodjes met divers beleg en kroket, en suiker- en krentenbrood.

sten voor Senioren Vereniging Sambeek
werd aan Henk door de Brabantse Bond
de “Zilveren Speld” toegekend. Die hem
onder luid applaus werd opgesteld door
Noud van Vught bestuurslid van KBO
Brabant en voorzitter van de Kring Land
van Cuijk. Henk blijft in de toekomst als
lid onze activiteiten bezoeken!!

Tot slot werden nog de kerststukjes, die
door enkele vrijwilligers waren gemaakt
onder de aanwezigen verloot. Het bestuur
(maar aan meerdere reacties te horen, ook
veel leden) zien terug op een zeer geslaagde kerstviering.
Henk Peters onderscheiden met Zilveren
K.B.O. speld met Oorkonde.
Tijdens de kerstviering hebben we afscheid genomen van voorzitter Henk Peters die deze taak ruim 10 jaar met verve
heeft vervuld. Vanwege zijn grote verdien-

Henk Peters onderscheiden met
Zilveren K.B.O. speld met Oorkonde

Agenda
Seniorenbal
Zondag 16 februari
Aanvang: 13.30 uur
Locatie: Elsenhof
Organisatie: De Knoepers en
Senioren Vereniging
Jaarvergadering
Dinsdag 17 maart
Aanvang: 14.00 uur
Locatie: Elsenhof

Toen Senioren Vereniging Sambeek
enkele weken geleden het verzoek
kreeg om actief een bijdrage te leveren aan de nieuwe opzet van “Rond
de Toren”, hebben wij als bestuur daar
volmondig “ja” tegen gezegd. Wanneer
er in Sambeek een nieuw initiatief
ontstaat met een bredere doelstelling,
willen wij daaraan – indien mogelijk
– onze bijdrage leveren en meehelpen
aan het welslagen daarvan. Daarnaast
vinden wij het leuk maar zeker ook
van belang, dat buiten onze eigen
leden om -ook andere Sambeekse inwoners hierdoor beter geïnformeerd
worden en hopelijk ook wat meer betrokken raken bij alles wat onze vereniging doet.
Sinds een aantal jaren krijgen al onze
leden (inmiddels 262) iedere maand
onze eigen nieuwsbrief “Even Bijpraten”. Hierin staat allerlei informatie
(landelijk, regionaal, gemeentelijk
en plaatselijk) over belangrijke items
voor senioren. Daarnaast beheren wij
een eigen website: www.kbo-sambeek.
nl. Steeds meer senioren begeven zich
op het digitale pad, maar het blijkt dat
maar ca. 2/3 van onze leden beschikken over een eigen mailadres en computer. En aangezien wij ernaar streven
om in elk geval alle leden te bereiken
richten wij ons – zeker voorlopig nog
– op informatie op papier. De nieuwe
opzet van Rond de Toren is hierop een
welkome aanvulling.
Wij wensen de initiatiefnemers van de
nieuwe “Rond de Toren“ veel succes
met het nieuwe blad!
Seniorenvereniging Sambeek
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Kampioenen
bij

VC

regen

avance

De eerste helft van het seizoen zit erop. Wat een succes hebben
onze teams geboekt. Maar liefst vijf teams werden kampioen.
De meisjes van de B1, B3 en C1 evenals de mini’s niveau 4 en
5. Dit belooft veel voor de toekomst.
Natuurlijk nodigen wij iedereen van harte uit om een keer een kijkje naar de prestaties
van onze teams te komen kijken. Tot ziens in de Warandahal.

Black-light
toernooi
Op 2 en 3 januari vond ons jaarlijkse
black-light toernooi plaats.
Zowel volwassenen als de mini’s
volleyballen dan in het donker met
black-light. De lichtgevende strips
zijn het enige dat je ziet. Het waren
twee super gezellige avonden voor
jong en oud.

