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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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Nieuws

van de

Dorpsraad

De tweede uitgave van de vernieuwde Rond de Toren is een feit. De redactie en de Dorpsraad
ontvingen vele lovende reacties over de eerste editie. Er wordt momenteel volop kopij aangeleverd.
Hier zijn we ontzettend blij mee en we proberen zo veel mogelijk te plaatsen. Soms betekent dit dat we
tekst inkorten of door moeten schuiven naar een later tijdstip.
Catharinapark
Binnenkort starten de werkzaamheden
in het Catharinapark. Naar aanleiding
van de vorige publicatie zijn er vragen
gerezen over de toegankelijkheid van het
park voor rollators en wandelwagens. In
het verlengde van de Clompen Camp
komt hiervoor een doorgang. De andere
toegang wordt vanwege het behoorlijke
hoogteverschil voorzien van een trap.
Gezondheidsdag
Momenteel werken we bij de Dorpsraad
aan het organiseren van een nieuwe gezondheidsdag voor senioren. Dit doen
we in samenwerking met de GGD, net
als in 2018, alleen nu voor de doelgroep
70 jaar en ouder. We houden u op de
hoogte van de ontwikkelingen. Hopelijk
wordt het weer een enorm succes.

Mariabeeld
Het Mariabeeld in de Torenstraat en het
kruisbeeld aan de Sint Janslaan zijn aan
een onderhoudsbeurt toe. Inmiddels zijn
er al enkele vrijwilligers met de voorbereidingen bezig. Zodra de weersomstandigheden het toelaten zullen de beelden
worden opgeknapt.
Hebt u iets te vragen of te melden aan
de Dorpsraad, neem dan contact met
ons op. Dit kan door ons persoonlijk aan
te spreken of door een e-mail te sturen
naar:
dorpsraad_sambeek@hotmail.
com.

Foto: Ellen Duvekot
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Noot van de redactie: De redactie is blij met alle berichten, foto’s, tekeningen etc. die
worden ingestuurd. We proberen alles zoveel mogelijk te plaatsen. Helaas hebben we
beperkt ruimte en werken we qua onderwerpen al ver vooruit. Meld belangrijke evenementen vooraf aan, dan kunnen we er rekening mee houden. Verder proberen we
alles zoveel mogelijk mee te nemen, al dan niet ingekort of verschoven naar een latere
datum. Wij rekenen op uw begrip en hopen dat u berichten blijft insturen.
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Achter
Gelukkig

geen

de voordeur van

30.000

bezoekers hier op de stoep
Schrijven en bloggen
Michiel is werkzaam in Den Bosch als
SAP-projectleider en operational manager. Patricia schrijft nu teksten in allerlei
vormen voor verschillende (zakelijke)
klanten. “Er is niets leukers dan toveren
met woorden.” Daarbij heeft ze twee blogs
www.vlaamskijken.nl, waarop ze haar passie voor Vlaamse tv-series en films deelt
met zo’n 30.000 unieke bezoekers per
maand in Nederland en Vlaanderen. “Je
zou ze maar allemaal op bezoek krijgen
in Sambeek,” grapt Patricia. En op www.
twijfelmoeder.nl schrijft ze over de twijfels
die je als vrouw kunt hebben om moeder
te worden.

Tekst: Jeanette Verstraaten, foto’s: Ellen Duvekot

Na tien jaar te hebben samengewoond in Cuijk, vestigden
de oorspronkelijk uit Haps afkomstige Michiel, Patricia
van wie de wieg in het Zeeuws-Vlaamse Graauw stond en
hun zoontje, zich in september 2018 aan de Hoogeweg in
Sambeek. Michiel is SAP-projectleider en Patricia de ‘meest
zichtbare’ van de twee, is van origine journalist.
Caravan op de bouwplaats
“We wilden heel graag onze eigen huis
realiseren. En dan bij voorkeur het liefst
in de buurt van Boxmeer, omdat ons sociale leven zich – ook tijdens onze tijd in
Cuijk – al veel hier afspeelde. Omdat we
het huis – met behulp van Patricia’s vader
en in ieder vrij uur van Michiel – zelf hebben gebouwd, waren we vanaf zomer 2017
eigenlijk al dagelijks aan de Hoogeweg
te vinden.” Patricia’s vader heeft met heel
wat Sambeekse mensen kennisgemaakt
toen hij in de caravan op de bouwkavel
verbleef. Wie is die caravan destijds niet
opgevallen?
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Wonen in Sambeek
“Wij zochten een ruime kavel met vrij uitzicht; in Cuijk keken we namelijk uit over
de Kraaijenbergse Plassen. Dat het uitzicht
over de akkers aan de Hoogeweg zo goed
zou bevallen, hadden we vooraf echt niet
gedacht. Daarnaast sta je zo in Boxmeer
en fiets je binnen no time naar de mooiste
plekken, zoals het Maasheggengebied, Sluizencomplex, Brestbosch, maar ook de rustige polders met hun slootjes. We hebben
een goede band gekregen met de bewoners
aan ‘ons pleintje’ en de andere zelfbouwers
in de wijk. En ook de vele festiviteiten in het
dorp kunnen we erg waarderen.”

Waarom een boek schrijven?
“Ik wist zelf nooit of ik eigenlijk wel moeder wilde worden en heb mijn twijfels
altijd gedeeld op mijn blog www.twijfelmoeder.nl. In de zomer van 2018 ben ik
door uitgeverij HarperCollins Holland
benaderd of ik hier ook een boek over
wilde schrijven. Een hele uitdaging, want
meteen na de verhuizing naar Sambeek
moest ik flink aan de bak om de deadline te halen. Het boek ligt namelijk sinds
maart 2019 in de winkel in Nederland en
België,” aldus Patricia. Het is te koop bij
Van Dinter en te leen in de bibliotheek.
Twijfelmoeder
“Toen ik zelf twijfelde, voelde ik me vaak
eenzaam en onbegrepen. Door mijn verhaal online te delen, ontdekte ik dat ik
helemaal niet zo vreemd was. Veel meer
vrouwen twijfelen aan hun kinderwens en
worstelen met alle vragen en (ongepaste)
opmerkingen. ‘Willen jullie kinderen?’ is
heel makkelijk gevraagd, maar vaak beseffen mensen niet hoeveel verdriet die
vraag kan oproepen. Ik ben blij dat ik het
al dan niet hebben van een kinderwens
nu bespreekbaar mag maken. Vaak gaan
we er vanuit dat vrouwen moeder willen
worden, maar dat is niet iedereen gegeven.
Enerzijds omdat het niet mogelijk is, maar
anderzijds kan dat ook een bewuste keuze
zijn.” Patricia ondersteunt op dit vlak ook
vrouwen met de Facebook-groep Twijfel
over kinderwens en (persoonlijke) workshops.

Patricia
Van RTL Boulevard naar Boekenbal
“Ik heb het schrijven van een boek nooit
geambieerd, maar ik ben blij dat ik in het
diepe ben gesprongen. Het heeft me zoveel bijzondere ervaringen opgeleverd. Zo
stond ik opeens tussen de bekende schrijvers op het Boekenbal. Was ik te gast in de
liveshow van Kraak op Omroep Brabant.
Bij RTL Boulevard ging het bijna 6 minuten over mijn boek en het thema. En ik
zat – net als tal van Vlaamse bekendheden
– te signeren op de Boekenbeurs in Antwerpen. Daarnaast weet ik – dankzij mijn
Facebook-groep – dat heel veel vrouwen
blij zijn dat ik dit onderwerp bespreekbaar
maak, zodat zij nu weten dat ze niet alleen
zijn en eenvoudig met lotgenoten in contact kunnen komen.”

en

Michiel

vieren ze namelijk ook carnaval. Zo deed
ik als kleuter al mee aan de optocht in het
Djerkenland. En naar het limonadebal
keek ik weken uit. Als puber waren we iedere dag wel op pad.“
Mooiste plekje in Sambeek
Voor Patricia en Michiel is dat op dit
moment echt hun eigen huis. Eigenhandig vanaf niks uitgebouwd tot een heerlijke stek. “Vanaf hier wandelen we zo
naar Boxmeer, fietsen we de Maasheggen
in of rijden we naar de pont om aan de
overkant Nationaal Park De Maasduinen
te verkennen. Laat die heerlijke zonnige
dagen maar komen,” roept Patricia uit.

