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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

Het Catharinapark begint langzaam zijn nieuwe vorm te krijgen. Als dorpsraad hopen we dat het
straks voor iedereen een fijn park is om doorheen te wandelen en het oude en nieuwe gedeelte van
Sambeek gaat verbinden.
Bestrijding eikenprocessierups
Om de overlast van de eikenprocessierups te verminderen heeft de gemeente
een plan opgesteld. Het bestrijden zal op
drie manieren worden aangepakt: Biologische bestrijding via vogels, vleermuizen
en nematoden, het plukken en opzuigen
van de rupsen of het bespuiten van de
nesten met XenTari.
De gemeente heeft in kaart gebracht waar
de rupsen zitten, hoeveel nesten er zijn en
welke prioriteit er geldt. Het bestrijden
van eikenprocessierupsen in bomen die
dichtbij een school staan heeft voorrang

BASSISSCHOOL DE BOLSTER
Op vrijdag 15 mei
komen ze weer kleding
ophalen voor de bag2school actie.Van het
ingezamelde geld wilwww.bag2school.com
len we graag rekstokken
aanschaffen voor op het schoolplein. Hoe
meer kleding, hoe meer geld, we krijgen
voor iedere ingezamelde kilo € 0.30.
Wat mag wél ingezameld worden?
Goede kwaliteit tweedehands kleding,
lakens, dekens, gordijnen, knuffelbeesten, schoenen (per paar), riemen/ceintuurs en handtassen.

Inhoudsopgave

Achter de voordeur van...
Nieuwsflits
Een kasteel ruilen tegen een halve wei
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FysioChallenge

ten opzichte van bomen in het buitengebied. Wanneer de raad zijn goedkeuring
heeft gegeven zal dit plan in werking treden.
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: Vivara Nederland

Wat mag niet ingezameld worden?
Vuile of natte kleding, gescheurde of beschadigde kleding, enkele schoenen, afgeknipt materiaal, matten, tapijten (ook
geen vliegende), kussens, dekbedden,
snuisterijen, bedrijfskleding en industriële gordijnen / industrieel beddengoed.
Voor meer informatie kijk op de website
www.bag2school.nl. De zakken kunnen
ingeleverd worden in de wc ruimte
rechts van groep 1-2-3. Vraag ook gerust
familie, vrienden en buren om mee in te
zamelen.
Voor vragen kun je terecht bij Sujanne
van Kluijve 06 10 01 68 67.
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Achter
10%

van de

de voordeur van

Sambekenaren

woont onder één dak
en Portugal. De bewoners van “Centrum
Sambeek” werken bij verschillende bedrijven. Denk hierbij aan aardbeienkwekers,
appels en peren oogst, tomatentelers en de
komkommerwereld. Maar ook vinden zij
werk bij varkenshouders en koeienboeren,
pikken ze orders bij de Jumbo en Albert
Heijn en nog vele andere bedrijven. Ook
Sambeekse ondernemers behoren tot de
klantenkring van “Centrum Sambeek“.

Tekst: Jeanette Verstraaten, foto’s: Ellen Duvekot

De redactie van Rond de Toren is voor dit nummer eens
achter de voordeur van het voormalige St. Anthoniushuis
gaan kijken. Daar runt Chris Heesemans samen met
zijn Poolse collega Dawid een kamerverhuurbedrijf voor
arbeidsmigranten, genaamd “Centrum Sambeek”. Hier woont
namelijk maar liefst 10% van de Sambeekse bevolking – 180
personen – samen onder één dak.
Oorspronkelijke bewoners
In 1962 werd dit gebouw onder de naam
St. Anthoniushuis in gebruik genomen als
klooster. Later namen religieuze ouderen
er hun intrek. Vervolgens werd het een wat
algemener bejaardenhuis. Vroeger ging
men op veel jongere leeftijd in een bejaardenhuis wonen. Verschillende Sambekenaren namen dan ook hier hun intrek en
gingen later weer zelfstandig wonen elders
in Sambeek. In 1999 kreeg het gebouw de
bestemming sporthotel. De sporter kreeg
er echter geen onderdak, maar het gebouw
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was al snel gevuld met asielzoekers. Nadat
de toestroom minderde trokken studenten in de vrijgekomen kamers en vervolgens bood men aan iedereen onderdak.
In 2008 werd het opnieuw een asielzoekerscentrum en nu herbergt het gebouw
alweer vele jaren arbeidsmigranten.
Waar komen ze vandaan
In totaal mogen er 180 arbeidsmigranten
wonen. Ze komen uit verschillende landen
zoals: Polen, Hongarije, Bulgarije, Roemenië, Litouwen, Slowakije, Tsjechië, Spanje

Faciliteiten
Er is in de loop der tijd veel veranderd in
het gebouw. “In totaal hebben we 80 kamers. Deze zijn geschikt voor één, twee,
drie en vier personen. Op de begane
grond en de eerste verdieping maken de
bewoners gebruik van gemeenschappelijk
sanitair. Voor iedere acht personen is er
een badkamer. Op de tweede verdieping
zijn alle kamers voorzien van eigen douche en toilet” aldus Chris. “Op elke kamer
is bovendien een koelkast, TV, wastafel en
meubilair in de vorm van een vaste kast,
tafel, stoelen en een bed aanwezig,” vertelt
Dawid. “Tevens heb ik bijna alle toiletten
en douches inmiddels gerenoveerd, zodat
onze gasten modern en schoon sanitair
kunnen gebruiken,” vult hij met enige
trots aan.
Hoe werkt het?
Bedrijven en uitzendorganisaties huren
kamers bij “Centrum Sambeek” voor hun
medewerkers. Particuliere huurders zijn
er niet meer. Bedrijven en organisaties
zijn op zoek naar medewerkers die per
seizoen terug komen, die weten immers
wat er moet gebeuren. Ze kennen de Nederlandse waarden en normen en voeren
sociale controle op elkaar uit. Deze enigszins vaste groep terugkerende bewoners
weet zijn woonruimte te waarderen. Daardoor komen er ook weinig tot geen problemen voor. “Op andere plaatsen hoor je
nog weleens van geintjes als het afplakken
van brandinstallatie, kamers niet schoonmaken of de sanitaire voorzieningen misbruiken,” aldus Chris.
Borreltje op
“Zo nu en dan zijn er weleens bewoners
die een borreltje te veel drinken. Degene
die daardoor echt problemen veroorzaakt

“Centrum Sambeek”
is dezelfde dag nog weg. Gelukkig hebben
we in verhouding tot de grote groep mensen die hier woont maar weinig problemen. Soms komen ze met zelfgemaakte
koekjes om te trakteren of een vanuit Roemenië meegebracht flesje zelfgestookte
alcohol, zo sterk, dat je het beter kunt gebruiken om de open haard aan te maken,”
vertelt Chris lachend. Gemiddeld verblijven de mensen rond de drie maanden
hier. Lassers die voor Shell gaan werken
zijn meestal slechts twee dagen. Na aankomst moeten ze een examen röntgenlassen gaan doen in Eindhoven. De volgende
dag ontvangen ze de uitslag. Zijn ze gezakt dan gaan ze terug naar huis. Zijn ze
geslaagd dan gaan ze door naar de Maasvlakte of Delfzijl.

of met de auto’s met het welbekende opschrift. Vroeg in de avond komen ze weer
“thuis“. Dan is het wassen c.q. douchen,
eten, even wat buurten en naar bed. Door
de week is het rond de klok van tien uur
vrijwel stil in huis.
Vermaak
Koopzondag vinden vooral de dames een
aangenaam gebeuren. Je ziet ze dan in vele
groepjes naar Boxmeer wandelen. Ook de
kofferbakverkoop en de vrijemarkt zijn
aangename evenementen, die ze graag bezoeken. Op zondag is het ook druk in de
twee gezamenlijke keukens die er zijn. Bewoners koken dan hun maaltijden, die ze
door de week met de magnetron opwarmen. Goed gevulde soep is bij de Polen
een veel voorkomend gerecht. Maar ook
de frikandellenfabrikant kent hier vele afnemers.
WIFI is topprioriteit
Via de moderne media houden de bewoners contact met het thuisfront. Dit is
natuurlijk erg belangrijk voor ze en vormt
tevens de hoofdactiviteit in hun vrije tijd.
“Bij aankomst willen de mensen dan ook
eerst het wachtwoord van WIFI weten,
voordat ze interesse in hun kamernummer hebben,” zegt Chris lachend. Verder vermaken de bewoners zich met een
dartbord en tafeltennis in de voormalige
kapel. Soms wordt er dan een competitie
tussen de verschillende landen gehouden.

De weelde verdragen
Alle mensen komen naar Nederland om
snel geld te verdienen. De ouderen onder
deze mensen lukt dat meestal wel. Bij de
jongeren is dat niet altijd het geval. “Je
moet de weelde wel kunnen dragen, die
je in je eigen land niet treft,” aldus Dawid.
Veel bewoners staan om vijf uur op en
gaan rond de klok van zes naar hun werk.
Soms gaan ze met grote bussen, anderen verplaatsen zich met kleinere busjes

Sporten
“Enkele mannen gaan naar de sportschool
in Boxmeer. In het verleden waren er bewoners die ook graag wilden volleyballen
of voetballen. Omdat de verblijfsduur erg
wisselvallig is, blijven deze teamsporten
lastig te combineren. Je kunt immers niet
zomaar altijd instappen. Een favoriete
plek bij het “Centrum “Sambeek” is het
terras dat we in de zomer opzetten,” aldus
Dawid. “Ook BBQ-en is een aangename
bezigheid voor de bewoners. De Polen en
Roemenen zijn meer katholiek dan wij,
met Pasen en Kerst zijn ze dan ook vrijwel allemaal naar hun familie thuis,” vult
Chris aan.

