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www.fysiochallenge.nl

Fysiotherapiepraktijk Sambeek 
Grotestraat 31, 5836 AB Sambeek
T 0485 76 90 59
E info@fysiochallenge.nl

Behandelmogelijkheden:
- Algemene fysiotherapie
- Manuele therapie
- Sportfysiotherapie 
- Oedeemtherapie
- Hart- en longfysiotherapie
- Arbeidsfysiotherapie
- Dry Needling
-  Kaak, hoofdpijn- en 

aangezichts therapie
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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Wat is ons leven snel en ingrijpend ver-
anderd door het coronavirus. En dan ben 
ik blij dat we in een dorp als Sambeek 
wonen. We leven tegen de rand van de 
brandhaard en toch hebben we de volle-
dige zorg en voorzieningen om ons heen. 
Mijn petje af voor alle zorgmedewerkers. 
Ook heb ik bewondering voor de saam-
horigheid en de vele initiatieven die in 
een mum van tijd ontstonden. Dit zodat 
niemand zich eenzaam hoeft te voelen of 
zonder hulp zal komen te zitten. Van bloe-
men bezorgen tot hulp aanbieden. We 
lieten massaal zien waar we als klein dorp 
groot in zijn. Hartelijk dank aan iedereen 
die er een steentje aan bijgedragen heeft.

Het wil natuurlijk niet zeggen dat er geen 
hulp meer nodig is of niemand zich meer 
eenzaam voelt. Houd uw oren en ogen 
open voor die mensen. Probeer te helpen 
waar het kan. Mensen hebben juist nu be-
hoefte aan aandacht in welke vorm dan 
ook. Blijf die dus vooral geven.
Verbinden is belangrijk. Ons mooie 
dorpsblad draagt er aan bij. Daarnaast is 

er een groep vrijwilligers opgestaan om 
een aantal nieuwsbulletins te maken om 
onze inwoners extra te informeren en el-
kaar hiermee te verbinden.

Op het moment van dit schrijven weten 
we nog niet of de maatregelen om het co-
ronavirus te bestrijden al versoepeld kun-
nen worden. Op 14 maart zouden we 75 
jaar vrijheid vieren in Sambeek. Dat ging 
niet door. Nu komt al snel 4 en 5 mei. Dit 
kan ook niet op de gebruikelijke wijze 
gevierd worden. Daarop is het volgende 
bedacht. De Lindeboom zal vanaf 1 mei 
geschikt gemaakt worden voor een Bood-
schap tegen corona. U kunt hier met een 
wasknijper een briefje aan de lijn hangen 
waarin u een boodschap, wens, spreuk of 
gewoon een leuk bericht heeft opgeschre-
ven. Zo kan onze eeuwenoude boom tij-
dens een wandeling een inspiratiebron 
worden voor iedereen.

Daarnaast roepen wij iedereen uit Sam-
beek die trompet speelt op, om maandag 
4 mei om 19.58 uur The last post mee te 

spelen vanuit het raam of de tuin en om 
20.02 met z’n allen het Wilhelmus te zin-
gen of te spelen. Zo kunnen we samen 
met het Nationaal Comité 4 en 5 mei er 
toch een mooie herdenking van maken.

De dorpsraad wenst jullie sterkte in deze 
tijd. 

Samen staan we sterk en komen we ook 
hier doorheen.

Voorzitter
Wiljan Laarakkers

GEMEENTENIEUWS
Het gemeentenieuws wordt tegen-
woordig vermeld in Boxmeers Week-
blad/Maasdriehoek. Regelmatig ont-
vangen we klachten dat deze krant 
niet bezorgd wordt en mensen daar-
door het gemeentenieuws niet kunnen 
inzien. Het actuele gemeentenieuws 
is ook online te vinden op www.box-
meer.nl. Wilt u toch graag de krant 
ontvangen meld uw bezorgklacht bij 
Uitgeverij Talvi 0413 74 59 83 of be-
zorging@uitgeverij-talvi.nl. Meld te-
vens uw bezorgklacht bij de gemeente.
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achteR de vooRdeuR van  familie hendRiks
het begon met een dikke dRol Recht vooR onze pooRt

Even voorstellen
In Den Urling woont de familie Hendriks. 
Het gezin bestaat uit vader Eef, dochter 
Cecile, de inmiddels uitwonende dochter 
Emmy en moeder Claudia Hendriks – van 
Benthum. Eef is werkzaam in het maga-
zijn van Wassink autogroep in Venlo, 

Cecile werkt bij Kinderrijkhuis in  
Sambeek en Claudia is onderwijs as-
sistente bij Metameer Jenaplan in  
Boxmeer in het vak Dienstverle-
ning en Producten. Hier bereiden  
Claudia en haar collega’s de leerlingen 
in de praktijk voor op het beroepenveld 

na het VMBO. Met name uiterlijke zorg, 
grimeren en horeca opdrachten neemt 
Claudia voor haar rekening.

Leuk aan Sambeek
“Het leuke van hier wonen is dat je heel 
snel en goed contact kunt hebben met 
buren en dorpsgenoten als je dat wilt, en 
als je daar niet op zit te wachten dan is dat 
ook oké. Het voelt als onze buurtvereni-
ging in mijn jeugd,” aldus Claudia.

Hobby’s
Er wordt in Huize Hendriks graag gele-
zen. Claudia schrijft graag en ze wandelt 
veel met haar hond. Uiteraard ruimt ze 
zelf de uitwerpselen keurig op met een 
biologisch afbreekbaar hondenpoepzak-
je. Welke ze mee naar huis neemt of in de 
speciale hondenpoepbakken deponeert. 
Sinds begin januari attendeert ze andere 
hondenbezitters erop ditzelfde te doen.

Hoe kwam je op het idee van je honden-
poepactie?
Het begon met een dikke drol recht voor 
de poort bij familie Hendriks aan het pad 
tussen Den Urling en de Strijdhamer. “Ik 
dacht dat de eigenaar nog wel terug zou 
komen, omdat hij misschien vergeten was 
om zakjes mee te nemen of dat ze misschien 
op waren. Nogal naïef natuurlijk. Het is er 
gewoon blijven liggen,” aldus Claudia. Met 
haar hond loopt ze regelmatig een blokje 
om en juist binnen de bebouwde kom trof 
ze zoveel hondenpoep aan terwijl er zelfs 
140 euro boete tegenover staat. Buiten de 
bebouwde kom mag het wel blijven liggen. 
Daarom besloot ze om de hondeneigena-
ren een handje te helpen.

Wat moedigde jou aan om tot actie over 
te gaan.
“Dat je hond ergens binnen de bebouwde 
kom zijn behoefte moet doen, daar kun je 
als hondenbezitter niets aan doen, maar 
dat je het daar laat liggen wel. Ik vind dit 
onfatsoenlijk, die boete is er niet voor 
niets,” geeft Claudia enigszins geïrriteerd 
aan. Er zijn mensen die denken dat er 
juist op díe plek niemand last van heeft 
ook al is het binnen de bebouwde kom. 
En juist dáár probeert Claudia met haar 
actie hondenbaasjes bewust van te maken. 

Tekst: Jeanette Verstraaten, foto’s: Ellen Duvekot

Voor het aprilnummer is de redactie van Rond de Toren 
een kijkje gaan nemen achter de voordeur bij de Familie 
Hendriks. Sinds januari stopt Claudia alle niet opgeruimde 
hondenpoep in een zakje en zet ze er een vlaggetje bij met 
daarop een bericht voor de hondenbezitter. Ze heeft met haar 
hondenpoepactie zelfs de landelijke media gehaald. Voor 
Rond de Toren een goede reden om eens een kijkje te gaan 
nemen en erachter te komen wat haar ertoe heeft gebracht 
om deze actie op te zetten. Hoewel Claudia in deze tijd van 
het coronavirus wel andere dingen heeft om zich druk over te 
maken, wilde ze toch meewerken aan het artikel.
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achteR de vooRdeuR van  familie hendRiks
het begon met een dikke dRol Recht vooR onze pooRt

Een berichtje op de buurt whatsapp en een 
briefje van een dorpsgenoot aan alle hon-
denbezitters dat het hen ook opviel dat de 
hondenpoep de laatste tijd zo weinig werd 
opgeruimd was voor Claudia het laatste 
zetje om tot actie over te gaan.

Positieve reacties
Als we vragen aan Claudia hoe er is ge-
reageerd op haar actie dan vertelt ze het 
volgende: “Ik heb gigantisch veel positie-
ve reacties gekregen. Zelfs een spontane 
sponsoring van biologisch afbreekbare 
zakjes door Dierenspeciaalzaak Oswald 
Geurts.” Zelf vindt ze het allermooiste 
compliment dat ze heeft gekregen, dat 
andere mensen in Nederland dit nu ook 
in hun wijk of straat doen. “Wanneer elke 
hondenbezitter de uitwerpselen van zijn 
eigen hond zou opruimen is het probleem 
snel de wereld uit,” zo denkt Claudia.

Negatieve reacties
“Natuurlijk zijn er ook mensen die ne-
gatief reageren. Dat hou je altijd,” aldus 
Claudia. Om er een paar te noemen. Moet 
de gemeente maar opruimen, daar betaal 
ik toch belasting voor! Claudia is daar fel 
over: “Dus jij betaalt belasting, zodat ik 
jouw hondenpoep onder mijn schoen uit 
kan peuteren? Overigens betalen we in 
de gemeente Boxmeer geen hondenbelas-
ting,” vult Claudia aan.

Verandering in gedrag
Gelukkig merkt Claudia een duidelijke 
verbetering in het gedrag. “Er ligt in onze 
buurt echt veel minder hondenpoep. Het 
zijn er nu nog één of twee die het laten lig-
gen,” aldus een blije Claudia.

Iets opgeleverd
Naast een schonere buurt leverde het Clau-
dia ook bekendheid op. Het filmpje dat 
Omroep Brabant destijds heeft gemaakt 
is inmiddels 115.000 keer bekeken. Daar-
naast is Claudia in de uitzending geweest 
van Jeroen van Inkel op NPO 5 en bij Do-
mien Verschuren van Q-music. “Vreem-
de mensen spreken mij inmiddels aan en 
complimenteren mij over deze actie.”