Boodschap voor Sambeek
Als we Michiel en Patricia vragen wat ze
nog kwijt willen aan Sambeek dan is dat
het volgende: “Dat we het heel fijn vinden hoe je als nieuwe bewoner hier wordt
verwelkomd. Van het praatje met ‘de oude
garde’ die dagelijks voorbij wandelen – en
tijdens de bouw vaak bij ‘ons pap’ stonden
– tot aan de dorpsraad die met de kermis
een bijeenkomst organiseert voor nieuwe
inwoners,” besluiten ze in koor.
Combineren van werk, privé en het wonen
in Sambeek
Patricia werkt vanuit huis, Michiel rijdt
door heel Nederland. We werken beide
fulltime. Met de hulp van opa’s en oma’s,
maar zeker ook dankzij de professionals
van Kinderrijkhuis kunnen wij alles perfect combineren. Sinds dit seizoen is Patricia actief in de jeugdcommissie van De
Knoepers. Een gezellige club, waarbij ze
zich vanaf de eerste vergadering al thuis
voelde. “Carnaval vieren doe ik al van
kleins af aan; in Oost-Zeeuws-Vlaanderen

Eén miljoen voor Sambeek
Als ze één miljoen mochten verdelen dan
zou dit gaan naar alle verenigingen. Verenigingen zijn zo ontzettend belangrijk
voor de leefbaarheid in een dorp, maar het
wordt lastiger om vrijwilligers en bestuurders te vinden. Zeker de personen die achter sponsoring aan willen en durven zijn
vaak schaars. Met dat miljoen kunnen veel
benodigde zaken opgepakt worden.

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

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

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

Emiles
Vertellingen

Verhaaltjes geschreven door Emile van
Stokkum †
Een Duitse radiozender zond begin
negentiger jaren een programma uit
met het thema Morgenandacht. Van die
overwegingen maakte Emile notities
en later heeft hij hier verhaaltjes van
geschreven en in een boekje gezet. Op
de eerste pagina staat deze tekening uit
±1955 met als onderwerp ‘Verandering’.

Nieuwsflits
Die rust is uitstekend voor ons en we
gaan kritisch naar ons zelf kijken.
Wachten kan louteren: we hebben het
voor iets over, of we moeten wel, omdat
er geen andere keus is.
Zijn er soms mensen die op ons wachten? Dat wij de eerste stap zullen zetten
om het weer goed te maken?

WACHTEN
Wat zijn we toch druk bezig; we komen
tijd te kort. Dan dit, dan dat. Zelfs als we
in feite niks deden, denken we dat we
actief zijn geweest, achteraf.

GEBOORTENIEUWS

Op 25 januari jl. werden Tom en Janneke van der Ven – van Raaij trotse
ouders van een dochter Lois. Tobias
en Vianne hebben er een zusje bij.

AQUAFIT, NU VOOR
ALLE SENIOREN UIT
DE GEMEENTE

Vervelen doen we ons niet gauw. En als
de verveling dreigt, zoeken we wel iets
om mee bezig te zijn. En vervelende
karweitjes stellen we liever uit …
Wanneer we erg lang moeten wachten,
gaan we misschien beseffen dat we niet
goed bezig zijn.

In Memoriam Sil

van den

Brand

Hij werd geboren op 2 september 1943
in Sambeek en groeide op als jongste in
het gezin aan de Maasstraat. In Oploo
leerde hij Bep Willems kennen, waarmee hij op 19 oktober 1965 trouwde. Zij
gingen wonen in het ouderlijk huis, om
na enkele jaren tientallen meters te verhuizen. Samen kregen zij 3 dochters en
later werd hij de trotse opa van 8 kleinkinderen.

Langzaamaan ging hij geestelijk en lichamelijk achteruit en samen verhuisden ze naar de Weijerstaete te Boxmeer.
Sil moest steeds meer aan kwaliteit van
leven inleveren en toen hij meer verzorging nodig had is hij naar de Symfonie
gegaan. Hier is hij op 24 januari 2020
rustig is ingeslapen. De crematieplechtigheid heeft op 1 februari plaatsgevonden.

Sil werkte op de administratie van Hendrix de Körver en Meldon in Bergen
voordat hij in 1966 als verzekeringsadviseur in dienst trad bij Victoria Vesta
met als werkgebied Boxmeer en omgeving. Toen hij 59 jaar was kon hij gebruik maken van een pre-pensioenregeling en dat gaf hem tijd om samen met
Bep te genieten van het leven.

Moge hij rusten in vrede.

Aquafit wordt door de SWOGB aangeboden als een bewegingsactiviteit
aan senioren uit de gemeente Boxmeer. Gedurende 38 weken per jaar
vindt dit in groepsverband wekelijks
plaats in Zwembad Joke te Holthees.
Voorwaarden
· Voor alle senioren uit de gemeente Boxmeer. (Ook voor niet KBO
leden)
· Het aanmeldingsformulier wordt op
de eerste les ingevuld bij Joke.
· De eigen bijdrage is € 60,-- per persoon per kwartaal. Te voldoen via
machtiging. Indien er vanwege persoonlijke omstandigheden minder
dan 38 maal wordt deelgenomen, is
er geen recht op teruggave van de
bijdrage. Bij langdurige ziekte stopt
na 3 maanden de inhouding.
· De eerste 2 bijeenkomsten worden
gezien als proef en zijn gratis.
Opgave
Voor informatie kunnen belangstellende terecht bij:
Coördinator seniorenactiviteiten Holthees Nico van Tilburg: naftilburg@
gmail.com of tel. 06-15038604.
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Nieuwsflits
JUBILERENDE LINDEFEESTEN TRAKTEERT

Eerste rondje gratis
Om dit jubileum te vieren is iedere
avond het eerste rondje van de Lindefeesten. Iedereen die voor 21.40 uur binnen is krijgt namelijk het eerste drankje
van de organisatie. De tijd 40 minuten
over 9 verwijst het 40 jarig jubileum.
Uiteraard is iedereen na die tijd ook van
harte welkom.

Op 3,4, 10 en 11 april wordt de 40e editie van de Lindefeesten gehouden. En dat
vieren we. In het centrum van ons dorp
verrijst wederom een grote feesttent. Al
40 jaar vormen onze Lindefeesten een
tentfeest voor de hele regio en ver daar
buiten.

Early bird ticket
Dit jaar heeft de organisatie ook weer
enkele dingen vernieuwd. Zo worden
voor het eerst “early bird” tickets verkocht. Deze tickets zijn tot 22 februari
goedkoper of zo lang de voorraad strekt,
verkrijgbaar op de website. Na 22 februari zijn de tickets verkrijgbaar voor de
reguliere prijs.

KNOEPER VAN HET JAAR
Wat zat ik nietsvermoedend te genieten
van wederom een prachtige pronkzitting. Decor, zang, buuts, toneel, cabaret
en presentatie: het was weer fantastisch.
Dit alles onder leiding van de jubilerende Luc Zeegers. Hulde.
En toen was daar de Knoeper van het
jaar. Nietsvermoedend zat ik achter in
de bomvolle zaal, toen de Knoeper met
enkele rake beschrijvingen bekend werd
gemaakt door Harrie en Henriet. Een
complete verrassing toen mijn naam genoemd werd. Maria was al weken op de
hoogte, maar wat kan ze goed geheimen
bewaren. Op het podium staande zag
ik ook ineens onze dochter Ilse en haar
vriend. Dat maakte het compleet. Er
werd een prachtige oorkonde uitgereikt
met bloemen voor Maria. Emile maakte in een gedicht duidelijk waarom de
keus op mij gevallen was. Het was een
indrukwekkend rijtje en dan kun je zeggen: “Ja, toch wel veel gedaan.” Maar…..
altijd met heel veel plezier.
Ik wil iedereen, via deze weg bedanken voor de uitverkiezing tot Knoeper
van het jaar 2020. Voor alle felicitaties,
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gelukwensen, in woord en gebaar, het
was hartverwarmend. Een zeer eervolle
onderscheiding, met een oorkonde die
zeer zeker een mooie plaats in ons huis
zal krijgen. Maria en ik kijken met zeer
veel plezier terug op deze prachtige gebeurtenis.
Toon Gerrits Alaaaaaaaaaaaaaaf.

Voorverkoop munten
Verder is voor het eerst mogelijk om
consumptiemunten in de voorverkoop
te bestellen. Deze munten zijn aantrekkelijk geprijsd en tijdens de feesten af te
halen bij de garderobe.
De organisatie is er ook dit jaar in geslaagd een afwisselend programma
samen te stellen.
3 april - DJ’s van Radio 538 met als speciale gasten Het Feestteam en Pater Moeskroen.
4 april - Proost!
10 april - Tributenight
11 April - This is Beethoven
Voor meer informatie en tickets: www.
lindefeesten.nl

REGIONALE
SENIORENBEURS
De Regionale Seniorenbeurs, die in
2018 voor het laatst werd gehouden,
komt terug. In 2020 zal het evenement
plaatsvinden op vrijdag 17 april van
14.00 – 21.00 uur en zaterdag 18 april
van 10.00 – 17.00 uur.
De locatie van het evenement is partyen evenementencentrum City Resort
Events (voorheen Fitland) in Mill.
De organisatie is wederom in handen
van KBO-Kring Land van Cuijk en de
KBO-Kring Gemeente Mill en Sint
Hubert.
De entree voor bezoekers van de
beurs bedraagt €3,00.
Deze prijs is inclusief 1 consumptie.

