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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

BESTE INWONERS VAN SAMBEEK
De afgelopen maand heeft de dorpsraad
wederom niet stil gezeten. Graag brengen wij u op de hoogte van werkzaamheden waar we mee bezig zijn geweest
en dingen die we willen gaan oppakken.
Catharinapark
Recent zijn de laatste puntjes op de i
gezet bij het Catharinapark. Zo werden
de pilasters van de poort voorzien van
een prachtige knipvoeg. Voor alle bijzondere bomen zijn bordjes gemaakt.
Momenteel worden er door de dorpsraad nog paaltjes gemaakt die binnenkort worden geplaatst en waar de bordjes op gemonteerd worden.
Jaarverslag
Bij Rond de Toren vindt u deze keer het
jaarverslag van de dorpsraad. We bestaan 20 jaar. In het jaarverslag vindt u
een terugblik van verschillende activiteiten die door de dorpsraad zijn gerealiseerd. Verder treft u uiteraard ook een
overzicht van de activiteiten die door
alle werkgroepen zijn gerealiseerd.
Van kerk naar dorpshuis
Op dit moment zijn we druk bezig om
in onze kerk een dorpshuis te realiseren.
We komen elke keer een stapje dichterbij. We zijn nu druk met de begroting.
Aan de ene kant de wensen inventarise-

ren, aan de andere kant kijken waar we
gunstiger kunnen inkopen. Daarnaast
natuurlijk de financiële middelen. Om
de begroting rond te krijgen hopen we
te kunnen rekenen op uw betrokkenheid en daarmee uw bijdrage. Of dit nu
een vrijwillige bijdrage is of de aanschaf
van een of meerdere obligaties. Verderop in Rond de Toren vindt u meer informatie over dit onderwerp.
Duurzaamheid
Onlangs zijn we het Postcoderoosproject gestart. Het eerste project van de
dorpsraad dat gaat over duurzame energie. Graag willen we dat het onderwerp
duurzaamheid een vast item op onze
agenda wordt en een eigen werkgroep
gaat worden. We zoeken hiervoor nieuwe dorpsraadleden, die deze werkgroep
vorm willen geven en nieuwe plannen
verder uitwerken. Heb je iets met dit
onderwerp en wil je iets voor Sambeek doen, meld je dan aan bij dorpsraad_sambeek@hotmail.com. Hier kunt
u ook terecht als u iets te vragen of te
melden hebt.
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Achter

De

de voordeur van

dorpsbarbecue wil echt niemand missen

Met het ontbreken van de vele dorpsactiviteiten worden ook onze mede Sambekenaren uit
de Kloosterboerderij enorm gemist. Zo af en toe in het voorbij gaan aan een van de oranje
deuren aan de Grotestraat komt één van de bewoners net naar buiten en wordt er vrolijk
goedendag gezegd en naar elkaar gezwaaid. Helaas is dat momenteel de enige vorm van
contact met elkaar. Tijd om eens op bezoek te gaan en te vragen hoe het met Bart, Yong-han,
Jolanda en Timo gaat.
Bart

Yong-han

Timo

Jolanda

Foto’s: Ellen Duvekot
Tekst: Jeanette Verstraaten
Gezamenlijk wonen
In de Kloosterboerderij, zoals deze woonzorggroep pal naast het Kloosterhuis aan
de Grotestraat wordt genoemd, zijn vier
appartementen gevestigd. Daarnaast is
er een gezamenlijke hal en keuken. De
bewoners worden begeleid door Dichterbij, circa een uurtje per bewoner per dag
is er fysiek begeleiding aanwezig. Verder
kunnen ze 24 uur per dag terugvallen op
begeleiding van Dichterbij. Samen met
de begeleiding runnen ze zoveel mogelijk
zelfstandig het huishouden, denk daarbij
aan boodschappen doen en poetsen. Aan
de straatkant zijn twee oranje deuren.
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Eentje wordt niet gebruikt en de andere is
de voordeur. “Eigenlijk gaan we altijd achterom, dat is wel zo veilig,” geeft Timo aan.
Ondertussen vertelt Yong-han honderd
uit over de geschiedenis van Sambeek. Wat
weet hij er ontzettend veel van!
Vaste bewoners
Met enige regelmaat wisselt de bewoning.
Bart en Jolanda wonen er al van begin af
aan (sinds 2006). Yong-han heeft in 2007
zijn intrek genomen en Timo woont inmiddels ook al weer 3 jaar op dit adres.
In principe blijft iedereen er wonen totdat
de woonruimte niet meer aan de behoefte
van een bewoner voldoet. Dat is nu helaas
bij Jolanda het geval. Ze krijgt steeds meer
moeite om trappen te lopen. Haar appar-

tement ligt op de eerste etage en is voor
haar steeds moeilijker te bereiken. Daarom gaat zij binnenkort een nieuwe woning betrekken en Sambeek verlaten.
Gevarieerd eten
Elke week wordt gezamenlijk nagedacht
over het eten. Ze stellen dan het weekmenu samen. Er wordt goed opgelet dat er
gevarieerd wordt gegeten. “Als er al twee
keer gebakken aardappelen zijn genoemd,
dan kies je gewoon voor gekookte,” legt
Timo uit. “Koken doen we om de beurt
met de begeleiding. Dat is dus één of twee
keer per week. Dan eten we gezamenlijk
in de keuken,” vertelt Yong-han. “Alleen
mogen we dat nu niet met corona en eten
we allemaal apart op onze kamer,” vult
Jolanda aan.
Elke dag naar het werk
Naast wonen in de Kloosterboerderij
en het huishouden runnen gaan ze allemaal elke dag op de fiets naar het werk.
Yong-han gaat naar Gennep. Daar werkt
hij bij Intos bij de plantsoenendienst van
die Gemeente. Timo doet hetzelfde werk
maar dan bij de IBN in de Gemeente Boxmeer. Hij gaat meestal ook op de fiets.
Momenteel neemt hij zijn auto mee. Die
vormt nu zijn pauzeplek omdat de schaftkeet te weinig ruimte biedt. Jolanda werkt
ook bij Intos. Zij pakt spuiten voor koeien in en wisselt dit af met het sealen van
verpakkingen. Bart, die inmiddels even in
de rust van het voetballen tijd heeft vrijgemaakt voor het interview, werkt bij Stichting Actief. Daar maakt hij legpuzzels om
te kijken of ze compleet zijn en busselt hij
tie wraps om ze vervolgens naar Polen te
sturen.
Hobby’s
Alle vier hebben ze naast hun werk nog
hobby’s. Bart fietst heel graag. Vaak gaat
hij naar de Spiek in Rijkevoort. Even ge-

de

Kloosterboerderij

zellig op bezoek bij zijn vorige werkplek.
Jolanda rijdt graag met haar auto rond en
vindt het leuk om te helpen bij het klooster. Verder maakt ze 3D kaarten en als er
geen corona is verkoopt ze die graag op
markten. Yong-han en Timo zijn allebei
lid van Olympia in Boxmeer. Timo voetbalt nog, maar Yong-han kan het vanwege
een knieblessure niet meer. Hij is de materialenman. Timo houdt verder nog van
drummen. Momenteel alleen thuis met
een elektronisch drumstel. Maar straks
als het weer kan, dan speelt hij in bandjes.
Verder vermaakt Timo zich met wandelen
en fietsen. Ook reist hij graag. Hij vertelt
het allemaal rustig. “Dat was eerder wel
een beetje anders, maar nu ben ik gewend
aan de situatie en heb er vrede mee.”
Wonen in Sambeek
Alle vier vinden ze het wonen in Sambeek
erg leuk. Bart vindt het huis heel mooi
en leuk. Alleen het verkeer, dat vindt hij
wel een nadeel. Al die grote machines die
voorbij komen. “De gemeenschap waarin
we wonen is zo leuk. We maken deel uit
van een groter geheel. Samen koffie drinken met de mensen uit het klooster en
meedoen aan de klusdagen. Hier is het ons
kent ons,” vertelt Timo. “Toevalligerwijs
zijn mijn ouders ook in Sambeek komen
wonen en nu is mijn opa bewust in Sambeek gaan wonen omdat zijn dochter en
kleinzoon hier wonen,” vult Timo verder
aan. Yong-han is trots op zijn eigen plekje. Hij woont op de begane grond met een
eigen terrasje. Hij vindt Sambeek vooral een gezellig dorp. “Vanuit Sambeek is
het met de Metworst ook een stuk korter
lopen naar het Vortums Veld,” vertelt hij
lachend.
Vertrek uit Sambeek
Jolanda heeft altijd met veel plezier in
Sambeek gewoond. Ze was een vaste gast
op alle dorpsactiviteiten en ook carnaval
werd door Jolanda uitbundig hier gevierd.
“Ik ken hier veel mensen, die ga ik echt
wel missen, maar ik ben van plan om nog
vaak terug te komen. Ik heb mijn autoo
tje,” aldus Jolanda. Ondertussen toont ze
ons trots de foto’s van haar supermooie
nieuwe woonlocatie, waar ze op meer zorg
terug kan vallen. Die zal ze waarschijnlijk
in de toekomst steeds meer nodig hebben.