Tot slot
“Wij van “Centrum Sambeek” vinden het
wel jammer dat er snel geoordeeld wordt
door Sambekenaren als er bijvoorbeeld
iets vermist wordt. Terwijl er tot en met
de dag van vandaag, buiten één student,
niemand is gestraft voor diefstal of vervreemding. Regelmatig komt er een politieauto even op het terrein gereden om
zich te laten zien. Verder hebben we frequent overleg met de wijkagent. Niet om
vervelende dingen op te lossen, maar om
vragen van onze bewoners te beantwoorden en juist problemen te voorkomen,” zo
besluiten Chris en Dawid in koor.

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

WOR
D
JIJ O
NZ
NIEUW E
E
COLL
EGA?

OOK VOOR AL UW FEESTJES

VACATURE BARMEDEWERK(ST)ER
Ben jij op zoek naar een leuke bijbaan? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wij vragen van de kandidaat:
√ Minimale leeftijd 18 jaar
√ Liefst enige ervaring in de horeca
√ Je bent: flexibel, representatief, sociaal, zelfstandig, gastvrij, collegiaal en gemotiveerd
√ Beschikbaar in de weekenden en op doordeweekse avonden
Wij bieden:
√ Een plezierige werkomgeving
√ Overwegend jonge collega’s
√ Een zeer zelfstandige functie
√ Een aantrekkelijke bijverdienste
Denk jij jezelf te herkennen in het bovenstaande en woon jij in de buurt
van Sambeek, stuur dan een sollicitatiebrief met cv naar:
administratie@warandahal.nl
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Past. van Berkelstraat 4A | T. 0485 575 630
5836 BJ Sambeek | E. info@warandahal.nl

Nieuwsflits
GEBOORTENIEUWS
Op 31 januari jl. werd Chris van Rengs
geboren. Zijn trotse ouders zijn Ken van
Rengs en Anke Brits-Van Rengs.

IN MEMORIAM
Ria van Ham – Samwel
Ria werd geboren in Wateringen op 24
december 1931. Bij haar doopsel ontving zij de namen Maria Jacoba Aplonia.
Zij had 5 broers en 2 zussen.
Al op jonge leeftijd werd ze ingeschakeld om haar jongere minder valide
broertje bezig te houden o.a. door veel
met hem te spelen. De hongerwinter
1944 heeft onuitwisbare herinneringen
bij haar achtergelaten. Na het volgen
van de benodigde opleidingen is ze als
maatschappelijk werkster in Boxmeer
aan de slag gegaan. In deze periode heeft
ze Kees ontmoet. In november 1980 zijn
zij getrouwd en in 1981 komen wonen
in de Torenstraat te Sambeek.
Tijdens haar werkzame leven en als gepensioneerde heeft ze samen met Kees
mooie reizen gemaakt. Zij trokken er
ook graag op uit met de caravan. Zij
genoten van de natuur dicht bij huis.
De laatste jaren nam haar gezond af, zij
kreeg meerdere beperkingen, ze had het
er steeds moeilijker mee dat haar gezichtsvermogen sterk was verminderd
door de maculadegeneratie.

DE WEEK VAN DE
GOEDE DOELEN
Op 6 maart jl. werd Daan Verhagen geboren. Zijn trotse ouders zijn Mark
Verhagen en Arte van Haren.

Na een liefdevolle verzorging samen
met Kees in het Hospice Zenit te Venray is ze op 24 februari 2020 overleden.
Op 29 februari is de afscheidsviering gehouden in onze kerk.
Daarna is zij overgebracht naar het crematorium.
Moge zij rusten in vrede.
----------Op verzoek van Ria zijn na de afscheidsdienst in de kerk collectebussen
geplaatst voor een bijdrage aan het ontwikkelen van een medicijn om maculadegeneratie te voorkomen, te behandelen, te stoppen. Deze ontwikkeling is
volledig afhankelijk van donaties/giften
en schenkingen. De collecte heeft het
mooie bedrag van € 524,80 opgebracht.
Aan allen die hieraan bijgedragen hebben, hartelijk dank.
Kees van Ham.

Dit betekent ook dit jaar in Sambeek
één collecte voor 10 landelijke goede
doelen in plaats van 10 afzonderlijke
collectes. Een initiatief van de dorpsraad in samenwerking met een werkgroep waarin deze goede doelen vertegenwoordigd zijn.
U ontvangt in de 3de week van maart
een brief met een invulformulier,
waarop u per goed doel kunt invullen wat u aan dát doel wilt geven. U
doet het opgetelde contante bedrag
in de envelop. Die envelop wordt in
de week daarop door twee collectanten bij u opgehaald. Deze 2 mensen
hebben legitimatiepasjes bij zich. Het
ophalen doen we op dinsdag 31 maart
of woensdag 1 april tussen 18.00 en
20.00 uur. We zouden het prettig vinden als de envelop klaarligt.
De werkgroep zorgt ervoor dat uw
bijdrage op de juiste plaats terecht
komt en dat hier verantwoord mee
wordt omgegaan. De resultaten zullen we vermelden in Rond de Toren.
We hopen dat we ook dit jaar op uw
steun mogen rekenen. Voor alle duidelijkheid: acties van de plaatselijke
verenigingen kunt u wel gewoon aan
uw deur verwachten.
Namens de werkgroep: Jan Hooiveld
0485 57 32 18

CORONA VIRUS
Op het moment dat Rond de Toren
werd gedrukt werden de maatregelen
verscherpt om het Corona virus in te
dammen. Inmiddels kunnen deze maatregelen verder verscherpt zijn of juist
niet. Raadpleeg actuele nieuwsbronnen
of activiteiten daadwerkelijk doorgaan.
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Sambeeks Heem
EEN KASTEEL RUILEN TEGEN EEN HALVE WEI
Door René Klaassen
Ze zullen best wel een beetje nerveus zijn
geweest. De twee Sambeekse schepenen
Reijn Buijtjens en Thijs Jans zagen op
woensdag 29 juni 1644 een belangrijk persoon de schepenkamer van het dorp binnenstappen. Het was Gerardus Trip, die
helemaal vanuit Grave naar Sambeek was
gekomen om een transactie van onroerend goed af te handelen. Gerardus Trip
was rentmeester van de Oranjes in het
Land van Cuijk en als zodanig beheerde
hij hun bezittingen in deze regio. Dit betekende vooral erop toezien dat de pachters
van landerijen, molens en huizen op tijd
de huur betaalden.
Op die bewuste 29 juni 1644 was Gerardus
Trip voor iets opmerkelijks in Sambeek.
Met graaf Albert van den Bergh, die als
Heer van Boxmeer het daar voor het zeggen had, was hij een ruiling overeengekomen. Kasteel Hatendonck, eigendom van
de Oranjes, zou overgaan naar Albert van
den Bergh, terwijl deze laatste de helft van
een grote, vruchtbare wei langs de Maas bij
Sambeek aan de Oranjes afstond. Gerardus
Trip was in Sambeek om deze ruiling met
zijn handtekening te bekrachtigen.
Van kasteel Hatendonck zijn geen afbeeldingen bekend. Niemand weet hoe het gebouw aan de Warande eruit heeft gezien.
De oudste vermelding van de Hatendonck dateert al van het jaar 1387. Niet lang
daarna werd het door wallen en water
omgeven gebouw hét administratieve
centrum van het zuidelijk gedeelte van het
Land van Cuijk, het zogeheten Overambt.
De plaatsvervangend ambtman verbleef
er om belastingen in zowel geld als natura
in ontvangst te nemen en dat alles nauwkeurig op te tekenen.
Kort na 1600 werd de plaatsvervangend
ambtman overgeplaatst naar Grave en
verloor de Hatendonck zijn functie. Dat
zou de reden kunnen zijn geweest dat de
Oranjes van de Hatendonck af wilden en
akkoord gingen met een ruiling ervan
tegen een stuk wei vlak langs de Maas bij
de monding van de Sint-Jansbeek, in de
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De akte van ruiling, zoals deze berust in het archief van de Heren van den Bergh in
‘s-Heerenberg.
Sambeekse volksmond Kronkelbeek genoemd. Deze wei heette de Herenwaard,
omdat die eigendom was van de heer van
Boxmeer. Na de ruiling kreeg het stuk dat
naar de Oranjes was gegaan de naam Prinsenwaard, naar de prins van Oranje. De
Hatendonck werd na 1644 een pachtboerderij, met als bekendste pachters leden
van de familie Vink. Er zijn ook delen van
het kasteel gesloopt: bakstenen ervan zijn
gebruikt bij de bouw van het raadhuis in
Boxmeer.
De schepenen Reijn Buitjens en Thijs
Jans hadden de secretaris van Sambeek
gevraagd om er een mooie akte van te
maken. En het moet gezegd: hij heeft zich
goed van zijn taak gekweten. De akte is
niet op papier geschreven, maar op het
veel slijtvastere en langer meegaande perkament. En om het er helemaal fraai uit te
laten zien had hij onderaan het schepenzegel van Sambeek aangebracht.

Het kasteel is al lang verdwenen, maar de
naam Hatendonck leeft nog voort in het
opschrift op een schuur.