Sambeek viert
75 jaar Leven

in

Vrijheid

Toen eind september 1944 geallieerde soldaten Sambeek bevrijdden van de Duitse bezetter
betekende dit geenszins het einde van het oorlogsgeweld. In tegendeel zelfs, want daardoor
werd Sambeek, zoals zo mooi verwoord in het boek van Guido Siebers en Geurt Franzen, ´tot
frontgebied verklaard´ met alle oorlogshandelingen en verschrikkingen die daarbij horen.
Tot overmaat van ramp moesten de inwoners evacueren en de meesten konden pas bijna
een halfjaar later naar hun geliefde Sambeek terugkeren. Met deze wetenschap in gedachten
hebben de organisatoren de feestelijke viering van 75 jaar Leven in Vrijheid voor Sambeek
hiervoor pas half maart gepland, om precies te zijn: zaterdag 14 maart 2020.
Er is een middag- en een avondprogramma, zodat zeker ook de jeugd aan deze viering kan meedoen.
Middagprogramma van 13.30 – 17.00 uur
We beginnen met een historische optocht
door Sambeek met originele militaire
voertuigen uit Wereldoorlog II, oude automobielen en landbouwvoertuigen, kinderen met feestelijk versierde fietsen, het
St. Anthonius Gilde en wie allemaal willen
aansluiten. Deze optocht stelt zich op in de
Pater Bunsstraat en vertrekt om 13.30 uur
om in grote lijnen de route van de carnavalsoptocht te volgen; uitzondering is het
gebruik maken van de Kortestraat.
Herdenking
Bij Centrum Sambeek in de Torenstraat
wordt even stil gehouden bij het monument van de gevallen strijders van de
Maaslinie in mei 1940. Na een korte plechtigheid, met o.a. het spelen van The Last
Post en het zingen van het Wilhelmus,
vervolgen wij de route. Op het kerkplein
wordt om ongeveer 14.00 uur het middagprogramma verder toegelicht en kan
iedereen de plaatsen gaan bezoeken waar
diverse activiteiten gehouden worden.
Diverse locaties
Er kan gekozen worden uit:
*het bezichtigen van een tentoonstelling
van materiaal uit de Tweede Wereldoorlog dat in de ruimte onder de toren is opgesteld; het bezoeken van de atoombunker aan de Stuw; vanmiddag opengesteld
en met foto’s wordt een beeld gegeven
van hoe het er in de 80-er jaren van binnen heeft uitgezien;

*
het bijwonen van een voorstelling gespeeld door leden van de Vest toneelgroep bij de hooimijt van SMT naast
het Gildeterrein aan de Grotestraat, hier
is ook een fototentoonstelling over het
oude boerenleven en van oude gildekostuums en attributen; *het maken van een
tochtje met een oud legervoertuig vanaf
firma Uyen naar de Stuw, verzorgd door
leden van de groep Aces.
Versieren
Om ons dorp er feestelijk uit te laten zien
zullen wij op een aantal plekken bomen
met rood-wit-blauwe vlaggen en oranje
wimpels versieren en op onze fiere Knoeper de grote vlaggen uitsteken. Het kerkplein wordt op de bekende wijze met vlaglijnen en vlaggetjes versierd.
Wij verzoeken alle inwoners – zeker hen
die aan de route wonen – om ook de vlag
uit te steken, dat mag de Sambeekse en/of
de Nederlandse zijn. Doet u ook mee?
Avondprogramma 20.00 – 22.30 uur
In de Elsenhof verzorgt Harmonie Semper Unitas een kort concert, gevolgd door
Zanggroep Joyful. Natuurlijk met toepasselijke muziekwerken. Heel bijzonder
is het zingen van een speciaal ‘Sambeeks
Onderduikerslied’ geschreven als dank
voor een veilig onderkomen op de Hei.
Gelukkig is het nog bewaard gebleven en
nu op muziek gezet, zodat het ten gehore
kan worden gebracht.
Er is een Column over Vrijheid door onze
nieuwe Sambeekse burgemeester Bert
Denen. Door jeugd worden gedichten over
het onderwerp Vrijheid voorgedragen.
Er is aandacht voor een boekwerkje met
verhalen van Sambeekse schrijvers over

het thema ‘Vrijheid’ dat speciaal door de
Stichting Bing dit jaar voor elk dorp van
de Gemeente Boxmeer wordt uitgegeven.
Stichting Sambeeks Heem zal een aangepast Duvelsklökske ten doop houden:
een hernieuwde uitgave van het boek ‘De
oorlog van 300 minuten’ met daarin ook
een aantal nieuwe verhalen uit Sambeekse
dagboeken uit de oorlogstijd. Beide boekwerken zijn te koop.
Er wordt een video-opname vertoond van
een opgenomen interview met enkele Sambeekse mensen die de oorloog daadwerkelijk
hebben meegemaakt en hierover nog herinneringen met elkaar en ons willen delen.
Lindebomen
Adriaan Stevens heeft een aantal lindebomen – klonen van de ‘enige echte’ – aangeboden ter verloting; die gaan we dus ook
houden, zodat er in het dorp bomen ter
herinnering aan 75 jaar Leven in Vrijheid
geplant kunnen worden.
Vanzelfsprekend zijn alle activiteiten volledig gratis te bezoeken. Wij rekenen op
een grote opkomst bij hopelijk heel mooi
weer. Ook u verwachten wij deze dag te
ontmoeten!
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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

EEN GESCHENK VOOR SAMBEEK (DEEL 2)
De toren. Zou het geschenk hiermee
te maken hebben? Onze historische
pracht, die al meer dan 5 eeuwen fier
over het landschap kijkt.
Een stukje historie over torens.
De doelen voor de bouw van een toren
waren divers. Torens werden gebouwd
ter verdediging van de stad, bijvoorbeeld als uitzichtpunt tegen vijanden of
brand, en daarnaast als blikvanger voor
de stad en de kerk in het bijzonder.
In de torens werden kerkklokken, achter galmgaten opgehangen en torenuurwerken geplaatst. De eerste torenuurwerken, eind dertiende eeuw, welke in
de toren nabij de kerkklokken werden
aangebracht, gaven alleen de tijd aan
door het slaan van de uren op de kerkklok. Wijzerplaten verschenen pas in
het midden van de 15e eeuw.
Op de top van de toren staat vaak een
symbool: op protestantse kerken meestal een weerhaan die de windrichting
aan geeft, terwijl katholieke kerktorens
doorgaans een kruis hebben.
Onze toren heeft beide symbolen.
In oorsprong stond de toren tegen de
kerk. Door de vernielingen op het einde
van de Tweede Wereldoorlog is een
nieuwe kerk gebouwd en is de toren
apart komen te staan. Net zo apart als de
Domtoren in Utrecht.

Militaire functie
Kerktorens werden door de beschutting en het zicht op de omgeving die zij
boden ook voor militaire doeleinden
gebruikt. Het hedendaags oorlogsrecht
verbiedt het beschadigen van religieuze
gebouwen en daarom ook het militair
gebruik ervan, omdat dat van deze gebouwen een militair doelwit maakt. Helaas kwam dit recht te laat om de beschadigingen aan onze toren te voorkomen.
Hoogste torens
De hoogste kerktoren ter wereld was
het Munster van Ulm in de Duitse stad
Ulm. Deze toren is 161,53 m hoog en
was tijdens de bouw even het hoogste
bouwwerk ter wereld. De status van
hoogste kerktoren ter wereld lijkt nu
verloren te gaan aan de Sagrada Familia
in het Spaanse Barcelona, waar de torens 170 m meten.
Het geschenk? Wat kan het zijn? Heeft
het met de toren te maken?

GRAAFWERKZAAMHEDEN VALLEN TEGEN

Bij het ter persen gaan van Rond de
Toren lag Sambeek nog volop open en
konden ze ons vertellen dat de werkzaamheden nog zeker tot na carnaval
zouden duren. Het einde zou nu ongeveer in zicht moeten komen.
De problemen waardoor de werkzaamheden veel langer duren zijn ontstaan
door verschillende tegenslagen. Bij het
vervangen en aanbrengen van de nieuwe waterleiding bleek de gasleiding
slechter te zijn dan gedacht. Deze is
daarom ook direct vervangen. Daarnaast liep het project vertraging op
door personeelstekort. Hierdoor moesten de beschikbare mensen verdeeld
worden over verschillende projecten.
Het is dus nog eventjes volhouden
eer Sambeek verlost zal zijn van deze
“graafmollen”.