Dorpsactiviteiten
Yong-han is vaste bezoeker van dorpsactiviteiten als Sint Jansfeesten en kermis.
Timo wil graag de Torenfeesten een keer
meemaken. Hij heeft ontzettend veel zin
om de toren te beklimmen. Hij houdt namelijk van hoge gebouwen en niet elke
toren is te beklimmen. Verder zou hij
graag weer een burendag willen. Om de
mensen in de straat beter te leren kennen.
Maar wat ze allemaal echt niet willen missen is de dorpsbarbecue met de kermis.
“Dat is altijd zo gezellig,” roepen ze in
koor. “Je kunt hier zo aanhaken en dat is
heel erg fijn,” aldus Timo. Jolanda vult verder nog aan: “Ook al woon ik hier straks
niet meer, ik kom zeker terug om carnaval
te vieren. Als de nieuwe prins uitkomt, dan
kom ik hem een handje schudden,” geeft
zij vastbesloten aan.

tuurgebieden maken. Yong-han zou graag
de Grotestraat willen ombouwen tot een
30 km zone. “Gewoon een mooie straat
van maken.” Jolanda zou het graag besteden om een heel groot feest te organiseren
voor alle Sambekenaren. “Nou met dit bedrag kun je wel een heel festival gaan houden,” roept de rest lachend.
Tot besluit
“Sambeek is een mooi dorp en ik hoop
hier nog lang te kunnen wonen,” vertelt
Yong-han. Jolanda heeft tot besluit nog
een boodschap voor de inwoners van
Sambeek. “Ik ga jullie zeker vreselijk missen, maar ik kom terug voor alle feestjes.”

Gemist
Ook corona heeft er bij de bewoners van
de Kloosterboerderij flink ingehakt. De
een is er nu wel aan gewend, maar een
ander is er ook weer helemaal klaar mee.
Als we vragen wat heb je het meest gemist, roept Bart: “Shoppen bij Intertoys”.
Yong-han mist het terras heel erg. “Ik
hou wel van een terrasje nemen.” Jolanda
vindt het erg vervelend dat je ’s avonds
de deur niet uit kunt. Vooral op vrijdagen zaterdagavond. Ze kan dan niet naar
haar vriend toe. Gelukkig mag hij wel bij
haar blijven slapen en kunnen ze elkaar
toch langer zien. Ze missen allemaal het
gezamenlijk eten en koffie drinken. De
week na dit interview werd mooi weer
voorspeld en was er een Chinese rijsttafel
besteld om heerlijk samen buiten op het
terras van te gaan smullen. Ze keken er allemaal naar uit.
Het mooiste plekje
Bart vindt de tuin van het klooster het
mooiste plekje. Timo gaat graag naar het
Schraalzand, om daar te wandelen. “Dat is
eigenlijk mijn geheime plekje. Daar kun je
lekker wandelen zonder iemand tegen te
komen.” Jolanda gaat graag naar de sluizen
toe en Yong-han houdt van de Maasheggen. Daar fietst hij regelmatig een rondje.
Met één miljoen euro
Als Timo één miljoen zou hebben, dan
zou hij de boeren uitkopen en mooie na-

IN DE VOLGENDE UITGAVE
VAN ROND DE TOREN GAAN
WE ACHTER
DEZE
VOORDEUR
EEN KIJKJE
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Koorstraat 67
5831 GH Boxmeer
T: 06 521 900 83
www.bewegez.nl

OPSLAGRUIMTE HUREN
Verhuur van vaste en tijdelijke
opslag & bedrijfsruimte
Dé voordelige verhuurder in het land van Cuijk
voor particulier & zakelijk in Sambeek

www.boxhuur.nl / info@boxhuur.nl

OOK VOOR AL UW FEESTJES

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

Nieuwsflits
VRIENDEN VAN HET MAASZIEKENHUIS
DONEERT WEGGEEFSHIRTS
Niet iedere patiënt die acuut of onverwacht wordt opgenomen in Maasziekenhuis Pantein heeft een tas met
kleding bij zich of een naaste die deze
brengt. Het komt zelfs voor dat de kleding die iemand draagt, het enige stel
is dat hij of zij heeft. Voor deze en alle
andere gevallen dat iemand geen reservekleding heeft, bieden de Vrienden van
het Maasziekenhuis een oplossing.

ding ontbreekt, shirts op verschillende
afdelingen neer te leggen.”
Jan klopte bij de Vrienden van het
Maasziekenhuis aan, de stichting die
zich inzet voor een nog leefbaarder, aangenamer, sfeervoller en aantrekkelijker
Maasziekenhuis. “We hebben een bijdrage voor een voorraadje basic T-shirts
gevraagd, want zelfs het simpelste shirt
is al goed.”

“Het is gelukkig niet aan de orde van de
dag, maar het komt voor dat patiënten
in het ziekenhuis worden opgenomen
die het minder getroffen hebben in hun
leven,” vertelt Jan van Riet, verpleegkundige op de afdeling Chirurgie. “Een tijdje terug werd er een zwaar verwaarloosde patiënt bij ons opgenomen. Deze had
geen familie en verkeerde in een sociaal
isolement. Dit is schrijnend. We hadden
als kleding geen andere vervanging dan
een papieren wegwerp operatiehemd.
Dit biedt weinig comfort en bedekking.
Het idee ontstond om voor situaties als
deze en alle andere keren dat reservekle-

In totaal zijn er dankzij de toegezegde
bijdrage van de Vrienden inmiddels zeventig effen shirts in diverse maten en
kleuren verspreid over de afdelingen
Chirurgie, Interne geneeskunde, Cardio/Long/Neuro, Spoedeisende Hulp en
Intensive Care. Dit zijn meestal de afdelingen waar mensen in acute situaties
worden opgenomen. “Het is mooi dat
we - indien nodig - patiënten in ieder
geval een schoon shirt kunnen bieden
dat ze mogen houden.”
Wilt u stichting Vrienden van het
Maasziekenhuis steunen?
Kijk op www.vvhm.nl/doneren

GEEN SAMEN STERK
VOOR GOEDE DOELEN

OPROEP
Ik ben een paar weken geleden gevallen met hardlopen. Een mevrouw
heeft mij geholpen. Zij woont in de
Catharinahof, meer weet ik niet van
haar. Ik wil haar graag bedanken en
hopelijk reageert zij op mijn oproep.
Ingrid Visser. Tel: 0645369717.

Eind maart wordt meestal de gezamenlijke collecte voor goede doelen
in Sambeek gehouden.
Door de corona maatregelen is deze
collecte vorig jaar niet doorgegaan.
Ook dit jaar heeft de voorbereidingsgroep, in samenspraak met de andere
dorpen in de gemeente Boxmeer, besloten om de collecte niet eind maart
te houden, maar te verzetten naar de
maand september.
We hopen dat het corona besmettingsgevaar dan door alle maatregelen
en vaccinaties zover geweken is dat er
weer normaal huis aan huis gecollecteerd kan worden.
Eind augustus zullen we u verder over
de voortgang berichten.
Jan Hooiveld

DE MAASHEGGEN
MOET JE IN MEI ZIEN...
Als de omstandigheden m.b.t het coronavirus ons gunstig gezind zijn,
organiseert IVN samen met KBO
op donderdag 6 mei een 2 uur durende voorjaarswandeling door de
Maasheggen. De Maasheggen moet je
in mei gezien hebben: ze tonen zich
van hun mooiste kant.
U kunt gratis meewandelen; ook
niet-leden zijn van harte welkom. We
vertrekken om 13.30 uur vanaf het
IVN-pad in Vortum (vanaf Boxmeer
in Vortum viersprong L-af richting
Maas. Voor de bosrand L is begin van
het IVN-pad. Wij plaatsen een IVNvlag).
I.v.m. corona is aanmelden verplicht.
Om alle RIVM-richtlijnen goed te
kunnen naleven is de deelname beperkt (vol = vol). Wij willen goed
waken over uw en onze gezondheid.
Voor aanmelden en informatie:
Piet Schoenmakers tel. 0485-520876

IN MEMORIAM
Corrie Jacobs - Janssen
28-9-1951 - 3-3-2021
Met dit overlijden is een lieve vrouw,
moeder en oma van ons heen gegaan.
Een vrouw die sociaal betrokken was
in Sambeek. Zo was Corrie ruim
25 jaar actief bij het kinderkoor de
Dopertjes en 25 jaar bestuurslid van
de KVB. Ook was zij betrokken bij de
kunstroute waar zij trots haar schilderijen en boetseerwerk tentoon stelde.
Corrie trouwde op 7 januari 1951 met
Tini Jacobs, ze kregen twee dochters
Monique en Corinne en later 4 kleinkinderen.
Wij zullen haar vriendelijkheid, haar
lach, haar wandelingen missen.
Op 10 maart is ze na een herdenkingsdienst bij Schrijen begraven op
de algemene
begraafplaats
te Sambeek.
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De

hobby van...

Herman Verrijdt

Een “echte” Rijnlander is te herkennen aan
de volgende kenmerken:
• Het ras heeft drie kleuren, wit/zwart/
oranje
• Vlinder op zijn neus
• Oogringen
• Wangstippen
• Streep op de rug, van de oren tot en met
de staart, niet onderbroken.
• Op beide achterbillen 7 mooie losse
vlekken.
• En de bouw telt ook mee.