Nieuwsflits
Dubbeluitgave

over

Sambeek

in de jaren

1939-1945

Na de bevrijding begon de oorlog pas echt
Op de voorkant staat een foto van de bekende Brabantse fotograaf Martien Coppens, 75 jaar geleden gemaakt van de toen
zwaar beschadigde Sambeekse toren. En
ook binnenin staat het zeer verminkte gebouw afgebeeld - toen en nu hét beeldbepalende gebouw van Sambeek.
“In de lente van 1945 reisde Martien Coppens door het oosten van Noord-Brabant
om de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog in beeld te brengen”, zegt René
Klaassen, voorzitter van Sambeeks Heem.
“Hij deed toen ook Sambeek aan en zag
met eigen ogen hoe toren en kerkgebouw
vernield waren. Martien Coppens heeft
dat op onnavolgbare wijze voor de eeuwigheid vastgelegd.”
De foto’s van Martien Coppens maken
deel uit van een publicatie die Sambeeks
Heem op 14 maart uitbracht tijdens de
plaatselijke herdenking van 75 jaar bevrijding. “Het wordt een dubbeluitgave”, aldus
de voorzitter. “Het ene deel is een herdruk
van het al jaren uitverkochte Duvelsklökske, met als titel De oorlog van 300
minuten. Het beschrijft de Duitse inval in
1940 en de mobilisatietijd ervoor.”

DE BUNKER
Tijdens de viering van 75 jaar vrijheid zou
de bunker bij de stuw geopend zijn geweest
voor publiek. Jos Simissen (deskundige)
en Nico Goossens (lid heemkunde kring)
hadden, voor deze eenmalige gebeurtenis,
speciaal toestemming gekregen. Voor deze
dag was de bunker voorzien van verlichting en foto’s om te laten zien hoe het er
destijds uit heeft gezien.
Voor wie gebouwd
In de jaren 70-80 is het wederzijds wantrouwen tussen het Westen en de Communistische Wereld zo groot dat aan beide
zijden bunkers worden gebouwd. Om waterwegen zolang mogelijk bevaarbaar te
houden, tijdens vijandigheden, werd er in
Sambeek bij het sluizencomplex ook een
bunker gebouwd. Met als doel het sluisper-

Evacueren
Het andere deel, met de foto’s van Martien Coppens, handelt over de oorlogsjaren zelf. “Op 26 september 1944 werd
Sambeek bevrijd door geallieerde militairen”, gaat hij verder. “Mensen liepen
uit om hen te verwelkomen. Maar deze
bevrijding was van korte duur. Want enkele uren later al begonnen de verschrikkingen van de oorlog pas goed. Duitse
troepen beschoten het dorp vanaf de
overzijde van de Maas. Ze probeerden tot
twee keer toe de toren op te blazen, terwijl andere hoge gebouwen in Sambeek
zwaar werden beschadigd. En de gehele
bevolking moest evacueren omdat het in
het dorp te gevaarlijk was geworden.”
Vooral over deze periode gaan de verhalen en artikelen in dit gedeelte. “Het zijn
herinneringen aan een tijd die vele Sambekenaren als uiterst onaangenaam hebben ervaren en die gepaard gingen met
de nodige ontberingen”, weet de voorzitter. “Dit deel heet daarom Na de bevrijding begon de oorlog. Inwoners van toen
én nu blikken op deze periode terug. Dat
gebeurt aan de hand van bewaard gebleven kronieken en andere herinneringen.”

soneel en hun gezinsleden te beschermen.
“Er zijn in de jaren 80-90 telkens zo’n 5
mensen gelijktijdig aan het werk” zegt Jos.
Leven in De Bunker
De Bunker bestaat uit diverse compartimenten: een ruimte, waarin besmette kleding gestopt kan worden, een ruimte om
te douchen, keuken, huiskamer met gezelschapsspelletjes, wasgelegenheid met chemisch toilet, watervoorraden, slaapvertrek
met 18 stapelbedden. “Tien jaar lang werd
elke maand het water ververst, de stroom
getest, houdbare voedselpakketten (chocola, bonen, vlees, krentenbrood) gecontroleerd,” aldus Jos.

De dubbeluitgave De oorlog van 300
minuten en Na de bevrijding begon de
oorlog is verkrijgbaar op donderdagen
van 9.30 tot 11.30 uur in de heemkamer,
Torenstraat 41 in Sambeek.

De zwaar beschadigde Sint-Janstoren in
Sambeek, na twee pogingen het eeuwenoude bouwwerk op te blazen (foto Sambeeks Heem).

bunker gesloten gebleven. Graag nodigen
wij u bij een volgende keer uit. Samen
zullen we er voor moeten waken dat we
zulke gebouwen nooit meer nodig hebben.
“Make love, not war.”

Nooit meer oorlog
Helaas heeft de viering 75 jaar Leven in
Vrijheid niet door kunnen gaan en is de
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CEASAR

OXALIS
TUINONTWERPEN

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

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

GROTESTRAAT 80 5836 AH SAMBEEK | T 0485-478040

KRACHTIGE WEBHOSTING

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

TUINONTWERP

. BEPLANTINGSPLAN . ADVIES

WWW.OXALIS-TUINONTWERPEN.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
AANKOMENDE CONCERTJES VAN TOFF MUZIEKPRAKTIJK
Op zondag 29 maart gaat Toff muziekpraktijk met haar accordeonleerlingen
een optreden verzorgen bij Bronlaak, een
unieke dorpsgemeenschap waar mensen
met beperkingen én talenten met een
zorg- of hulpvraag, het dagelijks leven
delen. Ons optreden is in het dorpscafé,

waar de medewerkers clienten van Bronlaak zijn. U bent als wandelaar, fietser of
bezoeker van harte welkom. U kunt genieten van een heerlijk drankje en stukje
gebak. Aanvang optreden 14.30 u. Entree
gratis.
Op zondag 5 april staat er een accordeonconcertje i.s.m. het vocaal ensemble van
Bernadette Ritzen gepland in Het Kloosterhuis te Sambeek. Hier zullen o.a. werken van Astor Piazzolla, Jacob de Haan en
Motion Trio ten gehore worden gebracht.
Het vocaal ensemble heeft dit keer gekozen voor een Frans repertoire. Er worden
duetten ten gehore gebracht van Cesar

EEN GESCHENK VOOR SAMBEEK (DEEL 3)
Heeft het geschenk voor Sambeek iets
te maken met onze klokken? Elk half en
heel uur van de dag geven ze de tijd aan.
Ze roepen ons op tot gebed. Ze vertellen
als er iemand is overleden.
Gebruik en tradities
Driemaal daags luiden
Al vrij snel begonnen kloosters en kerken
hun klokken te luiden voor de oproep tot
gebed. Daardoor ontstond er in de omgeving ook een zekere regelmaat in de
dagindeling.
Tijdluiden
Met de Reformatie werd het gebruik van
kerkklokken voor een groot deel afgeschaft. Hiervoor kwam het ‘tijdluiden’ in
de plaats, zoals de middagklok en de papklok (klok die geluid werd als de mensen
pap gingen eten). Vaak werden klokken
voor allerhande, niet-kerkelijke zaken
gebruikt: als waarschuwing voor brand
of ander naderend onheil, voor de rechtspraak of als poortklok bijvoorbeeld.
Bij overlijden
Een andere waardevolle traditie is het
klokluiden bij overlijden. Hoewel dit
klokluiden van oudsher werd gedaan om
boze geesten te verdrijven, luidt de kerk
om op waardige wijze afscheid te nemen
van één van haar dorpsgenoten.

Bij begrafenissen
Ook het klokluiden bij een begrafenis
vindt op verschillende manieren plaats.
Vaak wordt er geluid met de grootste
klok. In sommige plaatsen luidt men met
meerdere klokken.
Geluidsoverlast
De vele mooie tradities op het gebied van
luidklokken moeten worden behouden,
maar soms is het noodzakelijk om vanwege geluidsoverlast niet te lang te luiden.
Het geschenk? Wat kan het zijn? Heeft
het met het de torenklokken te maken?
Wordt vervolgd in een volgende uitgave
van Rond de Toren.
De torenman

Franck, ensemblestukken van Gabriel Fauré
en Reinaldo Hahn. De leerlingen worden
aan de piano begeleid. Aanvang 16.00 u.
Entree gratis, vrijwillige bijdrage, fijn!
Voor meer informatie: www.toffmuziekpraktijk.nl, Maria Centen (docente accordeon, keyboard, elektrische piano) mobiel
06 37 39 40 13

PALMPAASSTOKKEN
VERSIEREN
Woensdagmiddag 1 april om 14.30
uur gaan de communicanten van dit
jaar uit onze parochie palmpaasstokken versieren in het Parochiehuis, van
Sasse van Ysseltstraat 8 in Boxmeer.
Ook alle andere kinderen van elke leeftijd uit onze parochie zijn van harte
welkom om zo’n mooi versierde stok te
maken. De vormelingen en een aantal
ouders komen helpen.
Er zijn een heleboel stokken, dus we
denken dat we er voldoende hebben,
maar laat even weten als je wilt komen,
via: secretariaat@onzelievevrouweparochie.nl of telefoon: (0485) 573277
(tussen 9.00 en 12.00 uur).
Op zondag 5 april – Palmpasen – houden we om 10.30 uur een gezellige viering in de Basiliek te Boxmeer waar we
in optocht met de palmpaasstokken
naar voren lopen, terwijl we het lied
over Palmpasen zingen. Hierbij zijn
alle kinderen van harte welkom, ook
als je geen versierde stok hebt. Na deze
viering is er in de kerk limonade met
iets lekkers erbij, voor de groten is er
koffie en thee.
Fijn, als je erbij bent!
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Nieuwe Logo
voor ‘t Gilde

Agenda 2020
Gildedag Haps
24 mei
de Pinksterdag Koningschieten
1 Juni 2

ST. ANTHONIUSGILDE SAMBEEK

Zomerfeestenavond
2 Juni

Anno 6 mei 1421

Vaart in Boxmeer
14 Juni

Gert-Jan Kuijpers heeft het logo van het St. Anthonius Gilde een
modernere look gegeven. Zodat we er weer jarenlang van kunnen
gaan genieten. Dit logo wordt dadelijk met een kleine aanpassing
gebruikt bij het promoten van de Gildefeesten in 2021. Wij zijn er
trots op. Bedankt Gert-Jan.