Wordt vervolgd in een volgende uitgave
van Rond de Toren.

ORGANISATIES ZORG
EN WELZIJN SAMBEEK

De torenman

Ons Thuus
info@onsthuus.nl
Wwz-coördinator
Dini Kuppen
Jongerenwerkers
Jeroen v.d. Heuvel
Ouderenwerker
Dette Koenders
0485-700500 | info@sociom.nl

Landmeetkundige functie
Kerktorens hebben tot de opkomst van
satellietnavigatie (gps) een belangrijke
rol gespeeld in de landmeetkunde voor
driehoeksmeting. Hierbij worden op
een punt met ver zicht (in Nederland
meestal een kerktoren) de richtingen
naar andere punten gemeten. Hieruit
kon de onderlinge ligging nauwkeurig
bepaald worden. Nog altijd zijn bij het
Nederlands Kadaster coördinaten met
centimeterprecisie van veel Nederlandse kerktorenspitsen verkrijgbaar, die
door landmeters gebruikt kunnen worden om hun eigen metingen aan op te
hangen.

Zorgloket Gemeente Boxmeer
WMO-klantmanagers
0485-585911 | frontoffice@boxmeer.nl
Wijkverpleegkundige Boxmeer
0900-8803
Huisartsenpost
0900-8880
Domtoren - Utrecht

Wijkagent/politie
0900-8844
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Nieuwsflits
DE VLAG UIT
Is het u ook al opgevallen dat veel vaker
dan voorheen de vlag uithangt op onze
Knoeper? Robert Mekking, Toon Gerrits en Wendy Mekking zorgen er tegenwoordig samen voor dat bij elke feestelijke gelegenheid op de toren wordt

gevlagd. Zo ging op 31 januari natuurlijk de vlag uit voor de verjaardag van
prinses Beatrix. Op 14 maart aanstaande zal de vlag weer op de toren prijken
i.v.m. 75 jaar Vrijheid.

Heel veel mensen beoefenen een
hobby: van het verzamelen van winkelwagenmuntjes en bierviltjes tot het
fokken van bijzondere kanaries en het
bijeenbrengen van heiligenbeelden.
En alles wat daartussen zit.
Ook heel veel Sambekenaren hebben
een leuke liefhebberij. Van sommigen
zijn die bij dorpsgenoten wel bekend,
maar van een aantal inwoners jammer
genoeg niet. Zij oefenen hun hobby
min of meer in stilte uit. Maar voor
vrijwel alle hobbyisten geldt: zij vertellen er graag en met enthousiasme
over.

WORST ETEN IN SAMBEEK
Zoals gebruikelijk wordt ook dit jaar in
Sambeek tijdens het Halfvasten weer
het traditionele Worst Eten georganiseerd. Een slordige 50 kg braadworst
vormen samen met de bruine bonen,
de appelmoes en het brood de componenten van dit feestelijke halfvasten
maal.
Alle mannelijke inwoners van Sambeek
zijn welkom op zondag 22 maart vanaf
20.00 uur in Café De Gouden Leeuw.
In week 10/11 komen de leden van het
Halfvasten Comité bij u aan de deur
voor de kaarten. Mochten ze u niet
thuis treffen of bent u van gedachten
veranderd, dan kunt u ook nog kaarten
bestellen bij Mario Denen 06-23408924
of Jos van de Loo 06-12704571.

HOBBYISTENROUTE

MAASHEGGENVLECHTEN
Op zondag 8 maart a.s. vindt in Oeffelt het 15e Nederlands kampioenschap Maasheggenvlechten plaats.
Het begint om 11 en eindigt om 16
uur, de entree is gratis. Kijk voor meer
informatie op www.maasheggen.nl

Het Halfvasten Comité

Op zondag 21 juni van 11.00 tot 16.00
uur (het Sint-Jansweekend) krijgen
zij de mogelijkheid om dat te doen
én hun verzameling aan anderen te
laten zien tijdens de Hobbyistenroute
die dan in Sambeek wordt georganiseerd. Dat kan zijn in of bij hun eigen
huis. Of - als dat bezwaarlijk is - in een
kraampje of op een andere geschikte
plek op het kerkplein. De Hobbyistenroute wordt georganiseerd door de
stichting ‘500 jaar Sambeekse toren’ in
samenwerking met de Dorpsraad.
Lijkt het u leuk om anderen te laten
meegenieten van uw hobby waar u
zelf zo veel plezier aan beleeft, meldt u
dan vóór 10 maart aan bij René Klaassen, tel. 0485-572169 of per e-mail:
scribaBV@hetnet.nl

Feestjes & partijtjes - catering - vergaderruimte
Informeer naar de mogelijkheden
0485-572264 | eetcafedegoudenleeuw@hotmail.com
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Sambeeks Heem
NOOIT MEER KOUKLEUMEN IN DE KERK
Door René Klaassen
Natuurlijk was hem gevraagd wat hij
graag wilde hebben bij de viering van zijn
50-jarig priesterjubileum op 23 en 24 mei
1933. “Niets voor mezelf ”, had pastoor
Frans de Vocht de organisatoren van het
feest laten weten. “Maar als jullie toch
graag een cadeau willen geven kies dan
iets waar alle parochianen profijt van hebben. Ik denk aan een centrale verwarming
in de kerk.”
De organisatoren knikten. Ze hadden niet
anders verwacht. Want de toen 74-jarige
pastoor wilde immers altijd al weinig voor
zichzelf hebben en gunde anderen altijd
alles. Behoeftigen deden zelden tevergeefs
een beroep op hem. Als geestelijk adviseur
stond hij verenigingen met raad en daad
terzijde. Op zijn initiatief was in 1912 het
patronaat of parochiehuis gebouwd, waar
zij kosteloos gebruik van konden maken
voor hun bijeenkomsten. En als voorzitter
van het schoolbestuur had hij onder andere gezorgd voor een nieuwe jongensschool
aan de Sint-Janslaan.

Vele Sambekenaren gaven royaal voor een passend cadeau voor hun pastoor Frans de
Vocht: centrale verwarming in de kerk.
Een centrale verwarming in de kerk dus.
Een goed idee, want het eeuwenoude gebedshuis op de plek van het huidige kerkplein werd niet verwarmd. In de winter
zaten de Sambeekse gelovigen, zelfs met
dikke jassen aan, er te koukleumen.
Om de benodigde gelden bijeen te krijgen werd er een collecte gehouden. De
opbrengst: ruim 2300 gulden (nu: 22.000
euro) - genoeg om de centrale verwarming mee te kunnen bekostigen.
In oktober 1933 werd aan de firma Braat
uit Delft de aanleg ervan gegund. In tegenstelling tot wat toen gebruikelijk was,
werd er geen cokesgestookte verwarming
geplaatst maar een oliegestookte. “De regeling van de verwarming gaat geheel
automatisch”, berichtte het Boxmeers
Weekblad toen. “Bediening is niet nodig,
wat een grote besparing oplevert. Ook het
jaarlijkse onderhoud is veel goedkoper.”

Omslag van een feestlied, gezongen bij
het 50-jarig priesterfeest van pastoor
Frans de Vocht.

Elf jaar later, in het najaar van 1944, werd
tot twee keer toe door Duitse militairen
geprobeerd de toren op te blazen. De kerk
liep daarbij zware schade op en kon niet
meer worden gerestaureerd. De verwarming echter bleef vrijwel geheel in tact.
Reden voor Jan van Berkel, die de in 1936
overleden Frans de Vocht als pastoor was
opgevolgd, het bisdom te vragen of de
verwarming overgeplaatst mocht worden
naar het parochiehuis. “De inhoud van de
beide gebouwen komt vrijwel met elkaar
overeen. Het zou een schone uitkomst zijn
voor het parochiehuis, dat we nooit voldoende kunnen verwarmen, ook niet in
normale tijden.”
Het bisdom stemde in en zo kreeg de door
de parochianen geschonken centrale verwarming een tweede leven in een gebouw
dat eveneens voor hen allen bestemd was.