Als 15 jarige begon hij met de eerste Rijnlander konijnen te
fokken. De passie zat er al vroeg in, aangestoken door zijn
moeder die begon met “haar” ras. Nu bijna 60 jaar later is het
nog steeds zijn grootste hobby.
Tekst: Nena Bongers
Foto’s: Ellen Duvekot

15e jaar. Dus al bijna 60 jaar en hij is een
van de besten van Nederland.

Even voorstellen
“Ik ben Herman Verrijdt, geboren en getogen Sambekenaar. Samen met Nellie woon
ik aan de Grotestraat, nu 46 jaar. Ben al
15 jaar met pensioen, voorheen werkte ik
in de bouw bij Van Dijk in Sint Anthonis.
Naast de konijnen hobby, is mijn tuin ook
een ervan, en het kweken van fuchsia’s en
geraniums. Stilzitten .. nee nog niet van
gehoord,” grapt Herman.

Hij begon in 1962, in 1965 had hij al de
beste Rijnlander van de show in de veemarkthallen in Den Bosch. De president
van Luxemburg overhandigde hem destijds een mooie ereprijs. Een collega uit
Dokkum heeft net zo´n goede kwaliteiten
in het fokken als Herman, daar wisselt hij
ook konijnen mee uit.

Hoe is het begonnen
Ze zijn als gezin eraan verknocht geraakt,
het fokken van konijnen. Zijn moeder
begon ermee, met het konijnenras Thuringer. Zijn vader volgde snel, maar met zijn
eigen ras Lotaringer, zijn broer hield het
ras Papillon er op na, en ook nog steeds,
al had hij een “pauze” van een aantal jaren.
Hermans ras is de Rijnlander, al vanaf zijn
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Rijnlander
Het is een prachtig konijn. Herman
heeft aan zijn huis een aparte ruimte
met 20 hokken. Ten tijde van het
interview waren de hokken nog
niet vol. Momenteel heeft hij al
een paar kleine spruiten, van verschillende
leeftijden. De jongste was 4 dagen oud en
o zo schattig. De Rijnlander is een Duits
ras, ontstaan uit een landkonijn en een
gevlekt konijn.

Kleine Rijnlanders worden getatoeëerd
door de vereniging K.S.V. (Kleindieren
Sportfokkers Vereniging) uit Venraij. De
verkregen nummers worden weer doorgegeven aan de N.K.B. (Nederlandse Konijnen-, cavia- en knagersliefhebbers Bond).
Zo staan ze allemaal geregistreerd.
In augustus beginnen de eerste keuringen,
in Laren in de Achterhoek.
Van tevoren krijg je een vraagprogramma
toegezonden, dat vul je in en stuurt het
naar de organiserende vereniging. Daarna begint alles te rollen, de datum wordt
bekend gemaakt. De konijnen worden die
dag gekeurd door de keurmeesters. Een
keurmeester mag 80 konijnen op een dag
keuren. Er kunnen zo’n 5 keurmeesters
rondlopen op die dag. De beste mogen
dan weer met elkaar in een wedstrijd. Diezelfde dag heb je de uitslag.
Altijd mooi om te zien wat ieder jaar het
nieuwe seizoen weer brengt.
Tentoonstellingen
In huis hangen op veel plaatsen foto’s met
oorkondes van de beste konijnen in de
loop der jaren. Veelal zijn de punten bijna
100%.

De hoogste score, in 2017 was op de K.S.V.
Clubshow. De punten waren 98 van de
100. Nu scoort Herman, te zien op aantal
ingelijste oorkondes, een fractie minder
op andere shows, maar zeer zeker boven
de 90.
Als winnaar krijg je een beker, vroeger
vaker dan nu. Tegenwoordig zijn er geldprijzen. Ook wel met bekers, maar minder.
Hermans kast in de gang staat mudje vol,
maar dat is niet de enige. Deze staat beneden maar boven staat eens zoveel.
Voor de tentoonstellingen worden bij de
konijnen de nagels geknipt, de pootjes
gewassen en witte haartjes eruit gehaald
waar ze niet thuishoren.
Het gebit moet ook in orde zijn, maar dat is
altijd. Mochten ze scheve tanden hebben, of
doorgroeiende tanden mogen ze niet mee.
Voor Herman is dit niet aan de orde.
Om nieuw bloed te creëren haalt Herman
nieuwe konijnen, vaak uit Duitsland. Via
tentoonstellingen waar hij zijn contacten
en kennis heeft opgedaan, weet hij adressen waar goede Rijnlanders te krijgen zijn.
Hij heeft ze zelfs uit Dresden gehaald. Zo
voorkom je inteelt.
In een van zijn hokken is ook een konijntje dat bruin/zwart is, een Japanner. Dit is
om het ras te “up-graden”.

In Boxmeer was ook lang een vereniging,
maar die is gestopt omdat van de gemeente Boxmeer geen tentoonstellingsvergunningen werden afgegeven. Nu zit hij bij de
K.L.N. (Kleindier Liefhebbers Nederland)
al bijna 60 jaar. Zijn kleindochter vindt
het ook heel leuk. Ze is er vaak om mee te
helpen en heeft thuis een eigen Rijnlander.
Hopelijk kunnen dit jaar de tentoonstellingen en keuringen weer doorgaan. In
oktober is er een grote driedaagse show
in de manege in Hegelsom (bij Horst,
Limburg). Daar komen zo’n 1.200 dieren,
van cavia’s, eenden, roofvogels tot duiven.
Het is er altijd gezellig druk en als je daar
dan zit zie je veel mensen, voornamelijk
vrouwen, handwerken, haken of kaarten
maken. Want je bent er toch de hele dag
en zo vul je de tijd met wat anders.

Ten slotte
Herman hoopt er nog lang mee door te
gaan, zolang hij gezond blijft en ze de tuin
kunnen bijhouden weet Herman van geen
ophouden. De Rijnlanders blijven zijn
grootste hobby. Hij hoopt ook weer naar
de markt in Sint Anthonis te kunnen, zoals
voorheen, om daar zijn “niet voor de tentoonstelling waardige” konijnen te kunnen
verkopen.
Wij hopen dat zeer zeker ook.

OPROEP VOOR
ALLE HOBBYISTEN
Heeft iemand een hobby die hij/zij wil
delen met de lezers, geef je dan op bij
ons en we komen je graag interviewen.
Mail je naam en hobby naar:
Ronddetoren@live.nl
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CEASAR

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

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

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

GROTESTRAAT 80 5836 AH SAMBEEK | T 0485-478040

KRACHTIGE WEBHOSTING

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

VSM

www.ccadministratie.nl
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Nieuwsflits
SPEELTUINTJE VOORJAARSSCHOONMAAK
Op initiatief van Dorothé van Bon is
het speeltuintje aan de Strijdhamer flink
onder handen genomen zodat er in een
schone speeltuin gespeeld kan worden.
Verschillende mensen gaven gehoor
aan de oproep en gewapend met hoge
drukspuit, emmers, borstels en schoonmaakmiddelen is het een gezellige
schoonmaak geworden.
Vooral de kinderen hebben flink meegeholpen. En na afloop was er lekkere limonade en koffie en een snoepje of koekje.
En dat heeft iedereen zeker verdiend.

PERSBERICHT
LINDEFEESTEN 2021
In deze moeilijke en onvoorspelbare
tijd heeft de organisatie van de Lindefeesten, na overleg met de lokale overheid, moeten besluiten om de Lindefeesten 2021 te annuleren.
Gezien de omstandigheden rondom
Covid-19 is het geen haalbare kaart
om de Lindefeesten te organiseren
waarvoor deze bedoeld zijn: een echt
tentfeest voor de gehele regio.
Bij de organisatie staat de veiligheid
van haar medewerkers, artiesten,
technici en bezoekers voorop. De organisatie heeft alle voorbereidingen
afgebroken en heeft de contracten
met de artiesten en leverancier aangepast, verschoven of geannuleerd.
Natuurlijk wordt er ook al verder gekeken naar 2022. Dus de datums voor
die editie zijn al geprikt.
LINDEFEESTEN 2022
Vrijdag 8 april, zaterdag 9 april,
vrijdag 15 april en zaterdag 16 april.
Eind 2021/begin 2022 wordt via de
gebruikelijke kanalen meer bekend
gemaakt.
Tot die tijd: Blijf gezond !!
Voor meer info: Check ons op
Facebook, Instragram en Twitter
en natuurlijk op onze website:
www.lindefeesten.nl

Het ziet er weer fris en schoon uit zodat
er weer heerlijk gespeeld kan worden.
Zelfs het bankje is flink onder handen
genomen.
Het speelgoed dat in de speeltuin ligt
en waar iedereen mee mag spelen, is geschonken door familie van Mierlo.
Dank je wel allemaal voor deze spontane actie en de mooie samenwerking!!!!
TOP!!!!!
En wie weet: goed voorbeeld doet goed
volgen.
Een blije oma!