Het Sambeekse verenigingsleven
Naast haar bekendheid met de honden-

poepactie kent Sambeek Claudia vast ook 
wel van de activiteiten die ze jarenlang 
voor SamSam heeft gedaan. Tot drie jaar 
geleden was ze ook grimeuse bij de Pronk-
stukken en in het verleden speelde ze bij 
Joekskapel Allemaal Meiden (JAM). Haar 
dochter Cecile is in het gat gesprongen 
dat haar moeder achterliet. Zij zit in het 
bestuur van SamSam, is lid van de jeugd-
commissie van de carnavalsvereniging en 
schminkt voor de pronkzitting en tijdens 
vele andere activiteiten in het dorp.

Liefdadigheidswerk
Hoewel Claudia nu niet zelf meer actief is 
in het Sambeekse verenigingsleven, bete-
kent het niet dat ze zich niet vrijwillig inzet 
voor een ander. Zo is ze wettelijk vertegen-
woordiger van haar zusje, die een verstan-
delijke beperking heeft. Ze is haar mentor 
en bewindvoerder. Zij woont op Dichterbij 
en door haar is Claudia groot fan van het 
truckerskonvooi. “Verschillende Sambeek-
se chauffeurs hebben haar al in de truck 
gehad,” voegt Claudia lachend toe.

Mooiste plekje in Sambeek
Claudia wandelt natuurlijk veel met haar 
hond rond. Het mooiste plekje van Sam-
beek is voor haar bij de eik in het Maasheg-
gengebied ter hoogte van de T-splitsing 
van zandpaden tussen de Maasstraat en 
het pad naar de Bergstraat en naar het 
fietspad naast de Maas. “Vandaar kijk je in 
de zomer over de gouden korenaren naar 
de toren en over de mais naar de Maas. 
Daar voel ik mij één met de natuur,” zo 
vertelt Claudia. “Thuis is dat de woonka-
mer en ik zou nog graag een veranda aan 
het huis willen,” vult Claudia aan.

Favoriete vakantiebestemming
Hierbij roept ze direct: “Palm Beach 
Aruba en dat is ook meteen de bestem-
ming die nog op ons wensenlijstje staat.” 
Drie jaar geleden werd de familievakantie 
van Claudia na vier dagen abrupt afgebro-
ken. Graag zou ze deze vakantie nog eens 
af willen maken. 

Eén miljoen voor Sambeek
Als Claudia één miljoen zou kunnen in-
vesteren in Sambeek dan zou ze daarvoor 
de Grotestraat opnieuw laten inrichten. 

Hij zou er dan uit moeten gaan zien zoals 
de Groeningsestraat in Groeningen. Als er 
dan nog geld over is wil ze dat besteden 
aan verkeersveiligheid. Zoals het verplicht 
dragen van fluorescerende hesjes tussen 
zonsondergang en zonsopgang voor al 
het langzame verkeer. “Nu is het alleen 
verplicht wanneer men achter de vangrail 
staat, al is het overdag en vallen de mus-
sen van het dak. Wanneer het donker is, 
dan heeft een fietser op de Sambeekseweg 
genoeg aan een piepklein lichtje en een 
wandelaar hoeft niet eens verlichting of 
een hesje te dragen, helemaal niets,” zegt 
Claudia enigszins verontwaardigd.

Tot besluit
Graag wil Claudia afsluiten met de woor-
den: “Wij wonen in een prachtig dorpje in 
de schaduw van Boxmeer. Alles is dicht-
bij en het is hier heerlijk wonen. Probeer 
daarom de leefbaarheid voor ons dorp en 
jezelf hoog te houden door er voor elkaar 
te zijn. Je hoeft heus niet elke week bij je 
buur op de koffie maar maak het elkaar 
niet moeilijk en heb een beetje begrip 
voor de ander. Vriendelijkheid kost niets.”

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

Past. van Berkelstraat 4A  |  T. 0485 575 630
5836 BJ Sambeek  |  E. info@warandahal.nl

OOK VOOR AL UW FEESTJES

VACATURE BARMEDEWERK(ST)ER
Ben jij op zoek naar een leuke bijbaan? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij vragen van de kandidaat:
√ Minimale leeftijd 18 jaar
√ Liefst enige ervaring in de horeca
√ Je bent: � exibel, 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

VACATURE BARMEDEWERK(ST)ER

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?

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
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nieuwsflits
PASEN 2020
Op het moment dat ik dit stukje begin 
te schrijven, gaat de telefoon. Een jonge 
moeder die vraagt of haar kind binnen-
kort gedoopt kan worden. Ik denk on-
middellijk: ‘Corona! Kan dat wel?’ Ze 
raadt kennelijk mijn gedachten. ‘Ik weet 
wel dat het misschien moeilijk zal zijn, 
maar ik wil zo graag dat mijn moeder 
er nog bij kan zijn. Mijn moeder heeft 
niet lang meer te leven’. Er begint een 
gesprekje. Dat het misschien wel kan, 
maar dan met een klein groepje. En niet 
in de doopkapel, maar voorin de kerk. 
Het gesprekje wordt langer dan ik hier 
kan beschrijven. We spreken een datum 
af. Mocht het door omstandigheden 
eerder moeten, dan bekijken we het op-
nieuw. 

Als het gesprekje beëindigd is, mijmer 
ik nog wat door over dopen en rekening 
houden met het komende einde. Wel-
kom heten in dit leven en er afscheid 
van nemen, liggen hier heel dicht bij 

elkaar. Ik voelde een liefdevol vertrou-
wen in de woorden waarmee de jonge 
moeder sprak over wat er over niet al te 
lange tijd met háár moeder stond te ge-
beuren. Ik denk: ‘Goh, dit is geen toeval, 
zo’n gesprekje, zomaar vlak voor Pasen’. 
Immers, deze dagen belijden we – hoe-
wel soms met de nodige aarzelingen – 
ons geloof dat er voor iedere mens licht 
is na ons sterven. Dat God ons leven 
sterker heeft gemaakt dan de dood. 

Aan Toon Hermans werd eens gevraagd 
of hij na het overlijden van zijn vrouw 
wel alleen verder kon. Hij zei toen heel 
verbaasd: “Maar ik ben niet alleen. Mijn 
vrouw is de hele dag bij me. Ze is in de 
dingen die ik doe. Ze woont hier nog 
steeds. Ze lééft”. Zo geloven kan alleen 
als je leert zien met je hart. 

Met Pasen vieren we dat Jezus, die men-
sen leerde wat liefde is, die licht gaf aan 
mensen in het donker, vuur aan mensen 
in de kou, die al die mensen deed op-

IN MEMORIAM
Ruud Kooijmans

Ruud werd geboren als 11e van 12 kin-
deren op 29 januari 1944 in St. Agatha. 
Sinds augustus 2008 woonde hij samen 
met zijn vrouw Diny in de Winston 
Churchillstraat 2C in Sambeek. Ruud 
was een tijd lid van het kerkkoor. Ook 
bemande hij meerdere keren het stem-
bureau in de Elsenhof. Sinds maart 2017 
was hij penningmeester van de Senio-
renvereniging in Sambeek en samen met 
Diny ging hij verschillende jaren mee op 
reis met de K.B.O.

In augustus 2019 zijn Ruud en Diny ver-
huisd naar een appartement in Boxmeer. 
Dit was allang een wens van hen, mede 
doordat Ruud steeds meer last kreeg 

van de verschijnselen van de ziekte van 
Parkinson. 

Op 23 maart jl. werd Ruud plotsklaps 
onwel en werd hij opgenomen in het 
Maasziekenhuis in Boxmeer. Later in 
de week bleek dat hij getroffen was door 
het Corona-virus. Na een korte opleving 
bleek het virus toch een te zware be-
lasting voor het lichaam van Ruud. Hij 
heeft tot op het laatst toe gevochten om 
bij zijn vrouw, kinderen en kleinkinde-
ren te blijven. Op 3 april is Ruud, inmid-
dels overgebracht naar de St. Maartens-
kliniek, overleden in het bijzijn van Diny 
en de kinderen. Hij was 76 jaar.

We zullen altijd dankbaar blijven voor 
wat je voor ons hebt betekend. Dank-
baar zijn we ook voor de vele mensen 

die Ruud een laatste eer hebben bezorgd 
door langs de kant van de weg te gaan 
staan. Het doet ons enorm goed.

Rust zacht

Diny, kinderen en kleinkinderen

GEBOORTENIEUWS

Op 19 maart jl. werd Merle Hippmann 
geboren. Haar trotse ouders zijn Erik 
Hippmann en Benigna Geurts.

staan, - nu door God is opgewekt uit 
de dood. Hij leeft nu in de liefde van 
God. Dat geloven kan als je leert zien 
met je hart.

We zijn inmiddels twee weken na 
Pasen.
Mede namens Susan van Driel, pasto-
raal coördinator,  hoop ik dat u fijne 
Paasdagen hebt gehad.

Ben Wolbers
pastor-teamleider
Onze Lieve Vrouweparochie
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de hobby van...
theo philipse

Tekst: Nena Bongers
Foto’s :  Theo en Henny Philipse

Even voorstellen
“Ik ben Theo Philipse en (grapt) ben 
slechts 50 jaar. Woon samen met Henny 
en onze dochters Lynn en Evy.”

Hoe is het begonnen
“Toen ik nog op de MTS zat moesten we 
een project starten. Ik koos voor het maken 
van een maquette van mijn ouderlijk huis. 
Het was goed gemaakt, enkel de school 
vond het té simpel. Omdat ik ook de tuin, 
bomen en de moestuin met bloemkolen 
van knopspelden en alle bijbehorende din-
gen had gemaakt, kreeg ik toch een goed 
punt.  Na dit gemaakt te hebben had ik de 
smaak te pakken en begon met het maken 
van een maquette van café De Stip. Ook 
dit was een geslaagd ‘project’ en dat heeft 
jaren bij Ine en Boy in het café op de bar 
gestaan. Het schrift dat Ine erbij had gelegd 
waar iedereen zijn mening over de maquet-
te kon noteren heb ik nog steeds. In die tijd  
(1990) stond ik in het Boxmeers Weekblad 
met de maquette. Later heb ik nog een ma-
quette gebouwd voor de familie Janssen uit 
Boxmeer. Die is nog steeds bewaard geble-
ven en volledig in tact. Al deze maquettes 
zijn gemaakt op een schaal 1:50”

Treinen
“Dit was het maquette gedeelte, daarna 
ben ik begonnen met treinen. Ik vond dit 
altijd al interessant, in tegenstelling tot au-
to’s, daar had en heb ik helemaal niks mee. 
In mijn jeugdjaren nam ome Cor uit Seve-
num mij altijd mee naar het spoor waar hij 
werkte. Als klein jochie zag ik hoe hij de 

wissels verplaatste, handmatig toen nog. 
Dat vond ik mega interessant. Op school 
ging mijn eerste spreekbeurt, je raadt het 
al, over treinen. Samen met mijn broer 
keek ik in de Efteling urenlang naar het 
diorama, prachtig vonden we dat. Het was 
ook mijn broer die mij aanspoorde om 
maquettebouw en treinen te combineren 
in het maken van een modelbaan. 
En zo is het begonnen. 
Te bedenken dat ik 40 jaar was, een jonkie 
op dit gebied. De meeste modelbouwers 
zijn grijzer dan ik,” grapt Theo. 