Op zondag 3 december 1933 was het dan
zover: de nieuwe centrale verwarming
brandde toen voor het eerst. De Sambeekse parochianen zullen blij zijn geweest dat
ze voortaan niet meer in de kou hoefden
te zitten.
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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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Jeugd

Wij hebben met de jeugdredactie een insta account aangemaakt @rond_de_toren_jeugd.
Daar hebben we een paar stellingen geplaatst en dit zijn de resultaten van die stellingen.
We hebben één open vraag en een paar gesloten vragen.
Gesloten vragen
1. Waar ga jij helemaal los?
7% torenfeesten, 93% lindefeesten
Open vraag
Wat zou je doen als je 10.000 euro
moest uitgeven aan Sambeek?		
Antwoorden bij open vraag:
Beachvolleybalvelden maken
Betere velden bij VV Sambeek
Een park maken
Winkels

2. Wat is typisch Sambeek?
51% kerktoren, 49% lindeboom
3. Wat zou je liever willen in Sambeek?
22% pretpark, 78% winkels
4. Wat is belangrijk in Sambeek?
76% sport, 24% school
5. Wil je later nog in Sambeek wonen?
82% ja, 18% nee
6. Zijn er genoeg dingen om te doen in
Sambeek voor de jeugd?
47% ja, 53% nee
7. Wat missen jullie is Sambeek?
53% Mac Donalds, 47% pizzeria

Basisschool
de Bolster

Pannenkoekendag 2020!

Pannenkoekendag
De Lama’s!

Bij dezen nodigen wij u uit om pannenkoeken te komen eten op vrijdag 20 maart
2020 in ons restaurant. Neem vooral al uw familie en vrienden mee.
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: € 5,00 all you can eat! en één consumptiebon gratis.
Adres: Grotestraat 68, 5836 AH, Sambeek

De Lama´s van de Bolster hebben dit
jaar hard gewerkt om pannenkoekendag 2020 in elkaar te zetten. Vindt u
het leuk om uit eten te gaan? En houdt
u van pannenkoeken? Dan bent u de
perfecte persoon om te komen eten.
U kunt pannenkoeken komen eten op
vrijdag 20 maart in ons restaurant op
basisschool de Bolster. We hopen dat
u zich allemaal aanmeldt voor onze
leuke, gezellige en fantastische pannenkoekendag! Hiernaast staan alle
belangrijke gegevens, zoals de kosten,
de tijden, het emailadres voor opgave,
etc. U komt toch ook?

Email voor opgave:
Pannenkoekendag2020Lama@hotmail.com
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De

hobby van...

Mario Reintjes

Wat begon met het verzamelen van kogelpunten is nu uitgegroeid tot een collectie van over de
10.000 objecten, daarmee is de hobby van Mario Reintjes inmiddels behoorlijk uit de hand
gelopen. De zolder van zijn Sambeekse woning, waar hij sinds twee jaar woont, staat bomvol
met militaire spullen en in de woonkamer prijkt een enorme boekenkast vol met historische
boeken. Dagelijks besteedt hij bijna elke vrije minuut aan zijn hobby. Enerzijds met de aanen verkoop van spullen of het ruilen ervan. Anderzijds met het uitzoeken van het verhaal
achter het object.
Tekst: Jeanette Verstraaten
Foto’s: Ellen Duvekot
Het ontstaan van de verzameling
Mario’s vader werkte vroeger bij Van Hout
in Mill. Het hout dat daar werd binnengebracht zat vol met kogelpunten. Die moesten eruit voordat het hout bewerkt kon
worden. “Deze kogelpunten ben ik gaan
verzamelen,” vertelt Mario trots. “Toen ik
op school een opstel moest schrijven ging
dat natuurlijk over de tweede wereldoorlog. Ik kwam erachter dat oma en andere
familieleden er veel over wisten te vertellen en ook nog veel spullen hadden. Deze
spullen heb ik gekregen en zo ontstond
mijn verzameling.” Het is mooi om de
verhalen levendig te houden en zo kreeg
hij meer en meer interesse in wat nu zijn
grote hobby is. Om de verzameling uit te
breiden gaat Mario regelmatig beurzen

De gevonden tas
en rommelmarkten af. Daarnaast heeft hij
ook veel objecten gekregen, helaas gebeurt
dat de laatste tijd steeds minder.

De medailles van een overleden soldaat
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Het verhaal erachter
Het mooiste aan het verzamelen van militaire objecten is volgens Mario het verhaal
achter het object. “Ik ben altijd benieuwd
naar het verhaal dat erachter zit. Bijvoorbeeld deze onderscheidingsset, hier zie je
een naam en een nummer en dan ga ik op
onderzoek. Dat alleen vind ik nog mooier
dan het object zelf,” vertelt hij enthousiast.
Onlangs breidde Mario zijn collectie uit

met een helm. Dan wordt een zoektocht
gestart naar de militair die hem op zijn
hoofd heeft gehad. De militair, die deze
helm heeft gedragen, was in Overloon gelegerd. Daar is de helm gevonden. Later is
hij gesneuveld in Weert en vervolgens in
Margraten begraven.
Geofferd voor zijn idealen
Als je Mario vraagt welk object hij het
meest bijzonder vindt, dan komt hij toch
weer terug op het verhaal achter het object. “Ik vind het heel mooi om dat uit te
zoeken,” zegt Mario. “Het raakt me dan

enorm als ik het uitgeplozen heb, dan
komt de persoon als het ware tot leven en
besef ik dat hij zijn leven heeft geofferd
voor zijn idealen.”
Adoptiegraven
Dat Mario echt gevoel heeft bij het verhaal
oftewel de persoon achter het militaire
object wordt nog eens extra duidelijk als
hij me een Medicalbag laat zien. De tas is
gevonden bij een huisopruiming in de St.
Annastraat in Nijmegen. De soldaat zelf
heeft in Grave de Thomsonbrug bevrijd
en is later in de Ooijpolder gesneuveld en
begraven in Margraten. Het was het eerste object waar hij de persoon van achterhaald heeft. Als eerbetoon legt Mario elk
jaar, als hij het militair kerkhof in Margraten bezoekt, bloemen bij het graf van deze
soldaat neer. Tevens heeft hij daar nog
twee adoptiegraven die hij de nodige aandacht schenkt. “Het vormt een soort van
eerbetoon aan allen die voor onze vrijheid
gesneuveld zijn,” aldus Mario.

Het T5 - harnas
Grootste wens
Elke verzamelaar heeft wel een wens. Een
paar jaar geleden werd hem deze vraag
ook eens gesteld door een verslaggever.
Toen wenste hij een T5-harnas en nu heeft
hij er maar liefst drie. Mario denkt nog
eens na over de wens voor zijn verzameling. Dan vertelt hij: “Vroeger had ik een
jeep. Sinds mijn vader is overleden heb
ik die vanwege ruimtegebrek weg moeten doen. Nu ik in Sambeek woon heb ik
volop ruimte en zou ik wel weer zo’n militaire Willy jeep willen hebben.”

oud. “Je bootst immers het militaire leven
na en een militair van 55 jaar is te oud, die
sneuvelt direct,” zegt Mario met een lach.
Wat de gek er voor geeft
Door veel spullen te ruilen en soms wat
te verkopen kan Mario zijn hobby bekostigen. Als je vraagt naar wat de waarde is van
zijn verzameling dan heeft hij geen flauw
idee. “Het is wat de gek er voor geeft,” zegt
hij lachend.
Bezichtigen
Helaas heeft Mario niet de mogelijkheid
om zijn verzameling te laten zien. Toch
vindt hij het leuk om mensen te laten
meegenieten van zijn collectie. “Daarom
hoefde ik ook niet na te denken om mee te
doen met dit redactionele artikel in Rond
de Toren. Verder sta ik op 14 maart a.s. tijdens de Sambeekse viering van 75-jaar

De verzameling
Leven in Vrijheid in de ruimte onder de
toren met een deel van mijn verzameling.
Daar is iedereen van harte welkom,” zegt
Mario.
75-jaar vrijheid
Door zijn spullen tentoon te stellen levert
Mario zijn aandeel aan de viering van 75jaar vrijheid. Hij vindt het belangrijk dat
het verhaal rondom de tweede wereldoorlog levend blijft. “We mogen het natuurlijk
nooit vergeten. Wie de geschiedenis kent,
kent de toekomst. Als je goed kijkt naar de
geschiedenis dan zie je dat het zich herhaalt. Uiteraard mag dit natuurlijk nooit
meer gebeuren.
Let’s not forget,” zo besluit Mario zijn betoog.