WERKZAAMHEDEN SLUISCOMPLEX
Vanaf 18 februari t/m begin 2022 voert
Rijkswaterstaat onderhoudswerkzaamheden uit aan de sluis in Sambeek. Tijdens deze opknapbeurt is de sluis voor
de scheepvaart slechts gedeeltelijk beschikbaar. Omwonenden zullen naar
verwachting weinig hinder ervaren van
de werkzaamheden.
Deze vinden hoofdzakelijk plaats aan de
deuren van de sluis. Hiervoor worden
de sluisdeuren om de beurt uit het water
gehesen en op de kant gelegd. Daar
wordt aan de deuren gewerkt. De werkzaamheden kunnen extra geluid met
zich meebrengen, maar de verwachting
is dat de omgeving daar weinig overlast
van ondervindt. De werkzaamheden
zijn gestart op 18 februari en vinden in
principe alleen op werkdagen plaats tussen 7.00 en 19.00 uur.

April

Rijkswaterstaat is dagelijks bezig met
beheer en onderhoud van het vaarwegennet. Het onderhoud aan sluizen
hoort daar ook bij, nodig voor een vlotte
en veilige doorstroming van het scheepvaartverkeer.
Wilt u meer weten over de werkzaamheden of hebt u vragen? Bel dan met
de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800 – 8002. Dit nummer
is gratis van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 7.00 tot 20.00 uur. In het
weekend en op feestdagen van 10.00 tot
18.30 uur.
Ik dank u bij voorbaat hartelijk voor uw
begrip.
Met vriendelijke groet,
Mart Janssen
Adviseur Omgeving
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

Activiteitenkalender

za 3 april 19.00 uur
OLV parochie, eucharistieviering Paaswake
za 10 april 09.00 uur
VV Sambeek, inzameling oud papier, de Vochtplein
ma 12 april 20.00 uur
Dorpsraad, vergadering, de Elsenhof
vr 16 april 18.30 uur
SamSam, boys en girls night, de Elsenhof
di 27 april		
Koningsdag - Nederlandse vlag met oranje wimpel
Alles onder voorbehoud. Kijk voor een totaaloverzicht van activiteiten op www.sambeek.info
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www.2besign.nl

Rond de Toren 2020.indd 1

6-1-2020 18:54:40

Route 66 Grotestraat 77 5836 AC Sambeek 0485 520 353

// sanidrome.nl/pennings

Inspirerende
showroom

Ontzorgen
van A tot Z

Vakkundige
installatie

Maak een afspraak en kom langs in
onze showroom voor inspiratie of
een adviesgesprek op maat.
Spoorstraat 8a, Boxmeer | (0485) 52 37 83
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Sambeeks Heem

BEDLEGERIGE WEDUWE OVERLIJDT NA BRAND
door René Klaassen
Bijna alle dagbladen in Nederland schreven
erover. Het was dan ook een tragisch ongeval dat de 84-jarige weduwe Elisabeth Roeters van Lennep op maandag 3 maart 1930
overkwam. Ze had zich al een paar weken
niet goed gevoeld en daarom de meeste tijd
in bed gelegen. Of er zo nu en dan iemand
binnen was gelopen om te kijken hoe het
met haar ging, meldden de kranten niet.
Maar vaak zal het zeker niet zijn geweest.
Op die bewuste maandagmorgen was er
brand uitgebroken in haar slaapkamer. De
weduwe Roeters van Lennep had die wel
bemerkt, maar was niet in staat geweest om
het vuur te blussen. “Met haar laatste krachten had ze zich naar een aangrenzende
kamer weten te slepen en zich in veiligheid
te brengen”, zo stond in een van de kranten
te lezen. “Daar werd ze gevonden, bewusteloos liggend op de grond.”
De weduwe Roeters van Lennep - haar
meisjesnaam was Knecht en dus niet Van
Lennep - werd op 26 september 1845 geboren in het Zwitserse Bazel. Of ze daar
ook haar jeugd heeft doorgebracht is niet
bekend, wél dat ze in 1877 in Warschau
trouwde met de twee jaar oudere Udo
Hendrik Roeters van Lennep. Hij was
afkomstig uit het Groningse Kolham.
Wat beiden op dat moment in de Poolse hoofdstad deden, is evenmin bewaard
gebleven. Heel opmerkelijk is dat nergens
het beroep van deze Udo Hendrik Roeters

De dames Hendriks-van de Weem, Schaminee en Sewarte in 1944 voor het huis waar 14 jaar
eerder brand uitbrak in de slaapkamer van Elisabeth Roeters van Lennep.
van Lennep staat vermeld, zelfs niet in zijn
testament.
Het paar kwam in 1891 naar Sambeek.
Daarvoor had het in Boxmeer gewoond
en daar weer voor in het Franse Lille. In
Sambeek betrok het stel aanvankelijk een
woning aan het Vrijthof, later verhuisde
het naar het Steenenhuijs aan de huidige
Schilderstraat. Het Steenenhuijs bestond
uit twee afzonderlijke woningen, waarvan
Udo Hendrik en Elisabeth Roeters van
Lennep er een huurden. Het kinderloos
gebleven echtpaar leidde daar een rustig
en waarschijnlijk teruggetrokken leven.
Kort na het overlijden van Udo Hendrik

Locatie van het Steenenhuijs aan de Schilderstraat, waarin Elisabeth Roeters van Lennep en
haar man hebben gewoond.

Roeters van Lennep in 1901 werd een
zogeheten Memorie van Successie opgemaakt, met een opsomming van al zijn
bezittingen en schulden. Hij had geen onroerend goed maar wel tal van aandelen
en obligaties. Met de opbrengsten daarvan
hadden hij en zijn vrouw in de kosten van
levensonderhoud kunnen voorzien.
Elisabeth Roeters van Lennep was bijna
dertig jaar weduwe, toen er brand uitbrak
in haar slaapkamer. Die werd ontdekt door
kerkgangers. “De brandweer was snel ter
plaatse en wist met enkele emmers water
het vuur te blussen”, aldus een krant. De
weduwe Roeters van Lennep werd naar
het aan het Vrijthof gelegen Sint-Ludovicusgesticht gebracht, dat later het Antoniushuis zou gaan heten en het bejaardenhuis van Sambeek was. “De weduwe is
daar, mede ten gevolge van de doorstane
emoties, na drie dagen overleden.”
Drie weken later werden al haar spulletjes
uit het Steenenhuijs door een notaris bij
een veiling bij opbod verkocht…

Handtekeningen van Elisabeth Roeters van
Lennep en haar echtgenoot.
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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

Jeugd
10 Leuke feitjes over Pasen
• Na Halloween wordt tijdens Pasen het meeste snoep
verkocht van alle feestdagen in de VS.
• In Polen vieren veel mensen het Pasen door boter te
eten in de vorm van een lammetje.
• Paaseieren van chocola werden voor het eerst gemaakt
begin 19e eeuw in Europa.
• Alle Nederlanders samen eten met Pasen wel
32 miljoen eieren.
• Nederlandse kippen leggen wel 10 miljard eieren per jaar.
• Een kip kan bijna elke dag een ei kan leggen. Wel meer
dan 300 per jaar!
• Vanaf 320 voor Christus verstoppen we al eieren.
• Het grootste paasei werd in 2011 gemaakt in Italië.
Het was 10.39 meter hoog en woog 7200 kg.
Langer dan een giraf en zwaarder dat een olifant.
• Bijna 80 procent van de mensen eet een chocolade
paashaas door eerst zijn oren op te eten.
1

2
3

4

5

Raadsels

en

Moppen

1. Waarom legt een kip eieren?
2. Waarom kan een ei niet bevriezen?
3. Hans vraagt aan Piet: “Waar ga je dit jaar naar toe
met Pasen?”
Piet antwoordt: “Naar zicht”
Hans: “Zicht? Waar ligt dat?”
Piet: “ Dat weet ik niet, maar in de krant stond: mooi
paasweer in zicht!”

Antwoorden:
1. Als zij ze zou gooien, dan vallen ze kapot!
2. Omdat er een dooier in zit!

Puzzel

6
7

Tekening: Koen Laarakkers

Horizontaal
3. Het seizoen waarin Pasen wordt gevierd.
4. Twee houten stokjes in de vorm van een kruis.
7. Dit eet je met Pasen en is gemaakt van chocolade.

Verticaal
1. Dit brood eet je met Pasen.
2. Met een kwast kun je de eieren .........
4. Feestdag waarbij we de opoffering van Jezus vieren.
5. Dit dier verstopt de paaseiereen.
6. Dit dier legt eieren.
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Foto: Geert Broeks

Foto: Gerrie Laarakkers

Foto: Jan Laarakkers

Foto: Wanda Laarakkers

Foto: Truus Hermans

Foto: Wilma Thijssen
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Foto: Joke Vink

Foto: Jeremy Duvekot

Foto: Robert Mekking

Foto:Maria Jacobs

Foto: Niels van de Beten

Bedankt voor jullie inzendingen met het
thema: Vogels in Sambeek
Voor de volgende Rond de Toren is het
thema:

TYPISCH SAMBEEK
Stuur je foto in via ronddetoren@live.nl
Foto: PG Verstraaten
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Carnaval-tennis bij
TV Sambeek

De coronamaatregelen en een flink pak sneeuw zorg(d)en
ervoor dat even een balletje gaan slaan op ons tennispark
niet vanzelfsprekend is. En dat is een groot gemis voor iedere
tennisliefhebber. Ook onze tennistrainer, Peter van Andel, is
dat niet ontgaan.
Peter: “Ik vind het belangrijk in deze tijd
met bijzonder veel beperkingen te kijken
wat ik kan doen voor de tennisjeugd.” Hij
kwam op het idee een tennismiddag te
organiseren in de krokusvakantie voor de
jeugd in het thema ‘Carnaval-tennis’. “Na
het gemis van tennis én carnaval leek het
me leuk de jeugd eens te motiveren een
middag te gaan spelen.”