Vrijetijd besteding
“Ik probeer in mijn vrije uurtjes eraan te 
werken. Vanwege mijn werk in ploegen-
dienst kan ik op verschillende momenten 
van de dag aan de modelbouw werken en 
is het voor mij een gevarieerde tijdsbeste-
ding. Al mijn ‘overgebleven’ uurtjes zitten 
erin.” Het unieke aan Theo’s modelbouw 
is dat hij op N- schaal 1:160 bouwt. De 
meeste modelbouwers bouwen namelijk 
HO 1:87 schaal, dit is twee maal groter 
dan Theo zijn werk. HO betekent Half 
Nul. Omdat Nul schaal 1:43,5 is, is Half 

Wat begon met het bouwen van een maquette van zijn ouderlijk huis is uitgegroeid tot een 
complete stad met modelbouw trein, landschappen en alle bijbehorende aspecten. Rond de 
Toren nam een kijkje en het is werkelijk een prachtig gezicht.

Theo bij zijn modelbaan

Modelbaan ‘by night’
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Nul 1:87. Theo’s model is in de N schaal. 
N staat voor Nine, rails zijn 9 mm breed.

Opbouw en materialen
“Mijn plek is op zolder, daar ben ik blind 
begonnen met het opbouwen. Nadat ik 
de tafel plaatste waren de eerste dingen 
de rails, het station en natuurlijk de trei-
nen. Daarna bouw je er een stad omheen,” 
aldus Theo. De spullen haalde Theo in 
Duitsland, op Marktplaats of via veiling-
sites. Er zijn wel winkels in Nederland, 
maar niet zoveel. “Een aantal keren ging 
ik naar Nijmegen, daar is ook een kleinere 
winkel, maar het merendeel komt van in-
ternet. Er bestaan ook beurzen, maar die 
heb ik nooit bezocht.” Tijdens de opbouw 
leert Theo gaandeweg wat goed of fout is, 
hij verbetert het en zo ontstaat er “leven in 
het geheel”, aldus Theo. 

Uitbreiding
Na het station wilde Theo een kerk en een 
kermis. De kermis werkt met lampjes en 
schommelende en draaiende attracties. 
Mensen en auto’s overal, ongelukken op 
straat en ook een ‘brandend’ huis. Dat 
maakt het helemaal echt. De fantasie 
bloeit helemaal op. Zo ziet men veel as-
pecten van een stad op mini formaat. Om 
alles rijdend en in beweging te houden 
horen er ook kabeltjes en stekkertjes bij. 
Als je onder de tafel kijkt, krioelt het van 
de draadjes. Vele stekkertjes aan de zijkant 
van de tafel bedienen de ‘stad’ en brengen 
het geheel tot leven. Het is echt mooi bij 
dag met de tl-verlichting aan en bij nacht 
wanneer de tl-verlichting uit is.

Trots
“Wat ik graag wilde hebben aan treinen 
heb ik, de Koploper en de Hondekop. De 
Koploper was mijn grootste wens, maar 
was destijds alleen analoog beschikbaar. 

Deze heb ik dus om moeten laten bouwen 
naar digitaal. Toen ik begon aan mijn mo-
delbaan was net het digitaal rijden in op-
komst. Voorheen was het analoog waarbij 
alle treinen op de baan gaan rijden als er 
stroom op de rails komt. Het mooie van 
digitaal is dat je alle treinen afzonderlijk 
kunt bedienen en verlichting aan en uit 
kunt schakelen tijdens het rijden, ik heb 
zelfs een trein met geluidseffecten. Verder 
is mijn ‘stad’ compleet. Wat ik als laatste  
heb gebouwd, een stukje aangezet aan 
mijn tafel,  is het station van Sambeek. Er 
wapperen ook Sambeekse vlaggetjes en 
er staan borden met namen van onder-
nemers, zoals o.a. van Bon, MN Kozijn, 
Toff en Laarakkers. En natuurlijk heb ik 
een groentewinkel met de naam Stevens 
gemaakt. Ik heb daarvoor een stukje aan 
mijn tafel moeten bouwen, maar het is nu 
helemaal een Sambeeks hoekje geworden.” 

Online delen
Rond de Toren is helemaal enthousiast van 
Theo zijn enorme bouwwerk. Via YouTu-
be deelt hij filmpjes. Daar wordt eveneens 
positief op gereageerd. “Soms krijg ik ook 
weleens kritiek,” geeft Theo aan. “Daar 
kun je dan ook weer wat mee doen. Zoals: 
‘als je het YouTube filmpje hebt gezien valt 
het op bij het stukje nacht dat alle huizen 
verlicht zijn, in werkelijkheid zijn niet 
altijd alle mensen thuis’. Daar kun je dan 
weer wat mee. Bouwen begint met vallen 
en opstaan.”

Twee categorieën
“Er zijn twee categorieën in deze branche. 
Je hebt bouwers en rijders om het maar 
zo te noemen. Rijders zijn kale tafels met 
alleen rails en treinen. Bouwers, ik dus, 
bouwen er van alles omheen en maken 
het een geheel. Veel mensen weten niet 
van mijn hobby en sommige zeggen: oh jij 

speelt met treintjes. Maar ach, ik vind het 
niet zo erg als ze dat denken, ik kan daar 
alleen maar om lachen.”

Album
Vanaf het begin heeft Theo alles bijgehou-
den met foto’s en tekst. Inmiddels heeft 
hij er een mooi album van gemaakt. “Alle 
kleine details die je opbouwt van een pak-
ket staan er stap voor stap in vermeld,” 
aldus Theo. “Ik ben ook eens gevraagd 
om in het blad N-Bahn Magazine (Duits 
blad) wat te plaatsen. De foto’s die ik heb 
gestuurd waren helaas niet het goede for-
maat, dus er is niets van gekomen. Jam-
mer, zoiets wil je best wel delen met mede 
hobbyisten.”

En nu
“Ja, het is nu klaar, al een paar jaar. Ik heb 
geen plaats om er iets bij te bouwen. Ben 
wel bezig met opknappen van een paar 
kermisattracties. Ik vind het nog steeds 
mooi om er mee bezig te zijn. Er is er een 
klaar, het spookhuis, maar ik heb geen 
plek meer in mijn stad. Misschien ver-
koop ik het weer als het klaar is, wie weet.” 
Het hele bouwwerk van Theo blijft mooi 
om naar te kijken. Dat vinden wij van 
Rond de Toren en ook Theo zijn gezin. 
Zijn vrouw Henny moedigde Theo dan 
ook aan om dit met Sambeek te delen.

In werking
Wilt u alles in werking zien, kijk dan eens 
op YouTube, daar heeft Theo drie verschil-
lende filmpjes staan. Ga naar YouTube en 
zoek op: N spoor Theo’s modelbaan. Twee 
filmpjes gaan over de bewegende stad en 
het derde filmpje is de opbouw van het ge-
heel door de jaren heen. 

Wij wensen u veel kijkplezier!
Maquette van de Café de Stip, v.l.n.r. Theo 
Philipse, Boy van Mierlo † en Ine Stiphout

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

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

WWW.RUMA-VSM.NL  |  WWW.VSM-HOSTING.NL
GROTESTRAAT 80 5836 AH SAMBEEK | T 0485-478040

CEASAR

Sambeekseweg 23
5831GK Boxmeer

0485 57 65 51
www.drummerke.nl

VSM

www.ccadministratie.nl
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nieuwsflits

Sinds de introductie van het Vrien-
denprogramma tijdens het Nederlands 
kampioenschap Maasheggenvlechten 
hebben zich al meer dan 100 geïnteres-
seerden aangemeld als Vriend van de 
Maasheggen.

Vrienden van de Maasheggen worden 
via onder meer deze (maandelijkse) 
nieuwsbrief op de hoogte gehouden 
van relevante ontwikkelingen in het 
Maasheggengebied. Dit najaar worden 
ze bovendien uitgenodigd voor een ex-
clusieve workshop heggenvlechten.
Daarnaast worden lopende het jaar, in 
samenwerking met Maasheggenonder-

nemers, aantrekkelijke ‘vriendenvoor-
delen’ geboden. Word ook vriend!!
 
Paspoort voor Maasheggen
Tijdens het NK Maasheggenvlechten 
zijn de eerste Maasheggenpaspoorten 
uitgegeven. De fraai vormgegeven bro-
chure geeft een goed beeld van wat het 
Maasheggengebied bijzonder maakt. De 
historie van het gebied en de flora en 
fauna worden belicht, maar ook de tech-
niek van het heggenvlechten wordt uit 
de doeken gedaan. Daarnaast bevat het 
paspoort  belevingstips en aantrekkelij-
ke aanbiedingen van in de Maasheggen 
gevestigde bedrijven.

Het Maasheggenpaspoort ligt binnen-
kort, in drie talen (Nederlands, Duits en 
Engels), bij zestien informatiepunten in 
en rond het Maasheggengebied. Welke 
dat zijn wordt nog bekendgemaakt. Wilt 
u graag het Maasheggenpaspoort eerder 
ontvangen? Word dan Vriend van de 
Maasheggen!

Tijdmeting
Lang werd tijd gemeten door zonnewij-
zers, zand- of waterlopers. Op het platte-
land werd het leven voor het grootste ge-
deelte bepaald door de stand van de zon. 
In de stad werd vanaf de 14de eeuw het 
leven steeds meer geregeld via openbare 
tijdsaanduiding. Waarschijnlijk werden 
dergelijke uurwerken voor het eerst ge-
bruikt in kloosters. Tijdsmeting was be-
langrijk in kloosters voor het ritme van 
werken en bidden. Bij de opkomst van de 
steden in de 14de eeuw werden uurwerken 
ook in het stedelijk leven geïntroduceerd.

Tijd voor iedereen
De invloed van de torenuurwerken was 
groot. De tijd was nu immers voor ie-
dereen zichtbaar. In alle lagen van de 
bevolking ging tijd een rol spelen. Zo 
werden in deze periode textielarbeiders 
voor het eerst per uur betaald. De eerste 

uurwerken waren zogenaamde ‘waag-
uurwerken’ met maar één wijzer. Soms 
werden er naast de hoofdklok, kleinere 
wijzerplaatjes geplaatst die de minuten 
of dagen aangaven.