55 is te oud
Naast het verzamelen van militaire objecten heeft Mario vele jaren plezier gehad in
het meedoen aan militaire re-enactments.
Hiervoor vindt hij zichzelf nu echter te

De gevonden tas
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Agenda
TV Sambeek
55 + tennis
Doorlopend woensdag en donderdag
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
Tenniskids groen
5, 13, 19 april, 10, 17, 24 mei,
1 juni
Erik Hendriks overhandigt de Adriaan Stevens Bokaal aan Bart van Eldijk

Juniorencompetitie
5, 13, 19, 26 april, 10, 17, 24 mei

Uitreiking
‘Adriaan Stevens Bokaal’

Dorpentoernooi jeugd
22 mei 2020

Jaarlijks wordt bij TV Sambeek de ‘Adriaan Stevens Bokaal’, vernoemd naar één van de oprichters, in de vorm van een wisselbokaal uitgereikt. Dit kan zijn aan een individu of groep
vrijwilligers binnen de vereniging die zich bijzonder hebben ingezet voor de vereniging en hierbij
in het spreekwoordelijke zonnetje worden gezet. De Bokaal is tijdens de jaarlijkse Algemene
ledenvergadering op 27 januari door voorzitter Eric Hendriks uitgereikt aan Bart van Eldijk.
Bart is één van de 75 vrijwilligers die de vereniging op allerlei gebieden levend en gezond houdt.
Bart zet zich al vele jaren in voor de club.
Voorheen wat vaker op de voorgrond als
voorzitter van de jeugdcommissie maar
meestal als er weinig mensen op ons park
zijn. Geen klus is hem te veel en wanneer
je ter elfder ure een beroep op hem doet
is dit ook nooit tevergeefs. Het is geweldig te zien hoe handig hij is waardoor je
hem voor alle klussen kunt benaderen.
Bart zorgt voor de benodigde spullen en
handelt alles zelfstandig af. TV Sambeek
is trots op zulke vrijwilligers en dit is
een mooi moment om dit clublid eens in
schijnwerpers te zetten.
Bart van Eldijk: “Ik werd tijdens de ledenvergadering verrast door voorzitter Eric
Hendriks. Nadat hij begon te vertellen dat
de persoon die de ‘Adriaan Stevens Bokaal’

zou krijgen kortgeleden voorzitter van de
jeugdcommissie was, begreep ik dat ik de
gelukkige was die deze wisselbokaal mee
naar huis mocht nemen. Ik ben zeer vereerd dat de ‘Adriaan Stevens Bokaal’ dit
jaar mijn naam draagt in opvolging van
vele andere enthousiaste vrijwilligers die
deze voorgaande jaren thuis op de schouw
mochten zetten. Het doen van vrijwilligerswerk voor een gezellige vereniging als
TV Sambeek, is voor mij vanzelfsprekend
en iets wat ik graag doe. Bij dezen wil ik
het bestuur bedanken voor de verkiezing
van dit jaar. Groeten en tot ziens op het
tennispark van TV Sambeek.”

WINTERCOMPETITIE
Afgelopen wintercompetitie werden
Hidde Hendriks, Bjorn Hess, Hugo
Minten en Bart Laarakkers kampioen
in de tweede klasse jongens 11 t/m 17
jaar. Zij wonnen vijf competitiedagen en speelden er één gelijk tegen de
nummer twee. 63 sets en 423 games
zetten zij op hun naam.
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Zonwering
Kozijnen
Rolluiken
Overkappingen

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

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)
Wedstrijden Sambeek 1
8-3-2020
Sambeek 1 – Resia 1
15-3-2020
GVV ’57 1 – Sambeek 1
22-3-2020
Sambeek 1 – HRC ’27 1

Zonnepanelen
Net als de tennisvereniging heeft de voetbalvereniging ook gebruik gemaakt van
de door de gemeente Boxmeer beschikbaar gestelde energiescan. Hieruit kwam
naar voren dat de grootste besparing te
realiseren is met het plaatsen van zonnepanelen. Tijdens de jaarvergadering in december 2019 is aan de leden toestemming
gevraagd voor deze investering. En sinds
begin februari heeft onze kantine 52 panelen op haar dak. Nu maar hopen dat de
zon veel gaat schijnen.
Processierups bestrijding – NL Doet
Vorig jaar is er een grote plaag van de eikenprocessierups geweest. Hier willen wij
als vereniging mee aan de slag gaan. Tijdens NL Doet willen we op een natuurlijke wijze de eikenprocessierups bestrijden.
Dit gaan we doen door 25 vogelhuisjes op
te hangen aan de bomen rond veld 2 en 3.
Daarnaast zullen er planten- en bloemenzaden worden gezaaid. Deze zullen insecten aantrekken die de rups bestrijden.

Om dit voor elkaar te krijgen is jullie hulp
nodig!
Naast volwassenen zijn we ook specifiek
op zoek naar leden van de JO-9, JO-10 en
JO-11 die willen helpen met het vastspijkeren en ophangen van de vogelhuisjes.
De activiteit staat open voor alle vrijwilligers; je hoeft hiervoor geen lid te zijn van
VV Sambeek.

Wedstrijden Dames Sambeek
1-3-2020
Sambeek VR 1 – ST SIOL / JVC Cuijk
VR 1
8-3-2020
VV Achates VR 1 – Sambeek VR 1

De activiteit zal op zaterdag 14 maart om
11.00 uur starten en zal rond 13.30 uur afgelopen zijn. Wij zorgen op deze dag voor
een broodje en kom soep. Help je graag
mee? Meld je dan aan via activiteitenvvsambeek@gmail.com.
Vele handen maken licht werk!
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Grondwerk - Straatwerk
Wegenbouw & Riolering

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
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Burgemeester
Bert Denen

Twee jaar gelden werd Bert Denen (54) op
een carnavalsactiviteit aangesproken door
Marco Nabbe. Bert: “Er scheen een vacature in de carnavalsgids te staan, carnavalsvereniging De Knoepers was op zoek naar
een nieuwe burgemeester, ik had het nog
niet gezien.” Een jaar later op de pronkzitting werd Bert herinnerd aan deze vacature. “Stan zei dat hij nog een brief van me
verwachtte, ik had geen idee waar hij het
over had.” Gelukkig ging bij Katja, Berts
vrouw, wel een lichtje branden. Diezelfde
nacht nog schreef Bert een sollicitatiebrief. “Ik had al eens met voormalig burgemeester Herman Jans gesproken over
het burgemeesterschap,” vertelt Bert, “hij
zei ‘da motte gej doen, da is moi’. Ons pap,
Jos Denen, is altijd zijn loco-burgemeester
geweest, dus het zit wel een beetje in de
genen.”
Bert, in het dagelijks leven chef magazijn
bij BK Sneltransport, zit niet stil in het
Sambeekse verenigingsleven. Zo is hij bestuurslid bij stichting de Elsenhof en bij
harmonie Semper Unitas. Bij stichting de
Lindefeesten is hij voorzitter. Daarnaast
maakt hij graag muziek op zijn saxofoon
bij Semper Unitas, bij joekskapel Gazzerop en in tributeband Cocker’s Delight. Een
functie als burgemeester heeft hij dan ook

Foto Monique de Best
niet geambieerd omdat hij nog veel vrije
tijd over had.
Drie weken voor het prinsenbal kreeg
Bert een positieve reactie op zijn sollicitatiebrief van vorst Koen. Sibertus Martinus
Arnoldus Josef (Bertje) Denen was uitverkozen tot burgemeester van Sambeek. Op
het prinsenbal werd dit heuglijke nieuws
aan de Knoepers bekend gemaakt.

Toon Gerrits
Knoeper van
het jaar
Op de pronkzitting van CV De Knoepers werd Toon Gerrits door de
pronkstukken uitgeroepen tot Knoeper van het jaar 2020. Een onderscheiding voor iemand die veel voor
de Sambeekse gemeenschap betekent.
Toon en vrijwilligerswerk zijn niet
los van elkaar te zien. Deze Knoeper
van een man is koster in de kerk. Is
jaarlijks druk met kerststalbouwen
en de Torenfeesten. Hij is chauffeur
en bestuurslid van de buurtbus. Was
voorzitter van buurtvereniging het
Klaverblad. Toon fotografeert diverse
activiteiten, is betrokken bij de jeugdboerenbruiloft, en was jaren lid van
het jeugdcarnaval. Hij trainde het eerste voetbalelftal en stond als jeugdleider voor de voetballende jeugd klaar.
Ook op het Outlandsfestival, de klussendag in het klooster en Sambeekse
opschoondag draagt hij een steentje
bij. Toon is bezig met het opknappen
van het Maria- en Jezusbeeld. En of
dat allemaal nog niet genoeg is, houdt
deze Knoeper verschillende tuinen bij
en is hij mantelzorger. Het moge duidelijk zijn dat Toon Gerrits meer dan
terecht is uitgeroepen tot Knoeper
van het jaar.

Bert heeft zijn pak, inclusief hoge hoed
en burgemeestersketting, gemaakt door
Cees Kroef in 1983, al klaar hangen. Bert:
“Ik vind het een hele eer om burgemeester
van Sambeek te zijn. Op de boerenbruiloft
zal ik het boerenpaar, Margo en Marga in
de onecht verbinden. Dat is toch mooi,
Marco was degene die me als eerste aanmoedigde om te solliciteren. De cirkel is
weer rond.”