Op zaterdag 20 februari van 13.00 tot
14.00 uur kwamen acht rood en oranje spelers naar het tennispark. Net als
Peter, die zich met zijn korte broek, petje
en zonnebril op vakantie waande in ons
mooie dorpje Sambeek, waren verschillende jeugdleden verkleed, van koe tot
pompoen. De training begon natuurlijk
met een warming-up. Tygo Jacobs: “Die

Agenda
55 + tennis
doorlopend woensdag- en
donderdagochtend

warming-up was grappig omdat we de
polonaise deden. Daarna deden we leuke
spelletjes en op het einde wedstrijdjes. Ik
vond het leuk om verkleed te gaan.”
Van 14.15 tot 16.00 uur was het tijd voor de
wat oudere jeugd, de groen en geel spelers.
Tien jeugdige tennistalenten vermaakten
zich uitstekend op ons tennispark. Elkaar
weer ontmoeten en lekker sporten deed
hen zichtbaar goed. Ivo de Best: “Ik vond
het een heel leuk idee van Peter. Het was
fijn dat we weer mochten tennissen met
het mooie weer. Tijdens de georganiseerde training hadden we een korte warming-up, daarna moesten we even inslaan
en deden we een spel genaamd Skybal.
Na de pauze gingen we enkelen met een
doordraaisysteem. Op het einde sloten we
gezamenlijk af. Het was fijn iedereen weer
even te kunnen zien en gezellig te kunnen
tennissen.” Lieke Sterk: “Ik vond het Carnaval-tennis ook heel erg leuk. Het was
gezellig, er stond goede muziek aan en er
was wat te eten en drinken. Het was gelukkig ook lekker weer! We hebben wat
spellen gedaan en wedstrijdjes gespeeld.”
Ook Peter blikt tevreden terug op deze
Carnaval-tennis middag. “Het was een gezellige boel. Er stond een speaker buiten
met carnavalsmuziek tijdens het spelen.
De jeugdcommissie had ook nog gezorgd
voor een kleine versnapering. En het weer
was natuurlijk super met 15 graden en
zon!”

LEDENVERGADERING
Op 22 maart vond de Algemene
ledenvergadering van TV Sambeek
online plaats. De notulen zijn terug te
vinden op onze website:
www.tvsambeek.nl
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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

Zonwering
Kozijnen
Rolluiken
Overkappingen

Erflanden 11
5831 ZA Boxmeer
(0485) 573 989
www.uyen.nl

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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CV

Raad

de

Knoepers

Agenda
Op onze website

van elf

www.deknoepers.nl
zijn alle filmpjes die we afgelopen
periode hebben gemaakt nog eens
terug te kijken.

Foto: Monique de Best

De rots in de branding van CV De Knoepers, de achterwacht
van elke prins is onze Raad van elf. Een groep die niet alleen
met de carnavalsactiviteiten paraat is, maar waar we ook
achter de schermen op kunnen bouwen.
Ron Baümler, Roy Hendriks, Jack Hermens, Bernie Janssen, Michel Keijsers,
Hans van de Loo, Jorn van de Loo, Luc
Janssen, Cor Verberkt, Willem Verberkt en
Mat Voesten vormen samen met Nar Kas
Jacobs een betrokken club, herkenbaar aan
de rode capes en bijpassende steken. Daarnaast kunnen zij rekenen op diverse trouwe
reserve-raadsleden.
Cor Verberkt (65), vorig jaar gehuldigd
vanwege zijn 11-jarig jubileum, noemt CV
de Knoepers een grote familie die alles voor
elkaar over heeft. “De hoofdtaak die ik heb
binnen de Raad van elf is schik maken.
Daarnaast doe ik hier en daar wat klusjes
en ga langs de deuren in Sambeek voor de

Foto: Betty Derikx

Knoepnodige inkomsten.” Drie keer per
jaar treft u onze raadsleden aan de voor- of
achterdeur. Bij de start van het seizoen met
Amaryllisbollen, vlak voor het Prinsenbal
met lootjes voor prins-raden en met de
Knoepersgids.
Al jaren is de Raad van elf een stabiele,
vaste groep. Roy Hendriks (29) kwam in
2011 bij de club. “Van voormalig vorst Ernest Denen, kwam de vraag of ik wilde
kijken hoe gezellig het zou zijn bij de Raad
van elf. Het is een club van verschillende
leeftijden, een goede mix, dat is wat het zo
leuk maakt. CV De Knoepers is een moderne vereniging die iedere keer wat creatiefs weet te bedenken. Ook in tijden dat
geen activiteiten gehouden kunnen worden
weten zij iedereen te bereiken. Mijn favoriete activiteit is de Blèraovend, een avond
waarbij je vooraf niet weet wat voor creatieve dingen er zijn verzonnen. Of je die
avond wint of niet, aan het einde heb je een
top-avond gehad.”

rondom activiteiten en het zeil van de prinsenwagen halen. Mat Voesten (63) is sinds
1998 bij de ‘raad’. “Tijdens de Carnavalsmis
haal ik de centen op en bij Daags na de tour
in Boxmeer help ik namens onze vereniging mee om de kas te spekken.” De Raad
van elf is trouwe deelnemer aan de Blèraovend, Mat zorgt dat er een liedje gemaakt
is. In de tijd dat CV de Plekkers de prinsenwagen van de Knoepers huurde begeleidde
hij de wagen op carnavalszondag. “Ik vind
alles mooi wat er georganiseerd wordt,
maar mijn hart ligt bij de pronkzitting waar
ik meer dan 22 jaar lid van ben geweest.
Het is mooi hoe je bijna vijfhonderd mensen een mooie avond kunt bezorgen in een
uniek decor. Onze carnavalsvereniging is
een club voor jong en oud waar de gezelligheid en saamhorigheid van af barst.”
Cor: “Met carnaval gooien we de zorgen
aan de kant en vieren we een mooi feest
met z’n allen!”

Voor veel klusjes achter de schermen rondom de activiteiten zijn de raadsleden paraat. Denk aan het versieren en opruimen
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VV Sambeek
Van

vroeger tot nu...

Agenda
Oud papier
Zaterdag 11 april
8.30 - 11.30 uur
(Pastoor de Vochtplein)

•	Voetballen aan de Radioweg tot aan voetballen op sportpark Den Urling;
•	Alleen wanneer het van Pastoor mocht tot voetballen op iedere weekdag;
•	Van maaien met de zeis tot wekelijkse maaibeurten met professionele zitmaaiers;
•	Van wassen in de bruspot waarin ook varkensvoer gekookt werd tot (meestal) een fijn
verwarmde douche;
•	Van het raken van het kruisbeeld op het oude kerkhof bij het missen van het doel tot
het zoeken van de bal in De Maasheggen;
en…
•	Van kameraadschap en verbinding tot kameraadschap en verbinding.
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St. Anthoniusgilde
Jan

van

Os 60

jaar gildebroeder

Agenda
2de Pinksterdag Koningsschieten
24 mei
Deelname Boxmeerse
Vaart Heilig Bloedprocessie
6 juni
Jubileumfeest
18 t/m 20 juni met onder andere:
Reünie van de lagere school
18 juni
Hap en Trap-Ronde en
St. Jans kranswijding
19 juni
Gildedag met 40-tal gildes
20 juni
Open Dag St. Anthonius Gilde
en een BBQ
22 augustus

Het Sint Anthoniusgilde is al bijna 600 jaar actief in ons
mooie dorp. Het gilde bestaat momenteel uit tachtig leden.
Jan van Os is zelfs al zestig jaar nauw betrokken als lid en
voormalig voorzitter bij onze vereniging.
Op 17 januari 1961 werd Jan van Os (78),
op de jaarvergadering benoemd als nieuw
lid van het Sambeekse Gilde. De datum
waarop de jaarlijkse vergaderingen worden gehouden, 17 januari, is niet toevallig.
Dit is de naamdag van Sint Antonius, ook
wel Antonius met het varken genoemd, de
heilige waarnaar het Sambeekse gilde is
vernoemd.
Jan was 18 jaar toen hij lid werd, maar was
al jaren eerder bekend geraakt bij de club
via zijn vader. Jan: “Mijn vader was ook
gildebroeder, ik vond het altijd spannend
spullen voor hem te mogen dragen. Koningsschieten werd toen nog gedaan met
percussiegeweren en oude legergeweren,
dat was indrukwekkend!” Op zijn tiende
jaar liep Jan zelfs al als trommelaar voorop
in de gildestoet.
Jan: “Er zijn verschillende tradities die bij
het gilde in ere worden gehouden. Zoals
het traditionele Koningsschieten op Tweede Pinksterdag op het schietterrein van
Sambeek. Jaren geleden stond hier nog
een houten gebouwtje, nu hebben we een
prachtig stenen clubgebouw. Het terrein is
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ook wat anders ingedeeld dan toen ik als
jonge jongen bij de club kwam. Mijn vader
werd drie of vier keer koning, mij is het
nooit gelukt. De laatste jaren schiet ik niet
meer mee.”
Een gildeactiviteit voorbij laten gaan is
niet aan Jan besteed. “Er komt niets tussen,
als er iets te doen is, ben ik erbij. Zoals een
gildefeest, meelopen met de Vaart in Boxmeer of hulp bieden bij een activiteit van
een andere vereniging.” Ook zijn vrouw
Anneke bezoekt graag de diverse gildeactiviteiten samen met haar man. Waar zij
met groot plezier op terugkijken zijn de
vroegere gildeavonden bij gildehuis Cox.
“We zaten dan rug aan rug in het café, zo
druk was het. Op zulke avonden werden
spontaan voordrachten gedaan door oudgedienden. Gildebroeders stonden op en
zongen een lied of deden lyrische voordrachten als gedichten met inhoud over
het leven. Dat was indrukwekkend en fantastisch. Deze avonden zijn er nog steeds
maar de voordrachten jammer genoeg
niet meer.”