Dames Aspiranten C1

Dames Aspiranten B1

Pubquiz
Dames Aspiranten B3

Mini’s niveau 4

Mini’s niveau 5
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Op zaterdag 11 januari hebben drie
dames van ons dames 1 team een
pubquiz georganiseerd. Het was
een groot succes, waarbij 10 teams
hebben gestreden om ludieke prijsjes.
Voor de winnaars rest de uitdaging
om het volgend jaar te organiseren,
maar dat zal vast wel goed komen.

Een

nieuw hoofdstuk
voor Semper Unitas
Per 1 januari zijn Geert en Gertie Mooren-van den Heuvel
gestopt als dirigent en lid van Semper Unitas. Terwijl een
in het leven geroepen sollicitatiecommissie zoekt naar een
nieuwe dirigent, repeteert interim-dirigent Chris Derikx uit
Broekhuizen met het orkest. Tijdens het kerstconcert van 2019
namen we afscheid van Geert en Gertie.

Lieve mensen uit Sambeek,
Wat hebben wij een onvergetelijk
afscheid gehad tijdens het
Kerstconcert.
Dank aan iedereen die hieraan een
steentje heeft bijgedragen.
Dank voor de handjes, kusjes, lieve
woorden en cadeautjes.
Dank voor de muziek, dank voor het
applaus.
We hebben met Semper Unitas een
fantastische tijd gehad. Zowel met de
muzikanten, de besturen, de aanhang
als het publiek.
Wij hebben afscheid genomen van de
muziek, maar niet van de mensen.
We zullen nog vaak in Sambeek zijn
en hopen met velen van jullie regelmatig een glaasje te mogen heffen!
Dank… voor alles!
Lieve groeten, Geert & Gertie
Mooren

Ontwikkeling
Zonder andere (bestuurs-)leden tekort te
willen doen, kunnen we stellen dat ontwikkelingen in de carrières van Geert en
Gertie samenhangen met de ontwikkeling
die Semper Unitas sinds de jaren ’80 heeft
doorgemaakt. Gertie leidde tientallen
klarinettisten op en zette zich in voor de
‘eigen muziekopleiding’ die Semper Unitas
kenmerkt. Daarnaast regisseerde ze naast
alle vier de edities van het RMS verschillende andere concerten van Semper Unitas, zoals het jeugdconcert in samenwerking met Villa Pardoes.
Vanaf 1988 nam Geert het stokje over van
Frans Lemmens en leidde hij het orkest
muzikaal gezien naar een steeds hogere kwaliteit. Het hoogtepunt daarvan lag
misschien wel in 2005: het orkest speelde
‘For Natalie’ van James Barnes tijdens het
concours en promoveerde naar de concertdivisie. Tijdens het afgelopen kerstconcert hebben we daarom dit stuk nog-

maals gespeeld. Tegelijkertijd hield Geert
zich al deze jaren ook bezig met zaken
zoals de jeugdopleiding, het concertprogramma en de orkestbezetting, maar was
hij daarnaast ook ‘bewaker’ bij de Lindefeesten en liep hij mee tijdens het inhalen
van Sinterklaas.
Afscheid
Tijdens het kerstconcert zijn Geert en
Gertie op verschillende manieren in het
zonnetje gezet. Gertie ontving van burgemeester Van Soest de Speld van verdienste
van de gemeente Boxmeer (Geert ontving
deze speld al in 2013). Daarnaast werden
Geert en Gertie tot erelid van Semper
Unitas benoemd. Aan het einde van het
concert kwamen er zo’n dertig oud-leden
de zaal binnen gemarcheerd om met het
orkest een mars te spelen en na het concert vormde zich een lange rij van mensen
die Geert en Gertie wilden bedanken voor
de afgelopen dertig jaar.
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Gilde

CURSUS
‘DE ZORG DE BAAS’