Foto Betty Derikx
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SamSam

zoekt

Agenda

enthousiaste leiding!
Alles lijkt goed te gaan bij Samsam:
Leuke activiteiten die goed bezocht worden, tevreden ouders
en enthousiaste kinderen. Echter hebben wij een ernstig
leiding tekort. Daarom zijn we dringend op zoek naar meer,
enthousiaste leiding om onze leuke activiteiten voor de
Sambeekse kinderen te kunnen blijven organiseren.

Crea avond
13 maart
18.30 – 20.00 uur
Groep 1 t/m 8
Entree € 1,50
Levende spellen avond
27 maart
18.30-20.00 uur
Groep 1 t/m 8
Entree € 1,50
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

Wat is SamSam?
Stichting jeugdwerk Sambeek oftewel
SamSam zoals velen ons kennen. Een
groep vrijwilligers organiseert activiteiten
voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
Dit is ongeveer 2 keer in de maand, op
vrijdagavond van 18.30 tot 20.00 uur.
SamSam bedenkt altijd een grote verscheidenheid aan activiteiten. Zo staan er
ieder jaar een aantal knutselactiviteiten op
het programma, maar ook disco’s, speurtochten, filmavonden etc. Voor de grote
jeugd van Sambeek zijn er de Scary Night
en de 12 uurs marathon. Ook organiseert
SamSam een aantal grotere activiteiten
voor het dorp, zoals de sinterklaasintocht
in Sambeek, koningsdag, en het krumelbal. In de zomer is er altijd het fantastische
zomerkamp!
SamSam is geen vereniging waar kinderen
lid van moeten worden. Kinderen komen
vrijblijvend naar de activiteiten. Bij de activiteit betalen de kinderen een klein bedrag aan entree (meestal €1,50), maar ze
zijn dus niet verplicht om iedere week te
komen.

Wie zoeken we?
Ben jij tussen de 16 en 100 jaar? Vind je
het leuk om jezelf in te zetten voor de
Sambeekse kinderen? Heb je meestal op
vrijdagavond tijd? Dan zoeken wij jou!!

Het is geen probleem als je niet alle activiteiten aanwezig kunt zijn. Het is vrijwilligerswerk. Vrijwillig maar niet vrijblijvend.
Indien nodig kan er dan een beroep worden gedaan op de hulp-leiding.

Wat wordt er van jou verwacht als leiding:
De activiteiten worden georganiseerd
door een werkgroep. De werkgroepjes bestaan uit 3-5 personen. Iedere leiding zal
4-6 activiteiten per seizoen organiseren.
Het SamSam-seizoen loopt synchroon
met het schooljaar. Een werkgroep zal de
verantwoording dragen voor de organisatie van een activiteit. Voor iedere activiteit
is een draaiboek. Dat dient als leidraad.
Uiteraard is iedere werkgroep vrij om een
creatieve draai aan de activiteiten te geven
bijv. door nieuwe elementen toe te voegen.

De hulp-leiding: personen die graag het
leidingtekort tijdens activiteiten op willen
vangen. Zij willen niet vast bij de leiding
en zullen geen activiteiten organiseren.
Maar tijdens de activiteiten zullen zij de
leiding ondersteunen bij het begeleiden
van de kinderen.

Tijdens de activiteiten draag je zorg voor
de kinderen die SamSam bezoeken en
begeleid je de kinderen zoals dat tijdens
de activiteit nodig zal zijn. Bijvoorbeeld
helpen met de knutsel, mee lopen met de
speurtocht of popcorn uitdelen met de
filmavond. Kun je niet komen tijdens de
activiteit, geen probleem dan meld je je af.

Ben je al enthousiast?
Wil je graag meer informatie of een keertje meekijken tijdens een activiteit??
Kom vrijblijvend naar de SamSam-activiteit of neem contact met ons op

CONTACTGEGEVENS
SAMSAM
www.samsam-sambeek.nl
samsam.sambeek@gmail.com
Nienke: 0640185456
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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 Vereniging
Sambeek

Agenda
Bestuursvergadering
Dinsdag 10 maart
Jaarvergadering
Dinsdag 17 maart
Aanvang: 14.00 uur
Locatie: Elsenhof
Opschoondag
Zaterdag 21 maart

KBO-ers Sambeek bezochten Europees Parlement in Straatsburg.
Senioren Voorjaarsreis:
Ondanks dat de belangstelling voor deelname aan de voorjaarsreis naar België een
beetje tegenvalt, is besloten om de reis toch
door te laten gaan, zodat we niemand die
zich heeft opgegeven hoeven teleurstellen.

Mevrouw Ida Welbers van de Nederlandse
Transplantatie Stichting komt een lezing
geven over weefsel- en orgaantransplantatie. Ook de nieuwe Donorwet die in de
loop van 2020 ingevoerd zal worden komt
aan de orde.

De 6-daagse reis in mei omvat een gevarieerd programma: zoals o.a. een bezoek
aan Brugge en Antwerpen; excursie Palm
brouwerij; aardewerk museum; botanische tuin; en de historische plaatsen Diksmuide, Passchendaele en Ieper, bekend
van de eerste wereldoorlog.
Het hotel waar we de hele week verblijven
is gelegen nabij de Belgische kust!

Niet leden zijn ook van harte welkom om
de lezing bij te wonen. Aanvang voor leden:
14.00 uur; voor niet leden: 15.00 uur.

Wanneer er evt. niet leden zijn (55 plus),
die belangstelling hebben om eens een
reisje van de Senioren Vereniging mee te
maken, dan kunnen zij informatie inwinnen bij Gerrie Hooiveld (tel: 573218).
Jaarvergadering Senioren Vereniging:
Deze vindt plaats in de Elsenhof op dinsdagmiddag 17 maart. Na de gebruikelijke
agendapunten (bestuurszaken en inhoudelijke zaken van de vereniging) staat er
na de pauze een actueel en interessant
thema op het programma.

Landelijke “OPSCHOONDAG”.
Op zaterdag 21 maart vindt de “Landelijke Opschoondag” plaats. Dan gaan leden
van de Senioren Vereniging samen met
niet-leden, gefaciliteerd door de Dorpsraad aan de slag om het buitengebied en
de dorpskern van Sambeek weer netjes te
krijgen.
Verzamelen en start om 9.00 uur bij de Elsenhof!
In de maandelijkse nieuwsbrief “Even Bijpraten” van begin maart a.s. vinden leden
nadere informatie over opgave en de verdere gang van zaken.
Meer info: www.afvalaanbieden.nl/lod
Contactpersonen: Cor Thijssen en Henk
Peters.

Seniorenverenig
Seniorenvereniging Sambeek

BOWLEN EN GLOWGOLF
Vanaf februari 2020 gaat Optisportcentrum ’t Hoogkoor elke donderdagmorgen tussen 9.00 uur en 12.00 uur
bowlen en glowgolf aanbieden voor
alle senioren. De kosten zijn voor de
hele ochtend €2,50 p.p. Deze activiteit
is tevens bedoeld als een gelegenheid
om andere senioren te ontmoeten
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Team

in de spotlight

Heren 1

Hoe zien jullie eruit?
1. Dion Gerrits
2. Boyd Gerrits (broertje van)
3. Rik Roosen
4. Wim Baetsen
5. Ruben Bakker
6. Dirk Lukassen
8. Frank Abels
9. Lars Kaesler
10. Ludo Peters
11. Sander Teunissen
14. Gijs Teunissen (niet het broertje van)
111. Luuk van Bree
Coaches: Harrie Roosen & Peter Seuren
(op de foto niet aanwezig)
Trainer en coach: Luuk Geurts