Tot 1912 had ieder dorp of stad nog een 
eigen lokale tijd, afhankelijk van het mo-
ment waarop de zon op haar hoogste 
punt stond. Tussen Oost en West Ne-
derland bestond zo een tijdsverschil van 
zo’n 10 minuten. Pas na de Tweede We-
reldoorlog ging men over tot het gebruik 
van tijdszones.

Het slingeruurwerk van Huygens
De tijdsmeting werd pas echt accuraat 
na de uitvinding van het slingeruurwerk. 
Natuuronderzoeker en wiskundig genie 
Christiaan Huygens (1629-1695) was in 
1657 de eerste die de slingerbeweging 
wist toe te passen in tijdmeting. Het 

voordeel van dit soort uurwerk is dat 
slingeruurwerken heel betrouwbaar zijn. 
Omdat de slingerbeweging heel constant 
is, loopt de klok ook zeer regelmatig. In 
de zeventiende eeuw werden torenuur-
werken vaak verbouwd tot een slinge-
ruurwerk, dat veel preciezer was.

Het geschenk? Wat kan het zijn? Heeft 
het met torenuurwerk te maken?

Wordt vervolgd in een volgende uitgave 
van Rond de Toren.

De torenman

AL RUIM 100 VRIENDEN VAN DE MAASHEGGEN; 
WIE VOLGT?

EEN GESCHENK VOOR SAMBEEK (DEEL 4)

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
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koningschieten 
Agenda 2020

I.v.m. met de opgestelde richtlijnen 
van het RIVM rondom het Coro-
na-virus, kunnen we genoodzaakt 

zijn om uit te wijken naar een andere 
datum. Dit maken we op tijd bekend 
via social media. Volg ons daarom op 

Facebook (Gilde Sambeek). Leden 
informeren wij per mail.

2de pinksterdag is onze jaarlijkse koning- 
of koninginschieten. Dit jaar mogen de 
vrouwen voor het eerst mee gaan doen 
met het schieten om het koning(in)schap. 
Het is een dag met veel traditie, die wij in 
ere houden. 

‘s Morgens bij het krieken van de dag (om 
5 uur) halen wij de oude koning thuis op. 
Daar worden wij op koffie en een glas ger-
stenat getrakteerd, waarna wij weer terug 

gaan naar ons gildehuis “De Gouden 
Leeuw” voor een gezamenlijk ontbijt. Om 
10.30 uur de Gildemis en de vendelgroet 
voor de kerk. Traditiegetrouw krijgen we 
van het kerkbestuur een glas brandewijn 
aangeboden. Daarna maken wij ons op 
voor de loting wie er het eerst schiet, als 
eerste meneer pastoor, de keizer daarna, 
dan de oud koning en dan de rest.

Eerst schieten we voor de reserve-koning, 
als die bekend is dan voor de koning of 
koningin. De vogel wordt volgens tradi-
tie gemaakt door Leo Gommans, hij heeft 
heel veel van Harrie Gommans af kun-
nen kijken. Nadat het laatste stukje hout 
eraf geschoten is en de nieuwe koning(in) 
bekend is, trekken wij weer naar de kerk 
waar de nieuwe koning of koningin wordt 
gehuldigd. De dag wordt vervolgens afge-
sloten met na-praten onder het genot van 
gerstenat.

ST. ANTHONIUSGILDE SAMBEEK
AAn n o  6  m e i  1 4 2 1n n o  6  m e i  1 4 2 1

nieuwsflits
Wegens het corona-virus werden de ac-
tiviteiten omtrent de viering van 75 jaar 
Vrijheid geannuleerd. Om het doel van de 
Stichting BING toch na te streven, heeft 
het bestuur besloten de educatieve acti-
viteiten voor 10 tot 14 jarigen geschikt te 
maken als online lespakket voor thuis. Dit 
lespakket is nu gratis online verkrijgbaar.

De Boxmeerse jeugdboekenschrijver Ge-
rard Sonnemans heeft speciaal voor Stich-
ting BING een eigentijds project gemaakt 
om het begrip ‘Vrijheid’ meer te laten zijn 
dan slechts een woord. Het leidde tot een 
Adventure Game ‘Het verloren schrift’. 

Deze app en bijbehorende verwerkings-
lessen zouden in het onderwijsprogram-
ma worden opgenomen van groepen 7 
en 8 van de basisscholen en van de brug-
klassen. Nu is deze app ‘omgekat’ tot een 
volledige online versie voor thuisgebruik.

Vanuit verschillende locaties in de ge-
meente Boxmeer maakt de leerling in de 
Adventure Game een zoektocht en komt 
daar allerhande aspecten met betrekking 
tot ‘Vrijheid’ tegen. Door een aantal vra-
gen en opdrachten op te lossen is de leer-
ling op een interactieve wijze bezig met 
‘Vrijheid’. 

Kennis maken met het pakket kan via  
internet: www.hetverlorenschrift.nl

75 JAAR VRIJHEID WORDT ONLINE LESPAKKETVOOR LEERLINGEN VAN 10-14 JAAR

Dit jaar zal Mario Denen zijn koningschap verdedigen, zodat hij weer een jaar zijn konings 
Lient krijgt omgehangen. Daaraan hangen de zilveren plaatjes met de namen de Heren van 
Sheerenberg en de Koningsvogel, die belangrijk zijn voor het Gilde.
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Door René Klaassen

“De zomers van de afgelopen twee jaar 
zijn erg droog geweest”, zo lichtte burge-
meester Piet Stevens op 31 oktober 1923 
tijdens een vergadering een voorstel aan 
de gemeenteraad toe. “Dit heeft onder 
andere gevolgen gehad voor de ongeveer 
50 canadabomen op De Bergen. Ze staan 
er erg slecht bij. De meeste zijn aan het 
afsterven. Ze verminderen snel in waar-
de. Daarom het voorstel aan uw raad om 
ze te verkopen en ze vervolgens te laten 
kappen.”

De zeven gemeenteraadsleden waren het 
daar helemaal mee eens en stemden una-
niem vóór het voorstel. Ook het provin-
ciebestuur in ‘s-Hertogenbosch had geen 
problemen met het kappen van de bomen.

Burgemeester en Wethouders namen 
daarna contact op met notaris Van Sasse 
van Ysselt in Boxmeer, die de verkoop 
van de bomen van de gemeente moest 
leiden. Tevens zou er nog een aantal an-
dere bomen worden verkocht. Dat ging 
dan in één moeite door en de notariskos-
ten konden worden gedeeld.

De canadapopulier, zoals zijn officiële 
naam luidt, was vroeger een populaire 
boomsoort.  

Hij kan wel tot 30 meter hoog worden. 
De rechte stam buigt niet of nauwelijks 
bij sterke wind. De bomen werden veel 
aangeplant langs straten en waterwegen 
en vormden zo als het ware de coulissen 
in het landschap. De canadapopulieren 
staan graag met hun voeten in vochtige 
grond, groeien relatief snel en hebben 
een grote houtopbrengst. Dat maakt 
het hout van deze boom uitermate ge-
schikt om er bijvoorbeeld klompen van 
te maken.

De Bergen waar de canadabomen - in de 
volksmond vaak ‘canadassen’ genoemd - 
stonden, was het gebied ten oosten van 
de Bergstraat, die er zijn naam aan te 
danken heeft. Het lag op de grens van de 
gemeenten Sambeek en Boxmeer. Vlak-
bij stond de in de Tweede Wereldoorlog 
vernielde Boxmeerse molen. Lang gele-
den was De Bergen een woest, heuvel-
achtig gebied, maar in de loop der tijd is 
het geleidelijk aan in cultuur gebracht en 
zijn er weilanden van gemaakt.

Jonkheer Joseph Leopold Emile Marie 
van Sasse van Ysselt - dat was de volledi-
ge naam van de notaris - bepaalde dat de 
verkoop van de bomen zou gaan plaats-
vinden op donderdag 3 januari 1924 om 3 
uur in het café van Marietje Versmeeten. 
Haar horecagelegenheid stond midden in 
Sambeek, op de hoek van Grotestraat en 
Maasstraat. Het was niet alleen bekend bij 
de Sambekenaren, maar ook bij mensen 
van buiten het dorp.

De notariële akte van deze verkoop van 
bomen is bewaard gebleven. De namen 
van de kopers staan er echter niet in 
vermeld. De 50 canadabomen van de 
gemeente brachten een bedrag op van 
484,25 gulden (nu: 3658,30 euro). Niet 
bekend is of na de kap nieuwe bomen 
zijn geplant.

sambeeks heem
GEMEENTE SAMBEEK VERKOOPT AFSTERVENDE CANADABOMEN

Het café van Marietje Versmeeten, waar de canadabomen werden verkocht stond heel 
dicht op de Grotestraat, met daarvoor zelfs nog een flinke elektriciteitsmast.   

De aanblik van de canadabomen in De Bergen van honderd jaar geleden is vergelijk-
baar met die van dezelfde soort bomen langs de Maasstraat.
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// www.sanidrome.nl/pennings

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

// www.sanidrome.nl/pennings// www.sanidrome.nl/pennings//

Hét adres voor 
de betere badkamer

Inspirerende 
showroom

Ontzorgen 
van A t/m Z

Vakkundige 
installatie

www.2besign.nl
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Jeugd
Wij als redactie hebben ook juf Janneke geïnterviewd over Corona
Hoe probeer je de kinderen toch enthousiast te houden aan schoolwerk? 
Wij werken met weektaken. Deze krijgen de kinderen ook wanneer ze gewoon op school zitten. Dit betekent dat ze gewoon verder werken met het 
werk dat op dat moment aan de beurt is. Ze krijgen instructiefilmpjes bij nieuwe onderwerpen en we hebben veel contactmomenten. Via Whatsapp, 
Zoom en Social schools. Ook moet je af en toe iets anders doen, zoals een kaartje sturen of een ander leuk berichtje. Daarnaast kunnen ze hun 
digitale werk inleveren en kan ik direct feedback geven op het gemaakte werk. Door veel contact te hebben met de kinderen, begrijpen ze dat het 
belangrijk is om het werk te maken en doen ze dit erg trouw. Daarnaast weten ze ook dat we, wanneer we weer op school zijn, verder gaan met de 
lesstof waar we op dat moment zijn. Dat is natuurlijk ook een echte stimulans!