Met zijn langste lidmaatschap in jaren
heeft Jan de eer de titel Deken te dragen
bij het Sambeekse gilde. “Ik kijk terug op
mooie jaren, ben zelfs 33 jaar voorzitter
geweest met een geweldig bestuur aan
mijn zijde. Het is nu minder kleinschalig,
maar nog steeds een gezellige club!”

ST. ANTHONIUSGILDE SAMBEEK
Anno 6 mei 1421

SamSam

Agenda

Activiteiten tijdens Corona en
Lockdown

Boys & Girls night
Vrijdag 16 april 18.30 - 20.00 uur
Groep 1 t/m 8 | € 1,50
Koningsdag
Dinsdag 27 april 10.00 - 14.00 uur
Alle Leeftijden | GRATIS
Speurtocht
Vrijdag 21 mei 18.30 - 10.00 uur
Groep 1 t/m 8 | € 1,50
Het volledige programma staat op
www.samsam-sambeek.nl
Volg ons op facebook en Instagram
voor actuele informatie over de
activiteiten.

Onrustige vrijwilligers
Inmiddels is het al weer een jaar geleden
dat Mark Rutte ons allen toesprak en ons
berichtte over de eerste lockdown vanwege de pandemie.
Velen van ons moesten thuis gaan werken,
les geven aan de kinderen en ook hobby’s
van onszelf en onze kinderen gingen niet
meer door. Een vreemde situatie voor ons
als volwassenen, maar zeker ook voor de
kinderen.
De vrijwilligers van SamSam, Bestuur, leiding, hulpleiding werden er maar onrustig
van. “De kinderen hebben nu al zo weinig
om handen”, “Het is al zo’n vreemde tijd
voor hen”, wij wilden allemaal “iets” voor
de Sambeekse kinderen blijven betekenen. Stilzitten zit er bij de vrijwilligers van
SamSam sowieso niet echt in, dus kwamen
wij in actie.
Online vergaderen, ook bij SamSam
Al snel besloten we niet in problemen
maar in oplossingen te denken. Er werd
een Teams site opgezet. Inmiddels is heel
Nederland wel bekend met Teams, Zoom,
Google.meet en andere mogelijkheden
om te videobellen, maar geloof het of niet
ook voor jonge vrijwilligers van SamSam
was het allemaal nieuw en onwennig.
Na wat hilarische opstartmomenten en
gehannes met telefoons, laptops, tablets en
onbekende nieuwe technieken was iedereen online. Wij hadden daarna ook niet
lang nodig om tot de conclusie te komen
dat we niet gingen wachten tot de pandemie over zou zijn, wij besloten tijdelijk

de activiteiten op te schorten, maar ondertussen online activiteiten te bedenken
voor wanneer die pandemie langer aan
zou houden.
Activiteiten op 1,5 meter
De leiding gaat continue op onderzoek
uit, wat mag wel en wat mag niet volgens
het huidige beleid van de overheid.
Op het moment dat het toegestaan was
om voor kinderen fysiek activiteiten te organiseren hebben we dat gedaan. Er werd
een heuse “Kiss and Ride” opgezet, zodat
ouders de kinderen niet binnen hoefden
te brengen en halen.
Zo konden knutselactiviteiten en door
ons allen zo geliefde SamSam Kamp toch
doorgaan het afgelopen jaar. Wat was het
halen en brengen bij het kamp goed georganiseerd hè, dat houden we er in!
Activiteiten in een nieuw jasje
Er zijn altijd tal van creatieve activiteiten
georganiseerd door SamSam, maar het afgelopen jaar moesten ook het bestuur en
de leiding laten zien hoe creatief zij zijn.
Voor de intocht van de Sint lag een prachtig en creatief plan klaar, helaas bleek op
het laatste moment ook dat vanwege de
op dat moment geldende regels niet door
te mogen gaan. SamSam kroop achter de
tekentafel en bezorgde honderden tekeningen in Sambeek namens de Sint en
zijn Pietermannen. Vervolgens mocht de
leiding van SamSam de Sint helpen om
bij elk huis met een mooie tekening een
cadeautje te bezorgen. Maar goed dat de
Sint en de leiding van SamSam binnen

no-time deze activiteit in een nieuw jasje
wisten te steken.
Inmiddels hebben veel activiteiten ook al
online plaatsgevonden. Knutsels, Quizen,
Bingo’s. Het is een complimentje waard
voor alle ouders en kinderen, hoe goed
zij allemaal met de techniek hebben leren
omgaan het afgelopen jaar! De activiteiten
zijn online net zo gezellig en rommelig als
de activiteiten in de Elsenhof en gelukkig hebben we online ook enorm veel lol
samen.
En we houden vol, samen!
De kinderen worden op de hoogte gehouden van nieuwe activiteiten via Social
Media. Je kunt je opgeven via Whats-app of
e-mail en ontvangt vervolgens al snel een
pakketje met benodigde spulletjes, snoeperij en/of cadeautje thuis. Via de mail ontvangen ouders een linkje als het een online
meeting betreft en zelfs de betaling gaat digitaal via een betaalverzoekje.
Zo maken we er keer op keer een gezellige
bende van, hoeven wij elkaar wat minder
te missen en houden we vol, samen, tot we
elkaar weer treffen op de volgende (online) activiteit.
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Senioren Vereniging
Sambeek
Doortrappen tot je honderdste, wie wil
dat niet? Iedereen natuurlijk, maar helaas
is dit niet iedereen gegeven. Niet iedereen
blijft lang genoeg gezond om te kunnen
fietsen, of men heeft al jaren niet meer
gefietst, altijd de auto gebruikt en is daardoor het fietsen een beetje ontwend.

Ook gebruiken we samen een lunch en als
het weer meewerkt gaan we voor de liefhebbers een rondje fietsen.
De dag wordt gezellig afgesloten met een
kopje koffie waarbij de dag geëvalueerd
wordt en een dankwoord gesproken zal
worden.

Ondanks dat gaan gelukkig veel 55 plussers weer op pad met de fiets, soms met
de oude vertrouwde maar tegenwoordig
steeds meer met de elektrische fiets. Alleen of samen met je partner of fietsgroepje, maar lekker in de buitenlucht genieten
van de mooie omgeving.

Deze dag is vanzelfsprekend niet alleen
voor alle 55 plussers uit genoemde dorpen maar voor alle 55 plussers uit onze
gemeente. Maar u kunt zich nu al inschrijven, want we verwachten veel belangstelling voor deze dag. Verdere info volgt nog
in de komende periode via de regio/(dag)
bladen etc.

Maar zoals zoveel dingen in het leven is
het fietsen niet zonder gevaar. Dit blijkt
ook uit de landelijke cijfers, meer en meer
fietsongevallen, zeer vaak met 55 plussers
met soms zeer ernstig letsel.
Om enkele handvatten te geven met betrekking tot “Veilig Fietsen” hebben we
als SWOGB samen met alle ouderenorganisaties en de diverse overheden een
mooie fietstraining ontwikkeld. Deze zeer
mooie, gezellige en leerzame dag gaan wij
in Beugen, Sambeek, Holthees/Smakt en
Overloon organiseren op vrijdag 28 mei
2021. Natuurlijk alles volgens de Corona
voorschriften.
Voor wie is zo’n fietsdag nu bestemd?
Velen zullen zeggen “niet voor mij, ik kan
fietsen”. Dat we allemaal kunnen fietsen is
bekend, maar fietsen we ook veilig en beheerst, kennen we de regels, kennen we de
fiets?
Wat gaan we bijvoorbeeld doen op deze
dag?
Op de eerste plaats natuurlijk gezellig
samen een aantal tips bespreken om veilig
te kunnen fietsen, verkeersregels, snelheid,
gedrag, houding enz. Daarnaast wordt advies gegeven over het afstellen van uw fiets
en kunt u een testparcours afleggen. Verder
zijn er nog diverse activiteiten die op deze
dag besproken, getest of gedemonstreerd
worden.
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Kortom, laat dit niet aan uw neus voorbij
gaan, schrijf u in, voor u zijn de kosten
slechts 5 euro. (inclusief lunch).
Hebt u vragen: voor Sambeek kunt u bellen naar Martin Zeegers (bestuurslid Senioren Vereniging) tel: 06 – 45688238.
Of mail naar: henkroeffen@gmail.com.