Het St. Anthonius Gilde uit Sambeek is
een broeder- en zusterschap. Het Gilde
heeft de taak op zich genomen om de Gildetraditie en -eer in stand te houden en
uit te dragen.
Dat doen wij door ons te profileren met
Gildedagen in de Kring van Land van
Cuijk en geregeld daarbuiten. Verder treden wij uit om de Heilige Bloedprocessie
en de Sambeekse kranswijding op te luisteren. Tevens brengen wij de Kerstversiering op en rond het kerkplein aan om ons
te laten zien.
Op ons eigen schietterrein hebben wij

een 40-tal appelbomen staan waar wij
van de appels kunnen genieten. Hier hebben wij ook een 2-tal schietmasten staan
waar wij met enige regelmaat een interne competitie houden. Ook schieten wij
in competitieverband bij Scherpschutters
Kring Land van Cuijk. Wij bieden ook
workshops aan voor het (kruisboog) wipschieten voor bedrijven, families en
vriendengroepen.
Mocht u geïnteresseerd zijn dan kunt u
altijd mailen naar info@gildesambeek.nl
of bellen met
Twan Mertens via 06-20016511.

Mantelzorg overkomt je, maar hoe
blijf je zelf in balans?
Op woensdagochtend 19 februari
start de ondersteuningscursus ‘De
Zorg de baas’ in Boxmeer. Deze wordt
gegeven door Centrum Mantelzorg
Land van Cuijk in samenwerking met
MEE. De cursus is bedoeld voor mantelzorgers uit het Land van Cuijk die
langdurig zorgen voor een kind, partner, ouder of vriend(in).
Je leert hoe je (weer) de balans vindt
tussen zorgen voor een ander en zorgen voor jezelf. Er wordt gewerkt met
een informatieve cursusmap. Ook is
er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen.
Aanmelden tot 11 februari kan bij
Centrum Mantelzorg 0485-846739 of
info@mantelzorglvc.nl. Meer info op
www.mantelzorglvc.nl

START TO RUN
Het is weer zover, de cursus
hardlopen voor beginners start bij
Atletiekvereniging Sporting Boxmeer.
Er is een Start to Run cursus in
Boxmeer op woensdagavond 19.00
uur, start 4 maart en in Overloon
op zaterdagochtend 9.00 uur, start 7
maart. Er is ruimte voor maximaal
25 hardlopers. Cursuskosten 40 euro.
Kijk voor meer informatie op
www.avsportingboxmeer.nl.
Aanmelden kan per mail: beginnerscommissie@avsportingboxmeer.nl.

Computergebruik
voor ouderen
Of uw computer nu een laptop, tablet of een mobiele telefoon is, met de
computercursus voor ouderen wordt
u één op één op weg geholpen. De
cursus bestaat uit 8 wekelijkse lessen
van één uur. Docenten passen zich
aan uw tempo aan. De kosten bedragen 40 euro. Lessen worden lokaal in
de kerkdorpen van Boxmeer gegeven.
Bij beschikbaarheid zelfs aan huis.
Aanmelden telefonisch via de heer
P. Ermers (coördinator), 06-20625198
of per email: pjermers@outlook.com.
U kunt ook een aanmeldingsformulier downloaden op www.swogb.nl.
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VTS

Zakelijk
en

VTS blijft verbonden met Sambeek
Wie kent de mooie blauw met wit vrachtwagens van VTS transport niet? Of u nu
een ritje hier in de buurt maakt of onderweg bent naar een vakantiebestemming
in Europa, u komt er altijd wel ergens een
tegen. Maar wat vervoeren ze nu eigenlijk
en wat verbindt dit bedrijf met Sambeek.
Filevorming in Sambeek
In 1981 begon VTS met één vrachtwagen.
Vanaf 1985 vestigde het bedrijf en ook
Herman Verdijk, de eigenaar, zich aan de
Grotestraat in Sambeek en werd de naam
H. Verdijk int. Transport b.v. afgekort tot
VTS. Dit staat voor Verdijk Transport
Sambeek. Na de verhuizing naar Boxmeer
is dit gewijzigd in Verdijk Transport Service. Het bedrijf groeide en groeide. Menig
oudere Sambekenaar zal zich de filevorming in de Grotestraat rond de klok van
vijf herinneren. De grote vrachtwagens
moesten dan het terrein op gereden worden met als gevolg een flinke opstopping
op de doorgaande weg.
Naar Boxmeer
VTS was in 1995 compleet uit zijn jasje
gegroeid en een overstap naar het bedrijventerrein werd een absolute must. Herman Verdijk verhuisde zelf mee richting
Boxmeer. Inmiddels is VTS daar ook weer
tweemaal van locatie veranderd. In 2018
realiseerde VTS de nieuwe huidige kan-