Krijgen de kinderen ook straf als ze iets niet af hebben?
Nee, zeker niet. Af en toe komt er wel eens een strenger berichtje van de juf als het werk  
niet helemaal voldoet aan de gemaakte afspraken, maar straf is tot nu toe zeker niet nodig geweest.

Liggen jullie nog op schema?
Ja, wij hebben ervoor gekozen om gewoon door te gaan met de lessen, daardoor liggen we gewoon op schema.  
De kinderen vinden het ook wel prettig, want van alleen herhaling raken ze denk ik wat minder gemotiveerd.

Heb jij zelf nog vrije tijd buiten school?
Ik heb zeker nog vrije tijd naast mijn schoolwerk. Normaal organiseer ik veel en ga ik graag volleyballen.  
Dat kan op dit moment ook niet, dus heb ik een keer tijd voor wat andere dingen.

Hoe hoog ligt de werkdruk?
Je moet op dit moment op een andere manier werken. Dat vraagt in het begin vooral veel aanpassingen.  
Bij mij in de klas loopt het goed en de kinderen maken hun werk prima, dus echt meer werkdruk voel ik niet. Ik had verwacht dat  
ik in deze weken wel meer tijd zou hebben voor mijn opleiding, maar dat blijkt toch niet het geval. Ik heb het gewoon druk genoeg.

Werken de kinderen met een planning?
Wij werken gewoon met de weekplanning zoals deze in de klas ook altijd gebruikt wordt. Dit is voor de kinderen bekend en daardoor weten ze goed 
wat er allemaal moet gebeuren.

Werk jij vanuit school of vanuit huis?
Ik werk vanuit thuis. Soms is het nodig om naar school te gaan voor het maken van de nieuwe planning, opnemen van instructiefilmpjes, printen 
van werk of het ophalen van spullen. Dit kan gewoon, maar over het algemeen werk ik vanuit thuis.

Hoe vinden de kinderen het om niet naar school te hoeven?
In het begin vonden de meeste kinderen het niet zo erg om thuis te werken. Inmiddels zijn veel er wel klaar mee. Ik merk dat de meeste kinderen 
toch wel heel  graag weer naar school zouden willen gaan. Voor mij is dat natuurlijk heel fijn om te horen. Ik mis de kinderen ook heel erg. Ik zie 
ze natuurlijk wel, maar dan via de laptop en dat is toch heel anders. Ik zie ze veel liever in het echt.

Moest jij nog contact opnemen met ouders hoe ze het beste iets kunnen uitleggen?
Doordat ik voor nieuwe onderwerpen instructiefilmpjes heb opgenomen, was ik denk ik veel vragen voor. Daarnaast weten kinderen en ouders mij 
altijd te vinden als er vragen zijn. Dit gaat veelal via Whatsapp. Wanneer ik een vraag krijg, probeer ik deze direct te beantwoorden via Whatsapp, 
een filmpje of Zoom. Ligt eraan wat voor vraag het is. Wanneer kinderen vaker iets moeilijk vinden plan ik een aparte Zoom-meeting in, zodat ik 
over dit onderdeel direct les kan geven. Op zich loopt dit allemaal prima. Al ben ik nu natuurlijk wel meer afhankelijk van de vragen die ik krijg. 
Daarom ga ik er wel vanuit dat ik (op het moment dat we weer op school zijn) extra instructie-momenten moet inplannen, maar dat is natuurlijk 
ook geen probleem.

Op de vraag “Wat doen jullie tijdens Corona?” 
hebben we de volgende antwoorden:  
Gamen  |  Huiswerk maken  |  Netflix  |  Werken  |  Tekenen 
 Video bellen met vriendinnen  |  Minecraften  |  Voetballen  |  Picknicken 
Genieten van het weer  |  Leuke fotoshoot houden  |  Extra aandacht geven aan huisdieren 

Floor Jarssen Floor Sanders

Timo Michels

Juf Janneke
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Foto: Ellen Duvekot Foto: Robert Mekking

Foto: Wanda Laarakkers

Foto: Lucien Verhaag Foto: Geert Broeks

Foto: Mirjam Cornelissen
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NIEUWE KANSEN - LIESBETH

Ik zag
de verten
gloren
had heimwee
naar nog niet 
verkende 
oorden

Maar tijd
stond stil
-pas op de plaats-
en ik hield halt
door krachten
die mijn dromen
verstoorden

En toch
daar waar
de luiken sloten
zijn deuren
ook weer
zachtjes
open gegaan

Ik keek
heb
vol ontroering
van het uitzicht
stil genoten
en heb nieuw
inzicht
opgedaan

Ingezonden door:
Silvia Janssen-Claassen
Via-Silvia
Praktijk voor Verliesbegeleiding 
Massage en Yoga

Foto: Nena Bongers

Foto: Wilma Thijssen

Foto: Truus Hermans

Foto: Silvia Janssen

Foto: Wim Klaassen
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OPSLAG CONTAINERS

Het emballagehok dat volledig werd 
weggeblazen tijdens de storm is in-
middels vervangen door een blauwe 
zeecontainer. Hier kunnen weer heel wat 
spullen, zoals het terrasmeubilair, tuin-
gereedschap en lege kratten, in opge-
slagen worden. De container wordt nog 
opgeknapt met hulp van vrijwilligers. 

Op maandag 16 maart, direct na het, he-
laas ingekorte, Lentetoernooi, is gestart 
met de aanleg van twee nieuwe tennisba-
nen op het sportpark van TV Sambeek. De 
banen één en twee waren na veertien jaar 
trouwe dienst afgeschreven. Na een flinke 
regenbui bleef het water op de banen lig-
gen, waardoor deze vervolgens onbespeel-
baar werden. Vooral tijdens competitie- en 
toernooiwedstrijden was dit een probleem. 
Complexbeheerder Tonnie Smits: “Door 
vuil zoals fijnstof uit de lucht is de viltlaag 
van deze twee banen dichtgeslibd. We had-
den al eens geprobeerd om door middel van 
het boren van meer dan duizend gaten het 
water weer beter af te laten voeren, maar dit 
slibde direct weer dicht. Normaal gespro-
ken gaan tennisbanen zo’n tien jaar mee. 
Het was dus te verwachten en lag ook in de 
planning dat deze banen vervangen moes-
ten worden.” Behendig werd het kunstgras 
door de vakmannen van Tennisbouw Ne-
derland B.V. uit Elsendorp verwijderd. De 
rollen werden op de parkeerplaats voor het 

tennispark neergelegd. Tonnie: “Met een 
kraan werd het zand uit de matten verwij-
derd. De afvoerkosten moeten we namelijk 
per kilogram betalen. Als het zand eruit is, 
zijn de matten minder zwaar en besparen 
we geld.”  De ondergrond van de banen, 
een halve meter zand met daarbovenop 
10 à 15 centimeter lava, is nog goed en ge-
laten zoals hij was. Het vilten doek en het 
kunstgras zijn vervangen. “Het kunstgras 
dat er op is gekomen, is hetzelfde als dat 
van de overige tennisbanen op ons park. 
Het is iets hoog poliger dan wat er eerder 
op baan één en twee lag,” legt Tonnie uit. 
“Het was de bedoeling dat in drie dagen het 
klusje werd geklaard, het coronavirus gooi-
de echter roet in het eten, waardoor het wat 
langer duurde. Omdat er op dat moment 
niet getennist mocht worden, hebben we 
hier verder geen hinder van ondervonden. 
Het tenniscomplex van TV Sambeek ligt 
er weer prachtig bij, deze banen gaan weer 
meer dan tien jaar mee.” 

tennisbanen veRnieuwd 
tennispaRk sambeek

Agenda
TV Sambeek

I.v.m.  de richtlijnen van het RIVM 
zijn al onze activiteiten tot nader 

order opgeschort.

55 + tennis
Doorlopend woensdag en donderdag

Tenniskids rood/oranje
17, 24 mei, 1, 7 juni

Tenniskids groen
10, 17, 24 mei, 1 juni

Juniorencompetitie
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

BLIJF FIT TERWIJL JE IN 
QUARANTAINE ZIT!

Op de website vind je verschillende 
filmpjes van onze tennistrainer Peter 
van Andel. Hierin laat hij zien hoe je 
tijdens de quarantaine periode toch fit 
blijft. Zo maak jij straks een vliegende 
start als de tennisbaan weer open gaat.
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Bestel nu al jouw  
beauty producten online via:

www.sharonsschoonheidssalon.nl/webshop

Burgemeester Verkuijlstraat 59  |  5831 EJ Boxmeer
T 0485 - 32 47 09  |  M 06 120 56 668
info@sharonsschoonheidssalon.nl

Grotestraat 18

5836 AE Sambeek

(0485) 573 989

www.uyen.nl

Zonwering            

Kozijnen                

Rolluiken              

Overkappingen      

Feestjes & partijtjes - catering - vergaderruimte
Informeer naar de mogelijkheden 

0485-572264  | eetcafedegoudenleeuw@hotmail.com
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vv sambeek
‘tRoost-nieuws in coRonatiJd’

6 mei 1990

30 jaar geleden werd Sambeek 1 voor het 
laatst kampioen. De berichten daarover 
bieden misschien wat troost (en motiva-
tie) in deze tijd zonder voetbal en andere 
sociale activiteiten.

Agenda
I.v.m.  de richtlijnen van het RIVM 
zijn al onze activiteiten tot nader 

order opgeschort.

29 april 1990
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De Elsenhof
zaalverhuur

verenigingen, particulieren en bedrijven
koffietafels en uitvaarten

Buurthuis de Elsenhof Sambeek
0485-575419 / 0623754220

Uw adres voor:

	 •	Transport
	 •	Fourage
	 •	(Sier-)tuin	Compost
	 •	Grint

COMPOSTHANDEL	 ALDERS,	 SAMBEEK

GROTESTRAAT 107   SAMBEEK
T: 0485 - 577 208 M: 0653 - 183 571
info@composthandel-alders.nl

Grondwerk - Straatwerk
Wegenbouw & Riolering

Aannemingsbedrijf
Arie Laarakkers B.V.
5836 AW Sambeek
www.arie-laarakkers.nl
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smt: dit JaaR bliJft 
ons oud iJzeR op stal

De verlossing voor uw oud ijzerprobleem!
De SMT wil u van uw ijzervoorraad ver-
lossen. Vanwege de maatregelen die het 
kabinet heeft ingesteld kunnen we dit jaar 
helaas niet het ijzer in mei inzamelen zoals 
u dat van ons gewend bent. Als u uw ijzer 
niet nog een tijdje kunt bewaren willen de 
leden van de SMT met hun prachtige oude 
tractoren ook bij u aan huis komen om 
uw spullen op te halen, onder het motto: 
‘wij halen met ons oud ijzer uw ijzer op’. 
U kunt dit melden via info@smtsambeek.
nl of bellen naar de contactpersonen (zie 
staatje kleine oproep).
 