WAT IS ‘LANGER THUIS
WONEN’?
Het begrip ‘langer thuis wonen’ houdt
in dat wanneer we ouder worden we
in onze eigen vertrouwde omgeving,
zelfstandig, waardig en met een goede
kwaliteit van leven kunnen blijven
wonen. In tegenstelling tot wat er
tijdens de 20ste eeuw gebruikelijk
was, waarbij het vanzelfsprekend was
dat men tijdens “de gouden jaren”
naar een “bejaardentehuis” of een
verpleeghuis ging.
Enkele cijfers over ‘langer thuis
wonen’ in Nederland.

Het aantal 65-plussers is sinds het
begin van de vorige eeuw meer dan
vertienvoudigd. In 1900 waren er
0,3 miljoen Nederlanders ouder dan
65 jaar, 118 jaar later was dit aantal
gestegen naar 3,2 miljoen.
Dit betekent dat we over een vergrijzing
kunnen spreken, omdat het aantal
oudere Nederlanders toeneemt en
blijft toenemen. Er is zelfs sprake van
een dubbele vergrijzing, wat inhoudt
dat binnen de 65-plussers groep het
aantal 80-plussers ook toeneemt.
Zo was in 2018 4,5% van de bevolking
80 jaar of ouder, dat is 24% van de
Nederlandse 65-plussers.
Volgens de cijfers uit het programma
Langer Thuis van het ministerie van
VWS waren in 2015 1,3 miljoen
Nederlanders boven de 75 jaar, dit
zullen er in 2030 2,1 miljoen zijn en
in 2040 2,5 miljoen.
Sinds 1995 is het percentage van
het aantal 75-plussers dat in een
verpleeghuis woonde gedaald van
16% naar 8%, wat duidelijk aangeeft
dat men langer thuis woont en eigen
regie over het leven wil houden. Met
het aantal 75-plussers dat we in de
toekomst kunnen verwachten, zal het
aantal “langer thuis wonenden” alleen
maar toenemen. In 2015 woonde
maar liefst 92% van de 75-plussers
zelfstandig in eigen huis.
Stichting Welzijn Ouderen Gemeente
Boxmeer
Dit is een vrijwilligersorganisatie
die zich inzet voor het welzijn
van alle ouderen in de gemeente
Boxmeer. Deze inzet richt zich op
alle leefgebieden. In het bestuur zijn
alle dorpen vertegenwoordigd d.m.v.
een bestuurslid uit ieder dorp. Sinds
enige tijd is er een vacature voor met
name een bestuurslid uit Sambeek.
Hebt u belangstelling voor deze
bestuursfunctie en affiniteit met de
doelgroep senioren, neem dan voor
verdere informatie contact op met:
Frans Brienen, voorzitter van de
SWOGB.
(mailadres: fransbrienen@gmail.com).

Senioren Verenig

Senioren Vereniging Sambeek

VC Avance

Bootcamp Avance
samenwerking met

in

Bewegez

Vanaf woensdag 3 maart heeft
de overheid het sporten tot 27
jaar in de buitenlucht onder
bepaalde voorwaarden weer
toegestaan. Maril Nabuurs
namens Avance en Frederieke
Berbers namens Bewegez
hebben hier meteen dankbaar
gebruik van gemaakt door
voor de leden van Avance
tot 27 jaar een bootcamp te
organiseren.
Dit idee is ontstaan doordat er nog niet
echt gevolleybald kan worden in de avonduren. Er mocht met dank aan VV Sambeek gebruik gemaakt worden van de
voetbalvelden met verlichting waar in
een grote groep de bootcamp georganiseerd kon worden. Frederieke, werkzaam
bij Bewegez heeft de nodige ervaring met
familiebootcampen, deze ervaring heeft ze
met de trainers en stagiaires van Avance
gedeeld, die daar meteen enthousiast medewerking aan verleend hebben.
Er was een grote opkomst, ongeveer 80
leden hebben deelgenomen aan de bootcamp. Na een gezamenlijke warming-up
op gezellige muziek ging iedereen in groe-

pen onder leiding van de trainers en stagiaires van ROC Nijmegen en Boxmeer
- die stage lopen bij Avance - fanatiek aan
de slag met het programma.
De spieren werden losgemaakt en er
werden de nodige krachtinspanningen
geleverd. Er werd met touwen gewerkt,
gesprongen, gerend en diverse grondoefeningen werden fanatiek uitgevoerd. Na
afloop was iedereen voldaan en er kwamen veel reacties dat men blij was dat er
eindelijk weer lekker gesport kon worden.
We hopen dat we aan deze activiteiten snel
een vervolg kunnen geven voor alle leden
van Avance. Zodat we allemaal weer in

AVANCE BRENGT UW
PAASEIEREN
Helaas heeft onze paaseierenactie
vorig jaar door corona geen doorgang
kunnen vinden. Dit jaar willen we
deze actie wel laten doorgaan, uiteraard geheel coronaproof.
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. De jeugdleden van onze vereniging komen
daarom op zaterdag 3 april a.s. bij u
aan de deur met enveloppen.
Voor een bedrag van € 3,50 kunt u een
envelop kopen, voor 2 enveloppen betaalt u € 6,00. 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 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.
Tot ziens op zaterdag 3 april aanstaande.
beweging kunnen komen en ons geliefde
volleybalspel weer kunnen oppakken. Met
de buitentrainingen (staan vanaf april op
de planning) zijn we er als club klaar voor,
om na het opheffen van de coronamaatregelen weer een frisse start te kunnen
maken in de competities. En kunnen spelers en supporters hopelijk weer gezellig
komen genieten van de mooie wedstrijden
in de Warandahal.
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Kerk Sambeek

Vervolgplannen van kerk naar gemeenschapshuis
Financiën
Natuurlijk speelt bij een project als dit geld
een belangrijke rol. Samen met u, inwoner
van Sambeek of nauw betrokkene, gaan we
zorgen dat onze begroting sluitend wordt.
Ieder van u, die de Sambeekse gemeenschap
een warm hart toedraagt kan zijn of haar
steentje bijdragen aan dit mooie project.
We hebben een ‘subsidieman’ ingeschakeld,
hij helpt ons bij fondsenwervingen. We
hopen daarnaast dat Sambeekse inwoners
een bedrag wil schenken. De komende tijd
zullen allerlei acties op touw worden gezet
om extra geld te werven.

Hier volgt een update over de stand van zaken rondom de
verbouwing van de kerk tot MFA Sambeek. Dit is de voorlopige
werknaam en staat voor Multi Functionele Accommodatie.
Tekst: Wanda Laarakkers
Op 1 april 2021 zal de gemeenteraad een
beslissing nemen over de doorgang van
het plan. In de begroting van vorig jaar is
al € 600.000,- toegekend. Het resterende
bedrag van € 260.000,- zal dan vastgesteld
worden. Wanneer dit akkoord is, staan alle
lichten op groen en kan de kerk aangekocht worden.
Dit zal gebeuren in een aparte vastgoedstichting, zodat de exploitatie gescheiden blijft van het bezit van de kerk. De
exploitatie zal door de huidige stichting
dorpshuis Sambeek voortgezet worden.
Van vlekkenplan naar definitief ontwerp
Middels een vlekkenplan maakten we
een ruwe, voorlopige indeling van de
kerk. Daarin zijn de huidige aantallen en
vierkante meters van de gebruikers meegenomen. Als het plan gereed is, zullen
deze gebruikers nogmaals erbij betrokken worden. De insteek is om het gebouw
zo multifunctioneel mogelijk te maken.
Daarbij kunnen we helaas niet alle wensen
verwerken. De volgende stap is het maken
van een architectentekening waarmee
concretere offertes opgevraagd kunnen
worden en kunnen de uiteindelijke kosten
worden bepaald. In verband met het beschikbare budget zal daarop waarschijnlijk een ronde volgen waarin de plannen
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moeten worden bijgesteld en kan het definitieve ontwerp vastgesteld worden.
Stuurgroep, werkgroepen en notaris
Er is een stuurgroep vastgesteld met daarbij diverse werkgroepen: Financiën (subsidies), Communicatie, Ontwerpteam,
Vrijwilligers/acties, Inrichting (binnen en
buiten) en Algemeen/contracten. Hiervan
is een organisatieschema gemaakt. Met
een notaris zijn we in overleg om de juridische aspecten te bespreken. De oprichting van een nieuwe stichting, die eigenaar
van de kerk wordt, is een besluit dat hieruit is voortgekomen.
Onderhandeling over het kerkplein in
volle gang
Onderhandelingen met de gemeente over
wie voor het groot onderhoud gaat zorgen
zijn nog in gang. Wel is inmiddels bekend
dat het kerkplein ook eigendom van MFA
Sambeek gaat worden. Dat is goed nieuws.
Ambitieuze planning
Voor de zomervakantie van dit jaar willen
we de bouwvergunning aanvraag indienen, om vervolgens in september met de
bouw te kunnen starten. We hebben een
ambitieuze planning gemaakt dat realiseren we ons, maar gaan er alles aan doen
deze te realiseren.