Sambeek

toor en warehouse locatie: “State of the Art
warehouse”. Een supermodern gebouw dat
van alle gemakken is voorzien.
Wat vervoert VTS
De vele vrachtwagens (150+), die u ziet
rijden, vervoeren over het algemeen medicatie voor farmaceutische bedrijven. Om
deze producten te mogen vervoeren moet
er uiteraard aan belangrijke voorwaarden
m.b.t. koeling etc. worden voldaan. Maar
ook skills als snelle en betrouwbare levering en een optimale bereikbaarheid
maken VTS tot de specialist op dit gebied.
En wie denkt dat VTS alleen voor MSD
animal health rijdt heeft het mis. Onder
meer Abbott, Pfizer, Zoetis, Teva, Johnson
& Johnson en Mylan zijn klant bij VTS.
De binding met Sambeek
Ondanks de vele verhuizingen is de binding met Sambeek gebleven. Belangrijke
beginjaren hebben in Sambeek plaatsgevonden. Herman Verdijk heeft lange tijd
in ons dorp gewoond. Maar ook het huidige management is geboren en getogen
Sambekenaar. Wie weleens naar het voetballen bij VV Sambeek gaat kijken zal zien
dat VTS hoofdsponsor is en met de bijdrage aan Rond de Toren wil het bedrijf de
verbondenheid met Sambeek nogmaals
onderstrepen. Voor ons Sambekenaren
blijft het dan toch gewoon Verdijk Transport Sambeek.
Tekst: Jeanette Verstraten

Vrienden van
Rond de Toren
Autorijschool Maad
Boede Boekbinder
Botterhuis Sportprijzen
Danielle Haar Zaak
Linquartis

Rebranding
Laarakkers

van

Onlangs heeft Laarakkers haar logo en
huisstijl in een nieuw jasje gestoken. ‘’Dit
met als doel om nog meer en beter uit te
stralen waarvoor we staan, en dat is samenwerking. Samen met onze partners,
klanten en leveranciers streven naar een
duurzame toekomst, waarbij de gezamenlijke kennis van ons netwerk wordt gebundeld en optimaal wordt benut. Dit hebben
wij ook in ons logo laten terugkomen.

Foto: Patrick Bongartz

Februari nummer
Deadline copy
Dinsdag 11 februari.
Kopij aanleveren via:
ronddetoren@live.nl
Verspreiding
Dinsdag 25 februari
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Twijfels over uw
WOZ-waarde?
Previcus maakt GRATIS bezwaar voor u!
WOZ-WAARDE
Als de gemeente uw WOZ-waarde verlaagt, betaalt u minder belasting!
De WOZ-waarde is van grote invloed op de hoogte van de onroerendezaakbelasting, waterschapsbelasting, inkomstenbelasting, vermogensbelasting, schenk- en erfbelasting en de vennootschapsbelasting. Kom in
actie en maak bezwaar!

GRATIS
Hoe kan dat? De gemeente is wettelijk verplicht, indien de waarde wordt
verlaagd, onze gemaakte kosten te vergoeden. En het belastingvoordeel?
Dat is volledig voor u! Wordt de waarde niet verlaagd dan nemen wij de
kosten voor eigen rekening.

CONTACT
Previcus BV
Handelstraat 18, 5831 AV Boxmeer
T. 0485 57 44 44
E. info@previcus.nlw

“Na vorig jaar tevergeefs geprobeerd te hebben om vermindering
van de WOZ te krijgen, dit jaar via Previcus met succes gedaan.”

www.previcus.nl

9,2
Op basis van 1.626 reviews