Na de coronacrisis
Wanneer de coronacrisis voorbij is plannen 
we een datum waarbij we op de gebruikelij-
ke wijze “met ons oud ijzer uw ijzer opha-
len”. Dit ziet er dan als volgt uit: even voor 
9 uur wordt Sambeek opgeschrikt door 
verschillende oude, heerlijk naar diesel rui-
kende, denderende tractoren die zich op-
stellen op het Vochtplein. De coördinator 
geeft elke tractorberijder en zijn kompaan 

een route. Aan u vragen wij één ding: na-
melijk of u ’s ochtends uw overbodig ijzer 
aan de straat wilt zetten en niet ’s avonds. 
Dit is vanwege ongure types die het ook op 
roestig ijzer voorzien hebben. Hebt u zware 
lasten te torsen dan horen we dit graag, 
zodat andere machines gestart worden om 
het tilwerk van u over te nemen. 

Wat mag u aanleveren?
Oude of versleten potten/pannen, accu’s, 
drogers, wasmachines, gasfornuizen, ver-
warmingselementen, kachels, computers, 
remschijven, blik, doorgeroeste tuinstoe-
len, velgen, fietsen (graag zonder banden), 
kabels, bedspiralen, gieters, gereedschap-
pen, tafels, stoelen, bankschroeven, rekken, 
armaturen, leidingwerk, ijzeren tuinhek-
ken, oude landbouwmachines, elektrische 
machines, koper, aluminium, RVS, motor-
blokken, elektromotoren, lood enz. U helpt 
ons echt als u vooraf de NIET-metalen on-
derdelen alvast wilt verwijderen; deze leve-
ren ons namelijk een boete op! 

Wat nemen we niet mee?
Koelkasten, vriezers, TV’s, kunststoffen en 
plastic artikelen.

Wat doen we met de opbrengst?
De SMT verkoopt het ijzer om inkomsten 
te genereren voor de exploitatie van het 
Educatief Park. Zo kunnen we onze vel-
den inzaaien en tijdens het oogstseizoen 
kinderen en andere belangstellenden laten 
zien hoe deze gewassen groeien en op 
ambachtelijke wijze worden geoogst. Zo 
leren kinderen dat groenten niet uit een 
potje komen maar van het veld.

Wat als u geen ijzer hebt?
Hebt u geen ijzer maar kent u iemand die 
zijn oud ijzer aan ons wil schenken? Dan 
is dat uiteraard van harte welkom. Als u 
uit sympathie voor onze vereniging ons 
wilt ondersteunen met een financiële bij-
drage, dan is dat natuurlijk mogelijk. De 
penningmeester juicht zulke initiatieven 
van harte toe: NL16 RABO 0145 7303 36.

Onze hartelijke dank
We danken u bij voorbaat hartelijk voor 
het verzamelen van uw ijzer, dat voor ons 
weer een enorme steun in de rug betekent 
voor de exploitatie van ons Educatief Park. 
Neem ook eens een kijkje op onze website 
en lees de blogs van de 
afgelopen jaren. Dan 
hebt u enig idee waar 
de SMT zich o.a. druk 
om maakt! 
http://www.smtsam-
beek.nl

Agenda
Zomertoertocht

21 juni

SMT te zien op IHF Panningen
25-26 juli

Oogstdag Educatief park 
6 september:

Wellicht heeft u onbedoeld tijd gekregen om uw langverwachte klus 
alles eens op te ruimen, gestalte te geven. De aanbevolen sociale 
beperking in verband met het corona-virus noopt u om alleen aan 
het werk te gaan en de boel te ordenen en op te ruimen. Misschien 
is hierbij ook ijzer tevoorschijn gekomen dat u graag aan de SMT 
schenkt. Dit kan, alleen kunnen wij dit jaar niet zoals gebruikelijk 
met ons oud ijzer bij u langs komen. Als u het niet kunt bewaren tot 
na de coronacrisis laat het ons dan weten.

OPHALEN OUD IJZER
Contacten:
• Paul Botden:  06-83667102
• Jos van de Hurk: 06-11420899

Bankrekening:
NL16 RABO 0145 7303 36
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Agenda
Alle geplande activiteiten tot  

1 juni zijn afgelast

Jubileumfeest
26 juni

SamSam viert in 2020 haar 
50-jarig jubileum

 
Het volledige programma is te zien 

op www.samsam-sambeek.nl

Heb jij ook zo`n zin om je vriendjes en 
vriendinnetjes weer te zien?
In de onzekere tijd waarin wij nu leven is 
het goed om vooruit te kijken naar de toe-
komst. Een toekomst met leuke SamSam 
activiteiten die je samen met je vriendjes 
en vriendinnetjes kan beleven.

SamSam is druk bezig met de voorberei-
dingen van het jubileumfeest van 26 juni. 
(Als dat door kan gaan maken we er een 
knalfeest van voor heel Sambeek.) Voor 
het nieuwe seizoen zijn er al heel veel 
leuke ideeën voor activiteiten die wij tij-
dens de vrijdagavonden gaan doen. 

Vier dagen plezier op SamSamkamp
De zomervakantie wordt traditioneel af-
gesloten met het SamSamkamp. Ook dit 
jaar heeft SamSam weer een top locatie ge-
boekt voor 4 dagen plezier met je vriend-
jes en vriendinnetjes. Het SamSamkamp 
gaat dit jaar naar blokhut de Brugse Berg 
in Mill. We slapen in tenten. Iedereen mag 
zelf vooraf doorgeven bij wie hij graag wil 
slapen. We hebben een blokhut met sani-
taire voorzieningen, een keuken en gele-
genheid om binnen te schuilen voor slecht 
weer. Maar we gaan er vanuit dat het heel 
mooi weer wordt!!

Tijdens het kamp staan er veel activiteiten 
op het programma. De heenreis is al een 
hele belevenis. Via een speurtocht berei-
ken we het kampterrein. Het kampterrein 
in Mill ligt midden in een bos. In dit bos 
kunnen we spelen, houtsprokkelen voor 
het kampvuur en natuurlijk bosspellen 
doen.

Naast alle activiteiten op het kampterrein 
zijn er ook leuke uitstapjes. Wat de uit-
stapjes zijn verklappen we nog niet. Maar 
dat het super cool, gaaf en te gek wordt dat 
is zeker.

De hele groep slaapt op hetzelfde kamp-
terrein. Dat heeft als voordeel dat de kos-
ten voor het verblijf beperkt blijven. Maar 
het grootste voordeel is dat de rest van het 
kampgeld kan worden besteed aan leuke 
activiteiten die we in groepjes gaan doen. 
De organisatie van het kamp zal de groep-
jes zo indelen dat de geplande activiteiten 
voor iedereen leuk zijn.

Praktische informatie
We vertrekken op zondag 16 augustus. 
Blijven 3 nachten slapen zodat we op 
woensdag 19 augustus na een gezellig 
kamp weer naar huis gaan. Vanaf dat je 5 
jaar bent mag je mee op kamp, tot en met 
de 3de klas middelbare school.

Het kampgeld voor deze super vakan-
tie met je vrienden is slechts 65 euro. De 
kleuters hebben ook dit jaar weer de mo-
gelijkheid om op maandag 17 augustus 
een dagje te komen kijken op kamp. De 
kosten hiervan zijn 10 euro.

Natuurlijk wil je mee op kamp
Opgeven kan tot 1 juni 
Let op: aanmelden kan tot 1 juni en daar-
na e.v.t. afmelden als je toch niet meer 
kan, dat kan tot 1 juli, daarna gaan wij er 
vanuit dat je mee gaat op kamp en dus be-
taalt i.v.m. reeds gemaakte kosten. 

In juni krijgt iedereen die mee op kamp 
gaat het kampboekje digitaal per mail. 
Daarin staat alle informatie over het 
kamp, zoals: waar we verblijven en hoe we 
te bereiken zijn, het betalen van het kamp-
geld en nog vele andere zaken. 

Daarbij zit ook het inlichtingenformulier 
waarop je naast de belangrijke informatie 
over bijvoorbeeld allergieën, ook aan kunt 
geven bij wie je graag in de tent wil slapen. 
Dat hoef je nu dus nog niet aan te geven. 
Als je vragen hebt, kan je altijd bellen of 
mailen: Nienke Langen 06-40185456 of 
mail samsam.sambeek@gmail.com

Vergeet niet om je opgave strookje voor 1 
juni in te leveren bij Nienke
Torenstraat 21, 5836 AJ Sambeek. Of mail 
naar samsam.sambeek@gmail.com.

samsam kamp

OPGEVEN KAMP
Dit kan via:
samsam.sambeek@gmail.com
of een briefje bij Nienke 
(Torenstraat 21)

Vermeld:
• Naam
• Geboortedatum
• Huidige klas/groep
• Je woon adres
• Het mailadres van je ouders
• De (mobiele) telefoonnummers 

van je ouder(s)
• Vermeld of je het hele kamp mee 

gaat of een dagje komt kijken
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senioRen veReniging 
sambeek

Bestuursberichten:
Evenals alle andere verenigingen heeft 
ook de Senioren Vereniging  door de ont-
wikkelingen m.b.t. het coronavirus al haar 
activiteiten moeten cancelen.
Als eerste stond de Algemene Ledenver-
gadering gepland (17 maart). We zouden 
tijdens deze vergadering afscheid nemen 
van enkele trouwe bestuursleden m.n. Jan 
Derikx, Hennie Hermens en Ruud Kooij-
mans. Enkele andere leden hadden zich 
inmiddels kandidaat gesteld voor de ont-
stane vacatures binnen het bestuur. 
Door het cancelen van de Algemene Le-
denvergadering is dit allemaal op 17 maart 
niet kunnen doorgaan. We gingen er toen 
nog van uit dat bovenstaande op een wat 
later moment zou kunnen plaatsvinden..