Wie zijn jullie?
Avance Heren 1 bestaat uit twaalf spelers,
1 trainer en 3 coaches. We spelen in de
2e klasse van NEVOBO. Onze leeftijden
lopen uiteen van 19 tot 45 jaar. We wonen
in: Sambeek, Boxmeer, Vortum-Mullem,
Groeningen, Vierlingsbeek, Overloon, Gennep, Nijmegen, Ottersum, Eindhoven en
Zeist. Kortom, we reizen wat af om samen
te kunnen volleyballen.
Hoe is jullie team ontstaan?
Enkele jaren geleden kwamen zowel
Avance als Flamingo’s (Gennep) spelers
tekort om een volledig team op de been
te krijgen. Na een aantal snuffeltrainingen
over en weer bleek het erg goed te klikken
onderling. En zo werd er onder de vlag
van Avance een nieuw team gevormd.
Wat is jullie Yell?
Daar moeten we nog een beetje op oefenen. Meestal iets dat klinkt als: Hiep Hoi
of Hiep Hossa of KaBOEM of een combinatie van.
Wat maakt jullie team uniek?
Ondanks dat we uit verschillende teams
komen en onderling op zeer verschillend
niveau spelen, vormen we een heel hecht
team dat voor elkaar door het vuur gaat.
Daarnaast zijn we uitzonderlijk knap, bijzonder getalenteerd en uitermate fanatiek.
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Het laatste wedstrijdverslag
Op dinsdagavond 4 februari j.l. arriveerde een 11-koppig Avance heren 1 bij de
Wetteling te Venray. Hiervoor bleken 5
auto’s nodig te zijn. Na een warming-up,
waarbij ieder denkbaar muziekgenre de
revue is gepasseerd, was het tijd om onze
krachten te meten met die van degradatie-kandidaat Activerooy heren 1. Een gefocust Avance schoot uit de startblokken
en kwam gedurende 3 sets geen moment
in de problemen (Setstanden: 25-13, 25-18
& 25-15). Onze gretigheid stokte in set
nummer 4, waarin we lange tijd tegen een
achterstand aankeken van een punt of 5.
Op de valreep wisten we ons te herpakken
(eindstand: 25-21) en konden met maximale punten huiswaarts keren. Volgende
wedstrijd: 7 maart in de Warandahal in
Sambeek. Kom dat zien.

Wist

u dat

Afgelopen carnavalsmaandag weer
veel Avance leden hebben geholpen
in de tent bij “het Vortums Veld”
om zo de volleybalclub weer een jaarlijks terugkerende financiële impuls te
geven.
Dames 1 hard op weg is om
kampioen te worden in de
promotieklasse.

Aankomende concerten
van Semper Unitas

Agenda
Jeugdfestival Boxmeer
7 maart 2020
09.00 uur
Opleidingsorkest
MASO Conductors Course
7 maart 2020
18.00 uur
Harmonieorkest
Concert 75 jaar leven in vrijheid
14 maart 2020
20.00 uur
Harmonieorkest
Solistenconcours
29 maart 2020
vanaf 10.30 uur
i.s.m. Brabantse bond van
Muziekverenigingen
Lindefeesten
3, 4, 10, 11 april 2020

Jeugdorkestfestival
Het eerste concert vindt plaats op zaterdag
7 maart 2020. Het opleidingsorkest, onder
leiding van Miko Derks, neemt deel aan
het jeugdorkestfestival. Dit wordt georganiseerd door de Boxmeersche Harmonie.
Het thema van deze dag is ‘filmmuziek’. In
het kader daarvan zal ons opleidingsorkest de volgende werken ten gehore brengen: ‘The Irish Dance Master’, ‘Apollo 11’
en ‘Aladdin’.
Het optreden wordt gejureerd en er worden prijzen uitgedeeld voor muzikaliteit
en creativiteit. Miko is samen met alle
leden druk bezig met de voorbereidingen
om een mooi optreden neer te zetten. Het
opleidingsorkest wist eerder al de prijs
voor muzikaliteit in de wacht te slepen.
Lukt ze dat dit jaar weer? Naast het opleidingsorkest uit Sambeek nemen nog 9
andere jeugdorkesten uit de regio deel aan
het jeugdorkestfestival.

Doe-de-doe dag
8 april 2020
Opleidingsorkest

Concert in het kader van 75 jaar leven in
vrijheid
Zaterdag 14 maart staat Sambeek de gehele dag in het teken van “75 jaar leven in
vrijheid” met allerlei activiteiten. Natuurlijk zal Semper Unitas aan deze dag ook
een muzikale bijdrage leveren. Tijdens het
avondprogramma, dat begint om 20.00
uur in de Elsenhof, zal het harmonieorkest drie werken ten gehore brengen in het
kader van vrijheid/oorlog. Naast Semper
Unitas zal ook Joyful haar bijdrage leveren
en er zullen enkele interviews en sprekers
te horen zijn.
Het harmonieorkest staat sinds 1 januari
2020 onder leiding van interim-dirigent
Chris Derikx en hij zal dit concert dan ook
dirigeren.

Voorspeelmorgen
17 mei 2020
10.30 uur

Het opleidingsorkest van Semper Unitas
speelt om 9.00 uur en het festival vindt
plaats in het Elzendaalcollege van Boxmeer. Kom jij zaterdag 7 maart ook onze
jeugdige muzikanten aanmoedigen?
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Foto: Ellen Duvekot

Foto: Ellen Duvekot

Foto: Gerard Everink

Groeten uit Sambeek
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Foto: Ellen Duvekot

Foto: Monique de Best

Foto: John Hendriks

Foto: Wim Klaassen

Oneens met uw
WOZ-beschikking,

Zakelijk

schakel gratis hulp in
Tekst: Jeanette Verstraaten
Binnenkort ontvangt u van de gemeente
de WOZ-beschikking in de brievenbus.
Altijd weer even een spannend moment.
De waarde van uw woning bepaalt immers meer dan alleen de gemeentelijke
belastingen. Door de stijgende huizenprijs kan het zo maar zijn dat het huis
dat in uw straat onlangs verkocht is, uw
WOZ-beschikking opstuwt. Niet fijn,
want dit heeft naast de hoogte van de
gemeentelijke belasting ook invloed op
uw waterschapsbelasting, inkomstenbelasting (eigenwoningforfait BOX 1), vennootschapsbelasting, vermogensbelasting
(BOX 3), erfbelasting, schenkbelasting en
verhuurdersheffing.
Gratis hulp
Previcus vastgoed is het eerste bedrijf dat
zich heeft gespecialiseerd in het maken
van bezwaar tegen de hoogte van de
WOZ-waarde van uw woning. Zij zijn
marktleider op dit gebied. De hulp die zij
aanbieden is gratis. U zult denken: “Gratis,
ja ja.” Het is in Nederland wettelijk vastgelegd dat u bezwaar mag maken tegen de
gemeentelijke aanslag. De overheid heeft

daarbij vastgesteld dat de burger ongeacht inkomen of waarde van de woning
altijd een specialist mag inschakelen. Deze
wordt dan betaald door de gemeente. De
overheid heeft dit gedaan om gemeentes
scherp te houden in het vaststellen van de
waarde van de woning.
Redenen om bezwaar te maken
Natuurlijk zijn er tal van redenen om bezwaar te maken. Een punt waarop vaak
bezwaar wordt gemaakt is: achterstallig
onderhoud. Woningen waarbij sprake is
van matige tot slechte onderhoudstoestand of zelfs achterstallig onderhoud,
worden moeilijker verkocht. Denk hierbij
aan afbladerend/verouderd schilderwerk,
houtrot in balken en/of kozijnen, problemen aan de dakconstructie, vochtproblemen, verouderde gasinstallatie, elektrische
installatie en/of waterleidingen. Maar ook
een gedateerde keuken en badkamer worden gezien als achterstallig onderhoud.
Allemaal argumenten waardoor een gemeentelijke taxatie lager zou moeten zijn.
Ook belemmerende omgevingsfactoren
zijn redenen van bezwaar. U moet dan bijvoorbeeld denken aan stank- en geluids-

Maart nummer
Deadline kopij

Dinsdag 10 maart
Aanleveren via: ronddetoren@live.nl
Verspreiding
Dinsdag 24 maart
overlast. Dit belemmert immers uw woongenot en daarmee daalt de waarde van uw
woning. Een ander argument is asbest. Dit
is schadelijk voor de gezondheid en vanaf
2024 hanteert de rijksoverheid een verbod
op asbestdaken. Gezien de hoge verwijderingskosten moet de gemeente hier bij
haar taxatie rekening mee houden. Maar
ook scheurvorming als gevolg van zetting,
krimp, kruip, voorspanning, belasting en
corrosie van de wapening zijn uiteraard een
goede reden om bezwaar te maken. Nummer vijf in de top vijftig van bezwaar maken
is het energielabel. Heeft uw woning een
energielabel van E of lager dan wordt uw
woning bestempeld als ‘niet zuinig’ en dat
betekent een hoge energierekening en dus
een lagere WOZ-waarde voor uw woning.
Bezwaar maken
Wilt u bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking van de gemeente? Denkt u dat
uw huis voldoet aan één of meerdere van
de vijftig punt die op onze website, www.
previcus.nl, te vinden zijn? Neem dan
contact met op ons: telefonisch 0485 57 44
44 of per mail info@previcus.nl.

Vrienden van
Rond de Toren
Autorijschool Maad
Boekbinderij Boede
Botterhuis Sportprijzen
Danielle Haar Zaak
Vertaalbureau Linguartis
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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