Kranswijding St. Jansfeesten
20 Juni
Schietconcours Sambeek
5 Juli
Gildedag in Deurne
12 Juli
Open Dag + BBQ
23 Augustus

JUBILARISSEN 2020
Afgelopen ledenvergadering hebben we 2
jubilarissen in het zonnetje gezet. Zij kregen een speldje opgespeld voor de bewezen diensten voor ons St. Anthonius Gilde
Sambeek.

Erik Huijbers 50 jaar lid:
Hij is sinds 1970 lid van ons mooie gilde
Hij is koning geweest in 1980-1981, 2001
en Reserve koning in 1999
Hij heeft in het bestuur gezeten
Hij is de kartrekker in 1996 geweest en is
kartrekker 2021 voor de Gildefeesten
Hij is onze tamboer

Leo Gommans 25 jaar lid:
Hij is sinds 1995 lid van ons mooie gilde
Hij is Reserve koning in 2018
Hij is penningmeester minimaal 16 jaar lang
Hij is Nederlands Kampioen Vrije Hand
geweest in 2013

VSM

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

Beste Knoepers
en Knoeperinnen

Het is voorbij, over en uit, het zit er op.
Het carnavalsseizoen 2019-2020 was er
weer eentje dat veel mooie herinneringen
heeft achtergelaten. Op het prinsenbal
bleek direct dat prins Bernie en zijn gevolg
stonden te popelen er een knoepgoeie carnaval van te maken. En dat is geslaagd.
Ook dit jaar waren er weer allerlei activiteiten georganiseerd voor de Knoepers en
Knoeperinnen. Oude vertrouwde, maar
ook nieuwe. Voor het eerst vond er een Seniorenbal plaats. Wat was het gezellig! Een
activiteit die zeker terug gaat komen. En de
boerenbruiloft, die werd in een nieuw jasje
gestoken. En dat jasje paste perfect! Een
bomvolle Elsenhof vierde een topfeest. Ook
onze jeugdige Knoepers hebben, onder leiding van prins Giel en zijn gevolg, laten
zien dat zij weten hoe ze een feestje moeten
vieren. We zijn ontzettend trots op hen!

BOERENPAAR
SCHENKT BEDRAG
AAN KINDERAFDELING
MAASZIEKENHUIS
Het boerenpaar van CV De Knoepers,
Marco en Marga Nabbe en getuigen
Maarten en Betty Derikx, hebben op
5 maart een cheque uitgereikt aan de
kinderafdeling van Maasziekenhuis
Pantein. Tijdens de boerenbruiloft van
carnavalsdinsdag 25 februari werd in
plaats van een persoonlijk cadeau een
gift gevraagd voor dit goede doel. De
cheque die zij overhandigden aan een
kinderarts en een pedagogisch medewerkster van het Maasziekenhuis
was ter waarde van 1.111,- euro. Een
prachtig bedrag waar de medewerkers
en Jopie konijn superblij mee waren.

Maar waar zouden al deze activiteiten zijn
zonder onze vrijwilligers en sponsoren? Inderdaad, nergens. Het is niet te beschrijven
wat er achter de schermen gebeurt in ons
Knoepersriek. Vele, vele vrijwilligers staan
dag en nacht klaar om Knoeperscarnaval
te doen slagen. En onze trouwe sponsoren
zorgen dat dit alles financieel mogelijk kan
worden gemaakt.
Dank, dank, dank, dank aan iedereen die op
wat voor manier dan ook heeft gezorgd dat
carnaval in het Knoepersriek er weer eentje
was om nooit te vergeten. Voor de één was
dit op muzikaal gebied, voor de ander met
creatieve uitspattingen, nog een ander vanwege organisatorische kwaliteiten, noem
het maar op. Ook een woord van dank aan
alle bezoekers van onze activiteiten. Zonder jullie is er geen feest, geen carnaval in
het Knoepersriek.
Over trots gesproken….
Bestuur CV De Knoepers
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www.2besign.nl
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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
Carnaval is geweest en wij waren benieuwd naar wat het
verschil is tussen hoe een volwassen persoon en een kind
carnaval viert dus daarom hebben we 2 interviews gedaan bij
een volwassen persoon en bij een kind dit waren de resultaten.
Kind
1.	Wat was de leukst carnavalsactiviteit?
Prinsentreffen in Rijkevoort
2.	Met wie heb je carnaval gevierd?
Met het kwintet en raadsleden
3.	Wat is het minst leuke van carnaval ?
Dat het zo kort is
4.	Zou je het hele jaar carnaval Willen
hebben?
Jaaa
5.	Wat deed je aan met carnaval?
Vorstkleding.
6.	Hoeveel dagen heb je carnaval
gevierd?
Alle dagen
7.	Heb je nog een leuk idee voor een
Jeugd activiteit?
Nee eigelijk niet
8.	Wat vond je ervan dat de optocht is
verplaatst?
Wel goed anders waren we heel erg nat
9.	Wat zou je volgend jaar anders doen?
Ik wil graag als legermeisje gaan
10.	Vind je de knoepers een leuke naam?
Ja!

Volwassen
1.	Wat was de leukst carnavalsactiviteit?
Pronkzitting
2.	Met wie heb je carnaval gevierd?
Met de vriendengroep
3. Wat is het minst leuke van carnaval ?
Slecht weer op zondag
4.	Zou je het hele jaar carnaval Willen
hebben?
Nee
5. Wat deed je aan met carnaval?
Bestuurspak
6.	Hoeveel dagen heb je carnaval
gevierd?
6 dagen
7.	Heb je nog een leuk idee voor een
Jeugd activiteit?
Een carnavals pubquiz
8.	Wat vond je ervan dat de optocht is
verplaatst?
	Naar
9.	Wat zou je volgend jaar anders doen?
1 dag minder carnaval vieren
10.	Vind je de knoepers een leuke naam?
Ja keileuk
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De

hobby van...

vele vrijwilligers:

40

jaar

Lindefeesten

De Lindefeesten bestaan 40 jaar dit jaar. Al die jaren zetten honderden vrijwilligers zich
in om er een mooi feest van te maken voor de regio maar zeker ook voor ons dorp. Voor
de redactie van Rond de Toren een goede gelegenheid om eens achter de schermen van de
organisatie van dit enorme evenement te kijken.
Tekst: Nena Bongers
Foto’s: Ellen Duvekot
Het bestuur
Aan het roer staat een vijfkoppig bestuur
bestaande uit: Bert Denen (voorzitter),
Ernest Denen (secretaris), Michel Keijsers
(interim penningmeester), Robert Berkvens en Paul Thijssen. Michel is het jongste
bestuurslid en Bert is de koploper met 29
jaar. Daarnaast zijn ook zeker 200 vrijwilligers in touw. De hulp varieert van broodjes smeren, tot het opbouwen, posters
hangen en billboards plaatsen. Maar ook
sponsoren benaderen en helpen tijdens de
feesten. Zelfs het schoonmaken rondom
de tent en in Sambeek moeten we niet te
vergeten. Er zijn nog steeds verschillende
vrijwilligers van het eerste uur actief, te
weten: Dorothé van Bon, Sjef Hendriks,
Bert v.d. Heuvel, Noud Jacobs, Math Koenen, Erik Huijbers en Cor Thijssen. Cor
en Sjef hebben 40 jaar geleden de feesten
opgericht. Het “jonge” bestuur grapt: “hopelijk zijn we niemand vergeten!”
Betrokkenheid
Paul en Ernest roepen direct: het is ons
met de paplepel ingegeven. Hun beide vaders waren actief bij de Lindefeesten. Bert
is toentertijd in plaats gekomen van Ruud
Vink en Tom Gommans. Inmiddels kent
hij alle kneepjes van het vak. “Iedereen kan
bestuurslid te worden.”
Het ontstaan
Het is begonnen met een zeskamp, drietal
jaren achtereen. Met de eerste opbrengst
werd de harmonie in het nieuw gestoken,
later zijn er instrumenten bijgekomen én
verbeterd. Het contracteren van de band
Normaal was een gouden greep, hoewel
niet iedereen er content mee was, trok zij
vele bezoekers. Vele andere grote namen
als o.a. De Dijk, Golden Earring, Guus
Meeuwis, Corry Konings, Gerard Joling
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V.l.n.r. Ernest Denen, Paul Thijssen, Bert Denen, Michel Keijsers en Robert Berkvens.

volgden. In het begin stond Herman
Bloemen, voorzitter van Semper Unitas
destijds, borg, zodat de artiesten gecontracteerd konden worden. Tot op heden
mogen de Lindefeesten nog altijd gebruik
maken van de garage van Annie Bloemen,
ter nagedachtenis aan Herman, het was
tenslotte ook zijn feestje.
Organisatie
We zijn het hele jaar er mee bezig. Het begint al tijdens de feesten; kijken hoe het
verloopt en zijn de mensen enthousiast.
Vooraf en nadien zijn er gesprekken met
de gemeente en politie. We horen tijdens
het vrijwilligersfeest ook diverse wensen
en meningen. Daar komen vaak mooie
namen uit, maar in de praktijk zijn deze
artiesten tegenwoordig niet meer te betalen voor een relatief kleine tent. In september benaderen we een boekingsbureau. Zij
komen met voorstellen en wie er beschikbaar is. Wij combineren dit voorstel met
de evaluaties. Grotere namen hebben wij
graag op de posters staan, dus eind november proberen we alles rond te krijgen.

richt. Je hoort de muziek buiten dan aanzienlijk minder. Het geluid van pratende
mensen nadien is veel harder. In afgelopen
twee jaar hebben we één klacht binnengekregen, dat wil wat zeggen. Wij zijn er zeer
alert op. Op aanraden van de gemeente en
politie is er een binnenterrein gecreëerd
rondom de tent. Het is een soort evenemententerrein geworden. Als je eenmaal
binnen bent mag je er niet meer vanaf.
Enkel natuurlijk als je naar huis gaat. Zo
is de overlast in Sambeek stukken minder
tijdens de avond. We plaatsen ook plasbakken en een dixi in de directe omgeving om overlast van wildplassen tegen
te gaan. Afval rondom het terrein wordt ’s
ochtends in alle vroegte door vrijwilligers
opgeruimd.
40-jarig bestaan
Dit jaar hebben we bij de ticket verkoop de
Early Bird toegevoegd. Dit betekent dat je
tot de carnaval korting kreeg op je kaartje. Verder krijgt elke bezoeker die vóór
21.40 uur binnen is een gratis consumptie.
Om de muntenbalie wat te verlichten zijn
de consumptiebonnen dit jaar ook in de
voorverkoop te verkrijgen. Tevens wordt
er een nieuw, sneller pinsysteem geïntroduceerd. Wat voorheen 30 seconden duurde is in nu 9 seconden al betaald.