Helaas is korte tijd na onze laatste be-
stuursvergadering op 10 maart j.l. ook 
onze gewaardeerde penningmeester Ruud 
Kooijmans slachtoffer geworden van het 
coronavirus. 
Tot onze ontzetting en groot verdriet heeft 
hij de strijd tegen het virus niet kunnen 
winnen en is hij op 3 april j.l. overleden. 
We verliezen in hem een betrokken vrij-
williger die zich met hart en ziel inzette 
voor onze vereniging en steeds nauwge-
zet zijn taak uitvoerde. Wij zijn hem veel 
dank verschuldigd voor alles wat hij voor 
onze Senioren Vereniging heeft gedaan en 
betekend. Binnen de Vereniging zullen wij 
nog op een later moment op een passende 
wijze aandacht schenken aan zijn overlij-
den. Elders in dit blad leest u een “in me-
moriam” van Ruud. 

Coronacrisis:
Door de genomen maatregelen rond de 
bestrijding van het virus, o.a. de “soci-
al distancy” en het wegvallen van alle 
(groeps)activiteiten zijn onze leden gro-
tendeels verstoken van sociaal contact. 
Hierdoor ontstaat er veel onrust en onze-
kerheid maar vooral ook een grote leegte, 
zeker bij degenen die er alleen voor staan.
Gelukkig zijn er veel hartverwarmende 
initiatieven in het dorp en krijgen de se-
nioren veel aandacht en ook attenties. In 
Sambeek heerst een grote onderlinge soli-
dariteit. Mensen hebben oog voor elkaar, 
letten op elkaar en zijn bereid om elkaar 
te helpen. Er wordt veel hulp aangeboden 
en niemand hoeft zich alleen te voelen 
(namen en tel. nummers voor hulpaan-
bod zijn reeds eerder bekend gemaakt). 
Dit wordt enorm gewaardeerd. Ook de 
vrijwilligers van de “bezoekgroep” van 
onze vereniging zetten zich extra in voor 
onze leden die speciale aandacht op prijs 
stellen.

Diverse Tips:
Om de dagen goed door te komen hierbij 
enkele tips zoals:
** blijven bewegen in en rondom huis (bv : 
t.v. uitzending “Nederland in Beweging”) ; 
telefonische contacten leggen of beeldbel-
len; t.v. programma’s volgen die speciaal 
voor senioren overdag worden uitgezon-
den (zie t.v. gids); lenen van boeken en 
puzzels etc.
**Door de corona crisis zijn vogels buiten 
ook meer te zien en te horen. Dit is een 
ideale gelegenheid om een (gratis) vogel-

cursus te volgen. (klik op: www.vogelbe-
scherming.nl ).  Dan weet u precies welke 
vogels u ziet en hoort. Ook is het de moei-
te waard om eens via de website: www.
beleefdelente.nl een kijkje te nemen in de 
nesten van broedende vogels.
** De landelijke “opschoondag” in Sam-
beek op 21 maart j.l. is niet doorgegaan. 
Mobiele senioren kunnen ook individueel 
op pad met een plastic zak en evt. prikker 
om zwerfvuil in Sambeek en in de buiten-
gebieden op te halen. Wanneer u de ge-
meente belt (tel. nr: 585911) komen zij de 
volle zak bij u thuis ophalen.

Seniorenvereniging Sambeek

Seniorenvereniging Sambeek

GETRAINDE VRIJWIL-
LIGERS VAN KBO- 
BRABANT BEGELEIDEN 
SENIOREN BIJ 
LEVENSVRAGEN
Veel senioren hebben vragen over 
zingeving, verlies en het leven in 
het algemeen. De coronacrisis roept 
nieuwe levensvragen op. Vragen over 
de waarde van het leven, over het 
er mogen zijn als oudere, over een-
zaamheid of (geen) afscheid kunnen 
nemen. KBO-Brabant heeft een groep 
getrainde vrijwilligers klaarstaan om 
hierover met leden en niet-leden tele-
fonisch in gesprek te gaan.

Een gesprek aanvragen kan door te 
bellen met KBO-Brabant (073) 644 
40 66 of te mailen naar egeelen@
kbo-brabant.nl. Men wordt dan in 
contact gebracht met een van de vrij-
willigers. Om de drempel om te bel-
len zo laag mogelijk houden is deze 
dienstverlening kosteloos beschik-
baar voor leden en ook niet-leden van 
KBO-Brabant.

De frequentie en duur van het con-
tact hangen af van de behoefte van 
de oudere en ook de inhoud van de 
gesprekken kan per persoon erg ver-
schillen. Sommigen zullen met be-
paalde vragen zitten, anderen willen 
juist hun verhaal delen. De vrijwil-
ligers zijn er om de goede vragen te 
stellen, te luisteren en te helpen waar 
ze kunnen.
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Wij zijn dames 4 van Avance en stellen 
ons even voor. Ons gezellige team bestaat 
uit 9 super fanatieke en enthousiaste mei-
den namelijk van links naar rechts: Silke, 
Ilse, Meike, Julia, Iris, Anne, Fleur, Lieke 
en Aniek. Vorig jaar zijn we als tweede 
geëindigd waardoor we dit jaar zijn ge-
promoveerd naar de 3e klasse hoog. We 
hebben dit seizoen alles gewonnen en 
stonden zelfs bovenaan, maar helaas werd 
de competitie afgelast. Ons is gevraagd 
om een stukje te schrijven voor dit blad 
en toen kwamen we op het geweldige idee 
om de meest aparte vragen te stellen aan 
onze teamleden. Hierdoor krijgt Sambeek 
een idee van ons team. En dit is het resul-
taat…

Wie zou er als eerste over een bal struike-
len die stil ligt?
Aniek, ze noemt zichzelf misschien ook 
wel het onhandigst uit het team, maar dat 
is niet erg. Want eerlijk gezegd zou meer 
mensen uit ons team dit kunnen overko-
men.

Wie heeft de slechtste humor in het team?
Lieke, goed gevoel voor humor (vindt ze 
vooral zelf) maar af en toe slaan de grap-
pen nergens op en zijn ze best wel slecht.

Wie zorgt voor de motivatie in het team?
Iris natuurlijk, als echte aanvoerder weet 
ze precies hoe dat moet. Vooral als het 

eventjes niet lukt is Iris toch degene die 
ons de positieve woorden toespreekt.

Wie zou zich als eerste verslapen voor een 
wedstrijd?
Sowieso Anne, ze houdt gewoon heel erg 
veel van slapen. En stiekem is het al eens 
voor gekomen dat ze zich had verslapen 
voor een wedstrijd.. haha

Wie vergeet de meeste dingen?
Fleur, af en toe vergeet onze Fleur nog wel 
eens wat. Annemarie hoort dan de tele-
foon weer overgaan en ja hoor daar belt 
Fleur weer om te vragen of Annemarie het 
even komt brengen.

Wie kan het beste zingen?
Meike en Lieke, onder de douche in de 
sporthal vinden grootse zangconcerten 
plaats. Meestal beginnen Lieke en Meike 
wel en dan barst ‘t los.

Wie is de beste DJ?
Meike, af en toe wordt er muziek gedraaid 
en dan is het vooral Meike die de muziek 
uitkiest. Er wordt van alles gedraaid van 
meezingers tot feestmuziek.

Wie is het meest gemotiveerd bij de training? 
Julia en Ilse, beiden doen namelijk heel 
enthousiast mee met alle oefeningen en 
zijn erg fanatiek en gemotiveerd.

Wie schreeuwt het hardst als aanmoediging?
Silke, omdat ze echt een fanatieke meid is. 
Als onze libero van het team gaat ze voor 
alle ballen. Aanmoedigen kan ze zeker 
niet als de minste.

Wie heeft de beste grappen voor bij de 
teambespreking?
Altijd beginnen we bij de teambespreking 
met de mop van de week. Hierbij is het 
meestal toch Lieke die met een leuke en 
goeie mop komt.

team in de spotlight 
dames 1 weeR 
teRug in de 
3de divisie
Op 18 maart maakte de Nevobo be-
kend alle competities van Topdivisie 
en lager te stoppen, vanwege de maat-
schappelijke gevolgen van het corona-
virus. Om de vraag te beantwoorden 
hoe om te gaan met promotie / de-
gradatie richting het nieuwe seizoen 
(2020-2021), riep de volleybalbond 
haar leden op om mee te denken. Daar 
kwamen duizenden reacties op.

Het besluit dat uiteindelijk genomen is:
Berekening eindstanden competities 
seizoen 2019-2020 geschiedt op basis 
van wedstrijdquotiënt (Aantal punten 
/ aantal gespeelde wedstrijden)

Voor Avance betekent dit dat alle se-
niorenteams zich handhaven in de-
zelfde klasse als seizoen 2019-2020, 
behalve dames 1.

Zij promoveren geheel terecht naar de 
3de divisie, proficiat dames.

dames 4
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basisschool

Grotestraat 68
5836 AH Sambeek

0485-573330
dir.debolster@optimusonderwijs.nl

Saamhorigheid   •   Hoge leeropbrengsten

Ruime aandacht voor ICT   •   Projectmatig onderwijs

Met oog voor het kind!
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sempeR unitas
opleiden is een hele kunst

Agenda 
I.v.m.  de richtlijnen van het RIVM 
zijn al onze activiteiten tot nader 

order opgeschort.

Jarenlang kregen alle kinderen die startten 
met het bespelen van een instrument via 
Semper Unitas, eerst een jaar blokfluitles. 
Op de blokfluit leerden de kinderen de 
eerste beginselen van het muziek maken: 
tellen, ritmes en noten lezen, tempo hou-
den. Om verschillende redenen is Semper 
Unitas een aantal jaren geleden begonnen 
met het geven van lessen ‘algemene mu-
zikale vorming’ aan groep 3 en 4 van De 
Bolster. Momenteel worden deze lessen 
gegeven door Jasper van Raaij.

Jasper: “Door deze ‘amv-lessen’ bereiken 
we veel meer kinderen omdat immers alle 
kinderen van De Bolster minimaal één 
jaar muziekles krijgen. In de lessen pro-
beer ik voor veel afwisseling te zorgen: 
we zingen, bewegen op muziek, doen aan 
‘body percussie’ en luisteren naar luis-
teroefeningen. Leerlingen leren allemaal 
over de beginselen van het notenschrift 
en spelen niet alleen af toe op de blokfluit, 
maar ook op boomwhackers en ze doen 
klapoefeningen.” 

Na groep 3 kunnen de kinderen verder 
met een muziekopleiding via Semper Uni-
tas. Volgend schooljaar starten we weer 
met een buitenschoolse amv-cursus voor 
de kinderen die in groep 4 of 5 zitten en 
die zich graag voorbereiden op het bespe-
len van een instrument. In deze cursus 
wordt het notenschrift uitgebreider aan-
geboden, ontwikkelen de kinderen hun 
ritmegevoel verder en mogen ze boven-
dien deelnemen aan echte concerten van 
Semper Unitas. Ook maken de leerlingen 
kennis met verschillende instrumenten, 
zodat ze kunnen bedenken welk instru-
ment ze graag zouden willen bespelen.