Veranderen
Na een stille denkpauze .. wordt er opgemerkt dat er al veel veranderd is de laatste
jaren. Een eerlijke antwoord/wens is ook;
om 20.00 uur beginnen en om 0.00 uur
eindigen. Maar dan komen de artiesten
ook weer naar voren, als die eens niet zo
Herdenkingsteken 30 jaar Lindefeesten prijzig waren dan konden we wat meer
grote namen op de posters plaatsen.
Welke doelgroep
Wij willen ons zoveel mogelijk op alle Waarom vrijwilliger zijn?
doelgroepen richten. Vrijdags voor de Vrijwilliger bij de Lindefeesten is een
jeugd en op zaterdag meer voor de wat ou- feest, het mooiste is als alles wat er gedaan
deren, maar vaak is het ook een mix ervan. is een succes is geworden. Dat geeft zeker
Veel bekende artiesten vragen enorme voldoening. Daarnaast beteken je iets voor
bedragen voor een kort optreden. Soms het dorp en dat is ook het doel toen we
hebben ze maar één hit gescoord en zijn ermee begonnen, een dorpsfeest. Op dit
ze al niet meer te betalen voor ons. Dat is moment zijn we nog op zoek naar een
jammer. We proberen de entree prijzen collega bestuurslid, in vorm van een penonder de 20 Euro te houden en dan vallen ningmeester, iemand die met geld om kan
vele artiesten af. Om de bar bereikbaar te gaan. Echte boekhouder hoeft het niet te
houden, houden we het aantal bezoekers zijn, die hebben we. Het is belangrijk dat je
ook binnen de perken. We proberen ook beschikbaar bent tijdens de Lindefeesten.
te laten weten dat we uitverkocht zijn om
zo mensen niet onnodig voor een gesloten Toekomst wensen?
deur te laten staan.
De toekomst is lastig te bepalen. Het liefst
willen we dit concept voortzetten, een
Overlast
tentfeest midden in het dorp. We hebben
Gek als het klinkt in een plastic tent, maar één evenementterrein en dat is Pastoor
we hebben de installatie naar binnen ge- de Vochtplein. De gedachte om Outlands

Lindeboom die 10 jaar geleden geplant is
(die dit jaar voor het laatst zijn) te integreren in de Lindefeesten zal niet gebeuren.
Het concept is geheel anders. Wij blijven
streven om het dorpse karakter te behouden.
Tot slot …
Als organisatie hopen we dat het weer een
mooi feest wordt waar vele dorpsgenoten
van genieten. En wat we zeker niet mogen
vergeten is de enorme inzet van vrijwilligers. Zonder hen zou dit feest niet zijn
zoals het nu is. Maar natuurlijk mag u als
bezoeker ook niet ontbreken. Tot ziens op
een van onze avonden.

Het programma
Vrijdag 3 april
538 DJ’s ON TOUR
Zaterdag 4 april
PROOST
Vrijdag 10 april
TRIBUTE NIGHT;
Stones Session, Crazy Little Things,
Once
Zaterdag 11 april
THIS IS BEETHOVEN

Nr. 3

ROND DE TOREN

17

Nr. 3

ROND DE TOREN

18

TV Sambeek

stelt voor…
Onze tennistrainer Peter van Andel

Agenda
TV Sambeek
55 + tennis
Doorlopend woensdag en donderdag
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
Juniorencompetitie
5, 13, 19, 26 april, 10, 17, 24 mei
Dorpentoernooi jeugd
22 mei 2020
Voorjaarscompetitie
district/landelijk/geel
4 april t/m 4 juni 2020
Jeugdkamp
6 en 7 juni 2020

Peter van Andel met een aantal van onze jeugdleden

Op zijn tiende jaar ging Peter van Andel (39), woonachtig in
Grave, naar een open dag van een tennisclub in de buurt. Hij
had nog nooit getennist, voetbal was meer zijn ding, maar hij
bleek een natuurtalent. Een jaar later stond Peter acht uur
per week op de tennisbaan en volgde ook bondstrainingen.
Op zijn tennispasje staat tegenwoordig een ranking van 2 in
het dubbelspel en een 3 in het enkelspel. Bij tennisvereniging
’t Slotje in Beek en Donk speelt hij competitie in de hoogste
divisie. Peter maakte van zijn hobby zijn werk, hij is al 15
jaar de vaste tennistrainer van TV Sambeek
Via zijn werkgever Sport Events Detachering BV maakte Peter kennis met de Sambeekse tennisvereniging. Hij werkt hier
ongeveer 13 uur per week. Daarnaast geeft
hij 16 uur per week tennistraining in Malden en is hij regelmatig op een tennisbaan
te vinden voor het geven van privé trainingen.
“De klik die ik hier met de club heb is altijd
goed geweest. Nooit ga ik met tegenzin aan
de slag.” Peter traint zowel volwassenen als
jeugdleden. “Het is leuk om de jeugd te zien
opgroeien en ook hun ouders les te geven.
Verschillende leden gaf ik van jongs af
aan tennisles, het is zo mooi te zien hoe ze

vooruitgang boeken in het tennisspel. Dat
is dan ook het leukste van mijn vak, iets
opbouwen en uitbouwen, dat is mijn ding.”
Peter ervaart het als een voordeel dat hij
bij twee tennisclubs de vaste trainer is. “Regelmatig heeft er een samenwerking of uitwisseling plaatsgevonden tussen Sambeek
en Malden. Iets waar iedereen voordeel bij
heeft.”

STORMSCHADE
De storm die onlangs ons land in zijn
greep had, heeft ook bij TV Sambeek
zijn sporen nagelaten. Het hekwerk
van baan vijf is verbogen en ons emballagehok is volledig weggeblazen. Er
wordt gewerkt aan het herstellen van
de schade.

Wil je ook eens een tennisles volgen bij
Peter? Op onze website www.tvsambeek.nl
is meer informatie te vinden betreffende de
tennistrainingen. Bij vragen, stuur een mail
naar: training@tvsambeek.nl
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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

Tonnie, Gerrit, Jos en Jan
zetten de lijnen uit…

Agenda
Wedstrijden Sambeek 1
29-3-2020
Astrantia 1 - Sambeek 1
5-4-2020
Menos 1 – Sambeek 1
11-4-2020
Leunen 1 – Sambeek 1
26-4-2020
Merselo 1 – Sambeek 1
Wedstrijden Dames Sambeek
29-3-2020
Sambeek VR 1 – SES VR1VR 1
5-4-2020
Vianen Vooruit VR1 – Sambeek VR 1
19-4-2020
ST Estria/GVV’57 VR1 – Sambeek
VR 1

Meestal op vrijdag rond de klok van 9 uur
trekken Gerrit, Jan en Jos naar het sportpark van voetbalvereniging Sambeek.
Tonnie is er dan vaak al om de nodige
voorbereidingen te treffen.
Afgelopen week mocht ik uitgebreid informeren naar de manier waarop dit door
de lijnentrekkers beleefd wordt. Hopelijk
zorgen deze ervaringen voor enkele nieuwe vrijwilligers.
Jan Nissen: “Gerrit, ons opperhoofd lijnentrekker, zit na een knieoperatie in de
lappenmand. Wat de kwaliteit van lijnen
trekken betreft als ook vanwege de sfeer,
wordt hij stevig gemist.”
Gerrit Biersteker: “Op het prinsenbal van
2018 feliciteerde ik de nieuwe voorzitter
met zijn aanstelling. Met mijn, bij velen
bekend accent, voegde ik er aan toe: ‘Dat
vind ik mooi dat je dat doen. En omdat ik
dat mooi vind gaan ik helpen met lijnen
trekken.’ Een week later stond de coördinator van de groenploeg al op de stoep
en na een proefles was de tevredenheid
dermate groot dat ik direct een vaste aanstelling kreeg. Met een iets te kleine ploeg
hebben we heel veel plezier. We zijn niet
beurs genoteerd en hoeven geen winst te
maken, dus werkdruk is er niet. Wel echt
een paar uurtjes waar ik naar uitkijk om
lekker vrij in de natuur te vertoeven.”

Tonnie Jacobs deelt de oproep van Gerrit.
“We zijn met net iets te weinig mensen en
het is echt enorm gezellig op vrijdagochtend. Rond half 11 drinken we een kop koffie, samen met de schoonmakers, en dan
gaan we weer door.”
Jos van de Loo: “Ik ben vanaf het begin
op zoek gegaan naar verbeteringen in het
systeem. Ik zag Tonnie met PVC-pijpjes
en provisorische touwtjes om de kalklijnen zo recht mogelijk te krijgen. Toen
ik een haspel met 300 meter touw mee
bracht was het voor Tonnie nog effe lastig
afscheid te nemen van zijn jarenlang gebruikte systeem. Ik heb Tonnie een paar
weken de ruimte gegeven om te wennen
maar al snel werd duidelijk dat de leermeester ook zeker van de stageloper kan
leren.”

Tonnie Jacobs: “De taakverdeling is helder.
Jan en ik spannen de touwtjes en Jos en
Gerrit trekken dan werkelijk kaarsrechte lijnen, door over die strak gespannen
touwtjes te paraderen. Aan het einde van
de ochtend zien we er soms uit alsof we
het hele veld omgeploegd hebben. Met een
natte winter als deze is dat ook geen groot
wonder.”
Trots op deze en veel andere vrijwilligers
van onze club verlaat ik deze vrijdag het
sportpark, wetende dat het er weer strak
bij ligt in het weekend dat komen gaat.
Antwan Ebben
Voorzitter.

Jan Nissen: “Na jarenlang kantinedienst
draaien moest ik besluiten hiermee te
stoppen. Toen ik gevraagd werd om de
lijnentrekkers te gaan helpen ben ik dat
na een snuffelstage vol overtuiging gaan
doen. Na de koffie ronden we het rond
11.30 uur af en hebben we weer een beregezellige ochtend achter de rug.”
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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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Landelijke

ploeg-

wedstrijd bij

Agenda
Oud ijzeractie
16 mei 2020

SMT

Zomertoertocht
21 juni
SMT te zien op IHF Panningen
25-26 juli
Oogstdag Educatief park
6 september:
len, slijmen en omkopen zijn niet aan de
orde. Objectiviteit staat voorop. Er wordt
gestreden in 4 categorieën. Laat u hierover
informeren door de SMT-vrijwilligers!

Op zondag 19 april vindt de jaarlijkse landelijke ploegwedstrijd
plaats om een plek te veroveren voor het Nederlandse Ploegkampioenschap. Vanaf 10.30 uur starten de eerste ploegers hun
tractoren op de landerijen aan de Halteweg tussen de spoorwegovergang St-Janslaan-Radioweg Sambeek en de bebouwde kom van
Vortum-Mullem. De organisatie is in handen van de SMT.
Gezellig familie-uitstapje
Al 14 jaar leidt een dagje uit naar de landelijke ploegwedstrijd tot een geslaagd familie-uitstapje. De gemoedelijke sfeer, veel
bezoekers en talrijke voorzieningen voor
de inwendige mens maken het tot een
gezellig evenement. De sfeer wordt mede
bepaald door het enorme enthousiasme
van vrijwilligers, professionele uitingen in
het landschap, veel lol en serieusheid bij
de organisatie en bovendien meestal mooi
weer! De locatie is ook bijzonder te noemen: een uitgestrekt veld van 12 hectare
waarin zeker 70 denderende tractoren een
ouderwetse jaren 50/60-sfeer laten ademen. De machines zijn in al hun pracht te
bewonderen en de enthousiaste ploegers
informeren u graag. Of u nu leek bent of
jaren ploegervaring heeft; er gaat een wereld voor u open. De ploegers komen naast
Sambeek zelfs uit Groningen, Friesland,
Drenthe en Noord-Holland. Natuurlijk
is het wederom spannend of de huidige
Sambeekse Europees kampioen weer de
felbegeerde beker ontvangt om uitgezonden te worden om de nationale titel weer
te verdedigen! Kinderen kunnen gebruik

maken van draaimolen, springkussen,
zandbak en traptractoren. Bovendien is
het evenement, uitgezonderd de catering,
gratis.
Opening
Om 10.30 uur zal het startsein gegeven
worden door de roemruchte Sambekenaar Emile Roemer. Natuurlijk zal hij het
agrarisch materieel erfgoed de lofzang
toezwaaien. Direct na zijn toespraak zal
hij mogelijk de Caterpillar D4 rups bestijgen alsof dit zijn normale werk is en een
rondje rijden. De oldtimers zijn inmiddels gestart en de lucht zal zich vullen met
heerlijk ouderwets draaiende motorgeluiden en diesel- en uitlaatdampen. Pure
nostalgie!
Jury.
Er zijn 10 juryleden. Komt u met hen aan
de praat dan trek er maar tijd voor uit. Het
zijn allen oud-wedstrijdploegers die veel
ervaring hebben. Hun geoefende blik, de
duimstok, een schoon vlak, rechtheid en
talloze andere criteria, zorgen in het juryrapport voor de puntentelling. Sjoeme-

Beetje heen en weer scheuren?
Nee! Als de indruk ontstaat dat ploegen
gemakkelijk is, dan moet u dit zelf eens
proberen. Bij bepaalde categorieën is het
land niet recht maar geert, d.w.z. dat de
breedtes in lengte verschillen. Hieraan
komt rekenwerk te pas. Als er een foto van
bovenaf gemaakt zou worden is het perceel herschapen tot een Mondriaanachtig
tafereel.
Toekomst?
De SMT kent 25 jeugdleden waarvan de
meesten ploegen. Er is veel kennis bij de
volwassenen en daarom is er sprake van
kennisoverdracht. Er is een aparte categorie beginners bij de wedstrijden. Juryleden
geven aanwijzingen om het ploegwerk te
verbeteren zodat er
een stimulans uitgaat
om als jeugdige door te
gaan. U komt ze toch
ook aanmoedigen?

SMT organiseert
NL-ploegwedstrijden
Wanneer:
Zondag 19 april van 10:30 – 17 uur
Waar:
Halteweg over het spoor St Janslaan
-Radioweg richting Mullem
GRATIS ENTREE
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Koningsdag 27

april

2020

Traditioneel koningsdag vieren
in Boxmeer en Sambeek!!

doe je

Vier jij ook dit jaar koningsdag met jouw versierde fiets?
Op 27 april vindt weer de jaarlijkse versierde fietstocht plaats
in Boxmeer en Sambeek. Elke locatie biedt tal van activiteiten
voor kinderen om koningsdag traditioneel te vieren.

Agenda
Levende spellen avond
27 maart - 18.30-20.00 uur
Groep 1 t/m 8
Entree € 1,50
High Tea
17 april - 18.30-20.00 uur
Groep 1 t/m 8
Entree €1,50
Kom jij lekkere hapjes maken en
opeten?
Koningsdag
27 april - 10.00-14.00 uur
Alle leeftijden
(onder begeleiding van eigen ouders)
Gratis entree en deelname
Jubileumfeest
26 juni
SamSam viert in 2020 haar
50-jarig jubileum
Het volledige programma is te zien
op www.samsam-sambeek.nl

Scouting Boxmeer
Het Scoutinggebouw aan de Graafseweg
36b
Activiteiten die te doen zijn:
Fiets versieren, oud Hollandse spelen en
na het afstempelen van de deelnemerskaart ontvang je een lekker glaasje ranja
en marshmallows. Die mag je zelf opwarmen boven het kampvuur.
Scouting Boxmeer organiseert een rommelmarkt. Wil jij graag een plekje huren?
Dat kan al voor €5,-. Aanmelden kan via
info@scouting.nl
SamSam Sambeek:
De Elsenhof Torenstraat 52
Activiteiten die te doen zijn:
Maak je eigen kunstwerk met de verfmachine en kom koningsdag knutselen.
Ben sportief met mega twister, sjoelen en
op het springkussen. Lust jij verse popcorn
of zelfgebakken cake? Laat je schminken
en versier je fiets.
En dit jaar terug van weggeweest: Raad
jij de naam?? Zie onze facebook en Instagram pagina voor meer informatie.
Na het afstempelen van je deelnemerskaart ontvang jij een broodje op een lange
stok. Dit broodje mag je zelf gaan bakken
boven het vuur. Nadat je het broodje besmeerd hebt kun je genieten van je eigen
gebakken broodje!

Helaas hebben zowel De Flip als De Driewiek besloten dit jaar geen feestlocatie
te zijn. Maar bij de scouting en SamSam
zijn extra veel activiteiten zodat jullie een
traditioneel gezellige koningsdag kunnen
vieren!
Beide locaties zullen vanaf 10.00 uur starten met de activiteiten. Tot 14.00 uur is het
mogelijk om de locaties te bezoeken.
Deelnemen aan alle activiteiten met de
GRATIS deelnemerskaart
Op alle locaties zijn de deelnemerskaarten
voor kinderen GRATIS verkrijgbaar. Op
deze kaart staat informatie over de locaties. Neem deze kaart mee naar de locaties
want, na het afstempelen ervan krijg jij
een lekkere traktatie.
Ben je niet in de gelegenheid om beide
locaties te bezoeken? Geen probleem, per
locatie ontvang je een stempel en traktatie.
Iedere locatie zal zorgen dat er voor de
kinderen en (groot)ouders voldoende te
drinken en eten te verkrijgen is. Zodat iedereen genoeg energie heeft voor het koningsfeest van 2020!