Vanaf groep 5 kunnen kinderen vervol-
gens instrumentele lessen gaan volgen. 
Bij Semper Unitas zijn verschillende do-
centen werkzaam die, net zoals Jasper, 
allemaal een conservatoriumopleiding 
hebben afgerond. In de volgende editie 
van Rond de toren zullen we u meenemen 
in ons enthousiasme over deze tak van de 
opleiding!

In de vorige editie van Rond de Toren schreven we over 
ons opleidingsorkest en het solistenconcours. In deze editie 
komt aan bod wat hieraan vooraf gaat: algemene muzikale 
vorming op de basisschool.

ALGEMENE MUZIKALE 
VORMING

Zit je kind nu in groep 3 of 4 en wil je 
hem of haar opgeven voor de cursus 
‘algemene muzikale vorming’ in het 
schooljaar 2020/2021? Stuur dan een 
e-mail naar info@semperunitas.nl. 
Als de corona-crisis het toelaat, zullen 
we nog dit schooljaar enkele (proef)
lessen verzorgen.
Wil je jezelf of je kind alvast aanmel-
den voor instrumentele lessen? Ook 
dit kan! Stuur hiervoor een e-mail 
naar info@semperunitas.nl. 

Jasper van Raaij met twee amv-leerlingen tijdens het kerstconcert in 2017
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Sinds eind maart heeft Laarakkers haar 
intrede genomen in het nieuwe kantoor-
pand. Het voormalige politiebureau vormt 
nu de thuisbasis voor het kantoorperso-
neel. Vanwege de coronamaatregelen zijn 
er nu nog slechts tien personen werkzaam. 
De rest van de mensen werkt thuis of op 
de locatie in Sambeek. “We houden ons 
aan de verplichte anderhalve meter af-
stand tot elkaar.” Dit betekent dat voor-
lopig een deel van het personeel nog in 
Sambeek blijft.

Het pand is geheel opgeknapt. Alle wan-
den, plafond en vloeren zijn aangepakt. 
Het is geheel energie neutraal gemaakt 
door zonnepanelen en o.a. led verlich-
ting. Door het gehele pand hangen 
wandgrote foto’s van de werkzaamheden 
van Laarakkers en de bar en de trappen-
huisverlichting komen daadwerkelijk uit 
sloopprojecten. Eén politiecel, die nog in 
oorspronkelijk staat is, herinnert aan de 
voormalige bestemming van het pand.

Door de coronacrisis heeft Laarakkers 
de feestelijke opening moeten uitstellen. 
Deze zal nu plaatsvinden in het derde 
weekeinde van september. Dan viert Laar-
akkers tevens haar 75-jarig bestaan. We 
houden dan op beide locaties meteen ook 
een open dag voor het publiek.

nieuw kantooR  
vooR laaRakkeRs

kvb sambeek zakeliJk

KVB Sambeek is de vrouwenvereniging 
van Sambeek. Vorig jaar bestonden we 65 
jaar. We hebben de laatste jaren een flin-
ke groei doorgemaakt, momenteel zitten 
we op maar liefst 50 leden. Elk jaar orga-
niseren we allerlei activiteiten, die zowel 
informatief als gezellig zijn. Ze vinden op 
wisselende dagen plaats bij de Elsenhof en 
zowel overdag als in de avonduren. Zo kan 
iedereen naar behoefte deelnemen.

De informatiebijeenkomsten hebben vaak 
een thema dat te maken heeft met onze 
gezondheid. Tevens komen onderwerpen 
aan bod die op dat moment actueel of be-
langrijk kunnen zijn, zoals voorlichting 
door een notaris.

Regelmatig gaan we op excursie naar een 
bedrijf, museum of bezichtigen we bijzon-
dere tuinen. Wanneer dit in de buurt is 
gaan we met de fiets of met auto’s. Soms 
is het verder weg en gaan we met een bus. 
Deze busreisjes zijn vaak erg geslaagd. 
Uiteraard besteden we ook aandacht aan 
onze innerlijke mens. Elk jaar gaan we een 
keer eten bij de ROC school in Cuijk of bij 
het PRO-college in Boxmeer. Verder slui-
ten we het seizoen af met een etentje. 

De hoogtepunten van het seizoen zijn 
onze Kerstviering en Moederdag. Deze 
activiteiten worden door de leden zelf ge-
organiseerd en zijn steeds erg verrassend. 
Samen met een buurtvereniging organise-
ren we in de wintermaanden om de week 
op de dinsdagavond kaartavonden en om 

de contributie van de leden laag te houden 
organiseren we regelmatig een loterij of 
kienavond.

Het afgelopen seizoen zijn we na de jaar-
vergadering begonnen met een bezoek 
aan de ijsfabriek Clevers in Grubbenvorst 
met daarbij natuurlijk een bezoek aan de 
ijssalon waar we een heerlijke ijscoupe 
verorberden. Samen met de seniorenver-
eniging hielden we een modeshow in de 
Elsenhof. Deze middag was ook toeganke-
lijk voor niet leden. De opkomst was groot 
en menigeen kocht iets nieuws voor de 
winter. Een aantal leden nam deel aan een 
workshop haken die gegeven werd door 
Annie Francissen. Eind november kregen 
we bezoek van de wensambulance. Naast 
het bezichtigen van de ambulance vertel-
den ze ons over het doel van de wensam-
bulance. Het was een erg indrukwekkend 
verhaal. In december was er weer een 
avond Kerstkienen en genoten we van een 
heerlijke en gezellige Kerstviering. Daarna 
volgde de Nieuwjaarsborrel in januari. 

Bent u enthousiast geraakt van ons pro-
gramma van het afgelopen jaar en zou 
u zich willen aansluiten bij de KVB, dan 
kunt u uiteraard lid worden. Onze activi-
teiten zijn i.v.m. het coronavirus tot nader 
order afgelast. Zodra het kan, starten we 
die weer op. Om u aan te melden als lid 
of voor vragen kunt u contact opnemen 
met Wilhelmien Peek, telefoonnummer 
06-18754919.

Wiljan en Marcel Laarakkers voor het nieu-
we kantoorpand.
Foto: Ellen Duvekot
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zakeliJk
Op woensdag 8 april kreeg Sharon Jacobs, 
eigenaresse van Sharon’s schoonheids-
salon de sleutels van haar gloednieuwe 
onderkomen aan Raadhuisplein 2 in Box-
meer. Van de gemeente Boxmeer kocht zij 
dit stijlvolle pand, gevestigd aan de achter-
zijde van het gemeentehuis. Sharon: “We 
zijn de afgelopen jaren enorm gegroeid 
met onze uitgebreide dienstverlening, 
werkzame schoonheidsspecialistes en ons 
klantenbestand waardoor wij letterlijk en 

figuurlijk uit ons pand aan de Burgemees-
ter Verkuijlstraat zijn gegroeid. Dit nieu-
we pand heeft een super mooie uitstraling 
en ligt op een perfecte locatie voor ons. 
Omdat het zo dicht bij het centrum ligt 
kunnen klanten binnen lopen voor advies 
of aankoop van diverse producten en er is 
voldoende parkeerruimte in de buurt. Op 
zaterdag 3 oktober vindt de officiële ope-
ning plaats.

sleutel in ontvangst

Vrienden van
Rond de Toren

Autorijschool Maad

Boekbinderij Boede

Botterhuis Sportprijzen

Danielle Haar Zaak

Imkerij De Vrije Heerlijkheid

Vertaalbureau Linguartis

Mei nummer 
Deadline kopij
Dinsdag 19 mei

Aanleveren via: ronddetoren@live.nl

Verspreiding
Dinsdag 2 juni

Droomt u over een prachtige badkamer 
die helemaal past bij uw stijl, voorzien 
is van alle comfort en jarenlang perfect 
functioneert? Een ruimte waar u zich 
graag in terugtrekt om heerlijk te ontspan-
nen, de drukte van alledag even te verge-
ten en uitgebreid aandacht te geven aan 
uw persoonlijke verzorging? Sanidrõme 
Pennings realiseert al 16 jaar de mooiste 
badkamers in uiteenlopende stijlen. Af-
meting maakt daarbij niet uit. Ook een 
kleine badkamer weten wij met slimme 
oplossingen om te toveren tot een ware 
droombadkamer.

Kiest u voor Sanidrõme Pennings, dan 
kiest u niet alleen voor kwaliteit, zeker-
heid en garantie, maar ook voor een eerlijk 
kostenplaatje. Wij ontzorgen u volledig, 
waarbij alle disciplines vanuit ons vak-
manschap professioneel worden ingevuld. 
Met één centraal aanspreekpunt behoudt 
u inzicht en wij de regie.

Van bestellingen en leveringen tot en met 
de installatie en oplevering van uw bad-
kamer. Wij laten niets aan het toeval over, 
zodat u straks zorgeloos kunt genieten 
van uw nieuwe badkamer. Met Sanidrõme 
Pennings bent u dus niet alleen verzekerd 
van een vakkundige installatie, maar ook 
van jarenlang badkamerplezier. 

In onze showroom vindt u naast sanitair 
ook een zeer uitgebreide collectie wand- 
en vloertegels conform de laatste tegel-
trends voor het hele huis. Wij verzorgen 
de vakkundige verwerking ervan met 
eigen tegelzetters, maar u kunt er ook voor 
kiezen dat zelf te (laten) doen.

Met ons ruime assortiment aan kwali-
teitsmerken sanitair en tegels, bieden wij 
u graag een helpende hand om samen te 
komen tot uw ideale badkamer.

Kom gerust vrijblijvend een kijkje nemen.

welkom in de weReld 
van de beteRe badkameR



Twijfels over uw 
WOZ-waarde?

www.previcus.nl

Previcus maakt GRATIS bezwaar voor u!

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

Op basis van 1.626 reviews

9,2

WOZ-WAARDE

GRATIS

CONTACT

Als de gemeente uw WOZ-waarde verlaagt, betaalt u minder belasting! 
De WOZ-waarde is van grote invloed op de hoogte van de onroerende-
zaakbelasting, waterschapsbelasting, inkomstenbelasting, vermogens-
belasting, schenk- en erfbelasting en de vennootschapsbelasting. Kom in 
actie en maak bezwaar!

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.

Previcus BV
Handelstraat 18, 5831 AV Boxmeer

T. 0485 57 44 44
E. info@previcus.nlw