Fiets versieren
Ga jij ook op de fiets?
Versiering voor je fiets haal je bij een van
de deelnemende locaties.
Kun je nog niet (zo ver) fietsen? Dan kom
je natuurlijk te voet of met de auto.
Alle vervoersmiddelen mogen worden geparkeerd op de aangegeven parkeerplaatsen i.v.m. de veiligheid.
Wij zien jullie graag op 27 april om met
ons koningsdag te vieren
SamSam Sambeek & De scouting Boxmeer.
www.samsam-sambeek.nl
www.scoutingboxmeer.nl

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
Verschijning maanblad ‘ONS’ met
nieuwsbrief ‘Even Bijpraten’
6 april
Vrij Fietsen
7 april
Aanvang: 13.00 uur
Vertrek: De Vochtplein
Regionale Seniorenbeurs te Mill
17 en 18 april
Bestuursvergadering
21 april
Aanvang: 9:30 uur
Georganiseerde fietstocht naar
Klooster Grefentall
21 april
Aanvang: 13:00 uur

Senioren Carnavalsbal
Op zondagmiddag 16 februari j.l. vond
de eerste keer het senioren carnavalsbal (onder het motto: “ niks hoeft, alles
kan”!) plaats in de Elsenhof. Dit gebeurde
op initiatief van de carnavalsvereniging
in nauwe samenwerking met de seniorenvereniging. De prins, raad van elf,
dansmariekes en hun “gevolg” waren allemaal aanwezig en er heerste meteen een
gezellige, ontspannen sfeer mede dankzij
de onderhoudende en op senioren afgestemde muziek van John van de Vorle.
Naarmate de middag vorderde (misschien
na het broodnodige middagslaapje?) wisten steeds meer senioren al dan niet in
carnavals outfit, de Elsenhof te vinden.
De diverse optredens: dans van o.a. de
dansmariekes en diverse zangnummers
uit de pronkzitting verhoogden nog meer
de feestvreugde! Dit was mede te merken
aan de spontane polonaises. Steeds meer
“seniorenvoetjes” gingen de dansvloer op.
Alle aanwezigen werden later op de middag nog getrakteerd op zult en krentenmik. Het werd een heel gezellige middag,
en wat betreft de Senioren Vereniging is
dit initiatief zeker voor herhaling vatbaar!
Senior Time
Mensen van 65 jaar en ouder kunnen
in Restaurant Twins in Boxmeer op een
vooraf vastgestelde woensdag in elke
maand, samen met andere senioren gezellig samen eten aan grotere tafels. Men kan
dan genieten van een heerlijk 3 gangen
menu (soep, een hoofd- en een nagerecht)

en tevens van het gezelschap van leeftijdsgenoten. Het diner is vooraf zorgvuldig
samengesteld . Met dieetwensen wordt
rekening gehouden. Aanvangstijd is 17.00
uur. De kosten bedragen 15 euro per persoon. Graag wel van tevoren even tijdig
reserveren. (tel: 0485 – 578704)

Seniorenverenig
Seniorenvereniging Sambeek

Bedevaart naar Beauraing (België)
Tussen 29 november 1932 en 3 januari 1933
verscheen de Heilige Maagd Maria in totaal
33 keer aan 5 kinderen in het Belgische Beauraing. De Vereniging Nederlands Beauraing Comité ‘Pro Maria’, afdeling bisdom
Den Bosch, verzorgt elk jaar meerdaagse
bedevaarten met medische zorg voor ouderen, zieken, gehandicapten en gezonde
pelgrims. Ook is er ieder jaar een dag-bedevaart naar het pelgrimsoord Beauraing.
De vierdaagse bedevaart is dit jaar van 18
t/m 21 april. Opstappen kan in Oss, Helmond (bij voldoende pelgrims) en Eersel.
De eigen bijdrage voor de vierdaagse bedevaart is 290 euro, exclusief eventuele toeslagen. Belangstellenden kunnen zich tot
uiterlijk zes weken voor vertrek aanmelden
bij A. van Beusekom-van Mil, Rembrandt
van Rijnstraat 34A, 5831 BC Boxmeer,
telefoon 0485-571328 of direct bij het secretariaat: Rina Senders, Schapendries 16,
5521 LH Eersel, telefoon 0497-682296. De
dag-bedevaart is op zondag 19 april. Opstapplaatsen zijn Nijmegen, Mill, Helmond,
Eersel, grensovergang Bergeijk. De eigen
bijdrage voor de dagreis is 40 euro. Ook
hiervoor is aanmelden mogelijk bij bovengenoemde personen.

KAARTVERKOOP
PASSIESPELEN
2020 GESTART
De nieuwe voorstelling met
de titel ‘Hem achterna. Een
passiespel’, geschreven door
Ineke ter Heege en Jan-Jaap
Jansen, gaat zondag 10 mei
2020 in Openluchttheater
De Doolhof in Tegelen in
première. Bij eerdere edities brachten ruim 40.000
toeschouwers een bezoek
aan de Passiespelen Tegelen. Ook nu maken het
artistiek team en ruim 300
acteurs, musici, koorleden
en figuranten onder de bevlogen leiding van regisseur
Cees Rullens zich op voor
een theaterspektakel voor
een groot en breed publiek. Een voorstelling die
schuurt, raakt en verbindt.
WWW.PASSIESPELEN.NL
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Team

in de spotlight

Dames 1
Hoe zien jullie eruit?
Staand vlnr.
Hans van Esdonk
Loes Teunissen
Anne Janssen
Anne Koks
Floor Peters
Fenne Michels
Kim Stevens
Gehurkt, vlnr:
Marijn Jansen
Anne Peters
Nina Jansen
Aniek Martens
Mila Jordans
Emma Smits
Wij zijn Avance Dames 1. Misschien kennen jullie ons nog een beetje van de plaatjes actie van de AH. Wij hebben zo onze
ongeschreven regels. Als wij een wedstrijd
winnen, drinken wij met zijn allen een
shotje. Om deze shotjes te betalen hebben
we een spaarvarken genaamd Spek. Bij 4-0
winst krijgen we een zelfgemaakte cake en
elk jaar aan het eind van het seizoen gaan
wij ook nog op teamweekend.
In de vorige editie van rond de toren konden jullie al lezen dat we hard op weg
zijn om kampioen te worden. De eerste
twee banden van de platte kar zijn al opgepompt en als wij op 18 april kampioen
worden nodigen we jullie allemaal van

Avance

brengt

u paaseieren
Ook dit jaar wordt er weer een eieractie
gehouden t.b.v. de volleybalvereniging
Avance. Het doel van deze actie is om,
op een leuke manier, eieren te verkopen
in Sambeek, Vortum-Mullem en een deel
van Boxmeer om de vereniging financieel te ondersteunen.
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harte uit op het eindfeest in de Warandahal. Het thema van het eindfeest is “diep
in de zee”, dus trek je leukste onderwaterwereld outfit aan en drink samen met ons
een biertje in de kantine.
Tot het zover is spelen wij op 4 april dit
seizoen nog thuis in de Warandahal. Aanvang van de wedstrijd is 19.00 uur. Onze
wedstrijden zijn gegarandeerd een spektakel, waarin de libero recent nog scoorde met haar voet en een behoorlijk aantal
teamliedjes regelmatig de revue passeren.
Hoe meer publiek hoe beter!
Tot ziens in de Warandahal

De mini’s van onze vereniging komen
daarom op zaterdag 11 april a.s. in de
ochtend bij u aan de deur met enveloppen. Voor een bedrag van € 3,50 kunt u
een envelop kopen. In deze enveloppe zit
een nummer dat correspondeert met het
aantal eieren dat u hebt gewonnen. Er
zitten enveloppen bij van 10, 15, 20, 25 en
30 eieren. U trekt in ieder geval altijd minimaal een enveloppe met 10 eieren. Dus
altijd prijs en verzekerd van een paasei.

Samen met uw steun kunnen we ervoor
zorgen dat deze actie wederom een succes wordt. Laat de kinderen dus niet voor
niets komen.

Semper Unitas

Opleiden

Agenda
Lindefeesten
3, 4, 10, 11 april 2020

is een hele kunst

Voorspeelmorgen
17 mei 2020
10.30 uur

Het goed leren bespelen van een instrument is (meestal) een langdurig proces waarbij de hulp
van een goede docent onmisbaar is. Daarnaast is het belangrijk dat leerlingen leren samen
spelen, maar ook solo genoeg (podium)ervaring opdoen. Twee manieren waarop we
dit bewerkstelligen zijn het opleidingsorkest en het solistenconcours.
Opleidingsorkest
Ons opleidingsorkest staat sinds 2016
onder leiding van Miko Derks. Miko is in
2018 afgestudeerd als dirigent en repeteert
elke zaterdagmiddag met alle leden die in
opleiding zijn. Leerlingen stromen in als
ze 2 tot 4 jaar les hebben gehad. Daarvoor
nemen ze deel aan de samenspelgroepen
(waarover in de volgende editie meer). De
leerlingen leren hoe ze bepaalde ritmes
moet spelen, wanneer ze zacht of juist
sterker moeten spelen, wanneer ze de melodie hebben en wanneer niet, hoe ze een
bepaalde sfeer kunnen bewerkstelligen,
enzovoorts. En dat alles natuurlijk met
Miko’s humor en enthousiasme.
Het opleidingsorkest treedt elk jaar op
tijdens het kerstconcert, maar heeft ook
‘eigen’ concerten en activiteiten. Op 7
maart j.l. bijvoorbeeld, nam het orkest
deel aan het Jeugdorkestenfestival van de
Boxmeersche Harmonie. Ons opleidingsorkest had de eer ’s ochtends het festival
te openen met het stuk ‘The Irish Dancemaster’. In het stuk ‘Apollo 11’ werd de beroemde maanmissie muzikaal uitgebeeld.

De spanning was voelbaar, maar gelukkig
keerde de raket terug op aarde, want het
grootste spektakelstuk moest nog komen.
Tijdens de uitvoering van ‘Aladin’ werden
het publiek en de driekoppige jury namelijk niet alleen getrakteerd op een mooi
stukje muziek, het geheel werd afgemaakt
met een schitterende dans van Fleur, Vere
en Cecile en Niels en Lianne speelden hun
solo op een echt vliegend tapijt. De jury
heeft het optreden zowel voor muzikaliteit
als voor creativiteit met een 8 beoordeeld!
Solistenconcours
De muzieklessen bij Semper Unitas volg
je individueel, in twee- of drietallen en
worden gegeven door docenten die een
conservatoriumopleiding hebben afgerond. Om podiumervaring op te doen
en om eens een andere professional naar
de leerlingen te laten luisteren, organiseren we elk jaar een solistenconcours in
samenwerking met de Brabantse Bond
van Muziekverenigingen. Dit jaar zou het
concours plaatsvinden op 29 maart, maar
helaas gaat het niet door vanwege het coronavirus.

Harmonieorkest
Omdat goed opleiden hoog in het vaandel
staat bij Semper Unitas, is het harmonieorkest op 7 maart ‘werkorkest’ geweest
tijdens de MASO Conductors Course.
Verschillende dirigenten (in opleiding)
volgden twee dagen lang workshops en
konden ’s avonds hun nieuwe vaardigheden ‘uitproberen’ op ons harmonieorkest.
Interim-dirigent Chris Derikx geeft half
maart de baton door aan interim-dirigent
Jacco Nefs.
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Zakelijk

FysioChallenge Sambeek
Sinds oktober 2013 is Ronny Derks samen
met zijn vrouw Elle Derks-Kuenen met
een fysiotherapiepraktijk in Sambeek
gestart. Beide zijn echte dorpsmensen:
Ronny komt uit Rijkevoort en Elle uit
Sambeek. We vinden het prettig om in een
dorp als Sambeek gevestigd te zijn.
De naam FysioChallenge staat voor ‘uitdaging’ in het ondernemen van de praktijk
en in het herstel van de fysieke klachten
van de patiënt of client. Persoonlijkheid,
gelijkwaardigheid, professionaliteit, kennis
en doelgericht werken staan centraal. Met
elkaar zorgen we voor een zo goed mogelijk herstel van zijn of haar klachten. Goed
luisteren naar het verhaal van de klacht en
de hulpvraag is belangrijk. Uitleg over wat
de behandeling inhoudt en waar we naar
toe willen komt aan bod. Het geeft mensen
vertrouwen en betrokkenheid bij hun eigen
behandeling. We scoren in de patiënttevredenheid boven het landelijk gemiddelde

Welkom

met een cijfer 9. Hier zijn we trots op.
We werken graag samen met andere disciplines. Dat kan een andere fysiotherapiepraktijk zijn maar ook sportinstellingen
of de houding-oefentherapeut, huisartsen,
specialisten, logopedie en zelfs de tandarts
kan aan bod komen. De kracht zit hem in
samenwerken en kennis delen. Ons doel is
dat de mensen goed geholpen worden in
het herstel van hun klachten.
De praktijk is in afgelopen jaren uitgegroeid naar een team van 6 fysiotherapeuten. Dit is altijd Ronny zijn droom
geweest. Met een team aan specialisten
sta je nog sterker. We willen niet te groot
worden. Vaak mis je dan de kracht van
persoonlijkheid. Nu is het goed. Ieder
ontwikkelt zijn eigen specialisme. We volgen veel opleidingen en zijn aangesloten
bij specialistische netwerken. Wekelijks
een teamoverleg en met elkaar meekijken zorgt ervoor dat we van elkaar kun-

nen leren en nog beter de behandeling op
elkaar kunnen afstemmen.
Neem voor ons aanbod en specialisme
eens een kijkje op onze website:
www.fysiochallenge.nl.
Wij zijn jullie erg dankbaar voor het vertrouwen in het team van FysioChallenge.
We blijven ons door ontwikkelen en zien
er graag naar uit om jullie in de toekomst
hoogwaardige behandelingen te geven.

in de wereld
van de betere badkamer

4 jubilarissen bij

Sanidrõme Pennings uit Boxmeer is al
ruim 16 jaar hét adres voor de betere badkamer en beschikt over eigen vakmensen
die zorgen voor deskundig advies, een creatief ontwerp en het vakkundig (ver)bouwen en installeren van iedere badkamer
of toiletruimte. U wordt van A t/m Z ontzorgd, heeft één aanspreekpunt en geniet
met de kwaliteitsgarantie van Sanidrõme
Pennings nog vele jaren van uw nieuwe
badkamer en/of toilet.
U bent van harte welkom in onze badka-

Tijdens de jaarvergadering op 20
februari jl. werden 4 dames van gemengd koor St. Jan gehuldigd.
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mershowroom aan de Spoorstraat 8a in
Boxmeer. In de showroom zijn verschillende badkamer- en toiletopstellingen in
uiteenlopende stijlen te zien én naast kwaliteitsmerken sanitair en tegels worden de
laatste trends en noviteiten gepresenteerd.
Breng gerust een bezoek aan onze
showroom en bezoek ook onze website
www.sanidrome.nl/pennings voor badkamerideeën, inspiratie en voorbeelden van
door ons gerealiseerde badkamers.

gemengd koor

St. Jan

De dames Ans Belt, Annemieke Jacobs
en Karin van den Hoven zijn alle drie
25 jaar lid en Maria van de Hoogen is
al 40 jaar lid van ons koor. Tevens nam
het koor na 7 jaar afscheid van Gerard
Bögemann als voorzitter.

Activiteitenkalender

Maart
wo 25 mrt.
wo 25 mrt.
vr 27 mrt.
zo 29 mrt.
ma 30 mrt.
di 31 mrt.

09.00 uur
19.30 uur
18.30 uur
09.00 uur
12.30 uur
18.00 uur

April

wo 1 april 14.30 uur
wo 1 april 18.00 uur
do 2 april 09.30 uur
vr 3 april		
za 4 april		
za 4 april		
zo 5 april 10.30 uur
zo 7 april 13.00 uur
di 7 april 19.00 uur
wo 8 april 09.00 uur
do 9 april 18.30 uur
vr 10 april 18.30 uur
vr 10 april		
za 11 april 09.00 uur
za 11 april		
za 11 april 19.00 uur
za 11 april		
ma 13 april 20.00 uur
vr 17 april 18.30 uur
zo 19 april 09.00 uur
zo 19 april		
di 21 april 13.00 uur
di 21 april 19.30 uur
wo 22 april 09.00 uur
ma 27 april 10.00 uur

Mei
za
di
wo
do
do
za
ma
vr
za
zo
zo
wo
wo
vr
di
vr

2 mei 19.00 uur
5 mei		
6 mei 09.00 uur
7 mei 09.30 uur
7 mei 13.30 uur
9 mei 09.00 uur
11 mei 20.00 uur
15 mei 18.30 uur
16 mei		
17 mei 09.00 uur
17 mei 10.30 uur
20 mei 09.00 uur
20 mei		
22 mei		
26 mei 13.00 uur
29 mei 18.30 uur

OLV parochie, steunpunt open tot 11.00 uur
KVB, informatieavond mondverzorging, de Elsenhof
SamSam, Levende spellen avond, de Elsenhof
OLV parochie, woord- en communieviering
KVB, bezoek PRO college, Boxmeer
Samen Sterk, collecte goede doelen

Vrienden van
Rond de Toren
Autorijschool Maad
Boekbinderij Boede
Botterhuis Sportprijzen

Palmpaasstokken versieren, Parochiehuis
Samen Sterk, collecte goede doelen
Sambeeks Heem, inloop morgen tot 11.30 uur
Lindefeesten, 538 DJ’s on Tour
TV Sambeek, voorjaarscompetitie t/m 4 juni
Lindefeesten, Proost
OLV parochie, palmpasen/kinderviering in de Basiliek, Boxmeer
SVS vrij fietsen
OLV parochie, viering vergeving en verzoening
OLV parochie, steunpunt open tot 11.00 uur
OLV parochie, Witte Donderdag viering
OLV parochie, gebedsviering Goede Vrijdag
Lindefeesten, Tribute Night
VV Sambeek, inzameling oud papier, parkeerplaats vv. Sambeek
VC Avance Paaseieractie
OLV parochie, Paaswake
Lindefeesten, Beethoven
Dorpsraad, vergadering, de Elsenhof
SamSam, High tea, de Elsenhof
OLV parochie, eucharistieviering
SMT, landelijke ploegwedstrijd
SVS, fietstocht Klooster Grefentall, Goch
KVB, bezoek 7 Hutten, Cuijk
OLV parochie, steunpunt open tot 11.00 uur
SamSam, Koningsdag

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
Dorpsraad, vergadering, de Elsenhof
SamSam, Speurtocht, de Elsenhof
SMT, Oud IJzeractie
OLV parochie, eucharistieviering
Semper Unitas, voorspeelmorgen
OLV parochie, steunpunt open tot 11.00 uur
VV Sambeek, seizoenafsluiting jeugd
TV Sambeek, dorpen toernooi, jeugd
SVS, bezoek van Welie, Stevensbeek
SamSam, Sportinstuif, de Elsenhof

Danielle Haar Zaak
Vertaalbureau Linguartis

ORGANISATIES ZORG
EN WELZIJN SAMBEEK
Ons Thuus
info@onsthuus.nl
Wwz-coördinator
Dini Kuppen
Jongerenwerkers
Jeroen v.d. Heuvel
Ouderenwerker
Dette Koenders
0485-700500 | info@sociom.nl
Zorgloket Gemeente Boxmeer
WMO-klantmanagers
0485-585911 | frontoffice@boxmeer.nl
Wijkverpleegkundige Boxmeer
0900-8803
Huisartsenpost
0900-8880
Wijkagent/politie
0900-8844

April nummer
Deadline kopij
Dinsdag 14 april

Aanleveren via: ronddetoren@live.nl
Verspreiding
Dinsdag 28 april
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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