Aankoop van obligaties
We bieden 800 obligaties van 250 euro per
stuk te koop aan. Het doel is de betrokkenheid van Sambekenaren te vergroten
en de begroting rond te krijgen. Als extra
bijkomstigheid levert het nog twee procent rente per jaar op. Deze wordt pas uitgekeerd als de financiën van de exploitatie
het toelaten. Op de site www.sambeek.info
staat het reglement en kunnen de obligaties aangevraagd worden. We sturen een
flyer mee om u van verdere informatie te
voorzien. De achterzijde kunt u invullen
en inleveren zoals genoemd.
Liever geen obligatie aankopen, maar
wel een schenking doen? Dat kan natuurlijk. Graag! Doneer op: NL60RABO0360494722. Wanneer u 250 euro
schenkt, wordt u ‘vriend van MFA Sambeek’. Regelmatig wordt u dan op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen rondom de MFA. Daarnaast krijgt u jaarlijks
een uitnodiging om een gezellig moment
bij te wonen.
Vragen?
We kunnen ons voorstellen dat u nog vragen hebt en/of meer informatie zou willen
ontvangen over deze mooie, unieke kans.
Hiervoor kunt u terecht op www.sambeek.
info. Voor persoonlijk contact belt u met
Bert Denen 06-53375380 of Erik Stevens
06-12166018.
Komt u ook in actie? Samen maken we de
begroting rond! De kerk is van ons allemaal.

Semper Unitas
Uit de oude doos

Agenda
St. Jansfeesten & 600-jarig bestaan
St. Anthoniusgilde Sambeek
19 + 20 juni
(onder voorbehoud)

cert kregen we een heerlijk diner aangeboden. Het concert viel goed in de smaak
bij de Catalanen, en onze eigen supporters
natuurlijk, en bij het spelen van het Catalaanse volkslied stonden de Catalanen met
de tranen in hun ogen. Memorabel was ook
nog de heuse tombola die na het concert
plaatsvond (alle prijzen gingen mee naar
Sambeek) en de ontzettend gezellige feestavond waar iedereen van genoot.

We gaan even terug in de tijd, 18 oktober 2002 om precies
te zijn. Mijn eerste concertreis met Semper Unitas. Daar
gingen we dan: twee bussen vol met muzikanten, supporters,
instrumenten en koffers. Op naar Spanje!
Eenmaal aangekomen in Lloret de Mar
werd er ’s avonds meteen gerepeteerd, pal
naast het zwembad van het hotel. Daarna
gingen we met de hele club op stap. We belandden in de Irish Pub. Die pub werd deze
concertreis onze vaste kroeg omdat jong en
oud er binnen mocht. Meteen al is duidelijk dat de saamhorigheid groot is. Iedereen

let op elkaar en jong en oud maakt plezier
met elkaar en iedereen danst “the Ketchup
song” die in deze tijd helemaal hot was.
De dag erna stond het eerste concert op het
programma. Een concert in de Catalaanse
plaats Hostalric. Overdag hebben we het
mooie plaatsje verkend en voor het con-

En dan het hoogtepunt van de reis: Barcelona! Overdag weer cultuur snuiven, maar
ook winkelen, naar het strand en biertjes en
sangria drinken. Niet teveel natuurlijk want
’s avonds gaven we een concert in de basiliek Santa Maria del Pi. Verschillende supporters ontpopten zich tot ware proppers
waardoor half Lloret kwam luisteren (nee,
dat is overdreven, maar klinkt wel leuk).
Het was een erg indrukwekkend concert
dat velen van ons zich zeker nog zullen herinneren. We speelden onder andere Adios
Nonino, Elsa’s Procession to the Cathedral
en The Great Gate of Kiev. Vooral door
het laatst genoemde muziekstuk werd het
publiek bijna letterlijk omver geblazen.
Leuke anekdote is nog dat de bijdrage die
voor ons concert werd gegeven werd gebruikt voor de restauratie van het orgel. Dus
Semper Unitas zal altijd blijven klinken in
Barcelona.
Nicole Derks
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Nieuwbouwplannen
Grotestraat

en

Maasstraat

Nieuwbouwplan vanuit kruising Grotestraat met Maasstraat

Jarenlang stond op de hoek van de Grotestraat met de Maasstraat de oude boerderij van de
Familie van der Voordt. In de volksmond beter bekend als ‘het kraakpand’. Aangezien er steeds
vaker pannen naar beneden kwamen vallen werd het gebouw almaar gevaarlijker. Onlangs is
het vakkundig gesloopt. De plannen voor de lege plek die is ontstaan zijn gemaakt. Deze liggen
bij de gemeente om snel tot uitvoer te laten komen.
Tekst: Jeanette Verstraaten
Open plek
Het is wel even wennen: de open plek
midden in het dorp. De oude boerderij
was dan weliswaar geen fraaie aanblik,
hij vormde wel een vertrouwd beeld. Veel
Sambekenaren hielden het voor onmogelijk en konden het nauwelijks geloven
toen de sloopkraan in januari ineens aan
de slag ging. Een gebouw dat vele decennia een verpauperde uitstraling aan het
centrum van ons dorp gaf, ging nu toch
eindelijk tegen de vlakte. Menig inwoner
legde dit historische moment - met het
maken van een foto - vast.
Vele gesprekken
Aan de sloop van ‘het kraakpand’ gingen
vele gesprekken tussen gemeente, eigenaar
en dorpsraad vooraf. Elke keer kwam men
stapje voor stapje nader tot elkaar en einde-
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lijk in juli 2020 kon de handtekening gezet
worden voor de eigendomsoverdracht. Het
gebouw met het perceel werd eigendom
van Bardoel Vastgoed B.V. die eerder al betrokken was bij het plan ‘Rabobank’.

Leefbaarheid van een dorp
Dat doorstroming van de woningmarkt
belangrijk is voor de leefbaarheid van
een dorp, weet Bardoel Vastgoed als geen
ander. In de jaren negentig werd dit bij-

Bovenaanzicht nieuwbouwplan vanaf Maasstraat

Vrienden van
Rond de Toren
Boekbinderij Boede
Danielle Haar Zaak
Geert Verdijk Groenvoorzieningen
Imkerij De Vrije Heerlijkheid
Vertaalbureau Linguartis

ORGANISATIES ZORG
EN WELZIJN SAMBEEK

Nieuwbouwplan vanaf Grotestraat
voorbeeld door de gemeente Sint Anthonis ervaren. De woningbouw in Landhorst
werd nagenoeg stilgelegd met als gevolg
dat de basisschool moest sluiten. Toen hij
in 2016 van deze basisschool 8 woningen
wilde maken werd de vraagprijs plotseling
400.000 euro en daarmee werd zijn plan
om zeep geholpen. Kort daarop reed hij
door Sambeek en zag de vervallen Rabobank. De rest is een bekend verhaal. Inmiddels heeft hij goede ervaringen met
zowel de dorpsraad als met de gemeente
Boxmeer. Dit maakt dat hij hier graag wil
blijven ontwikkelen. Bardoel Vastgoed
houdt daarbij nauw contact met de dorpsraad, want zij wil vooral projecten ontwikkelen die goed zijn voor de doorstroming
en dus een betere leefbaarheid van Sambeek.
Tijd voor een nieuwe fase
Nu de laatste puinresten van het ‘kraakpand’ zijn opgeruimd is het tijd voor een
nieuwe fase voor deze mooie plek in het
hart van Sambeek. De eerste voorlopige
ontwerpen van het nieuwbouwplan voor 7
levensloopbestendige woningen zijn klaar.
Het ontwerp heeft nog een voorlopige

status, waardoor bouwkosten nog niet concreet zijn. Wel geeft het al een goede indruk
van het nieuwe aanzicht van Sambeek.

Ons Thuus
info@onsthuus.nl

Planning
Op dit moment is Bardoel Vastgoed bezig
om de ontwerpen verder uit te werken en
de bestemmingsplan- en vergunningsprocedures op te starten. De definitieve
prijzen en de start van de verkoop wordt
in juni-juli van dit jaar verwacht. Samen
met de gemeente Boxmeer wordt hard
aan het plan gewerkt om het proces tot
nieuwbouw zo vlot en efficiënt mogelijk
te doorlopen. Er wordt door alle partijen
gestreefd naar een start van de bouw in
december 2021.

Wwz-coördinator
Dini Kuppen

Meer informatie
Hebt u interesse of wilt u meer weten over
het nieuwbouwplan Grotestraat/Maasstraat neem dan contact op met:
Bardoel Vastgoed B.V.
telefoonnummer 0485-315189
of per email info@bardoelvastgoed.nl.

Wijkverpleegkundige Boxmeer
0900-8803

Jongerenwerkers
Jeroen v.d. Heuvel
Ouderenwerker
Dette Koenders
0485-700500 | info@sociom.nl
Zorgloket Gemeente Boxmeer
WMO-klantmanagers
0485-585911 | frontoffice@boxmeer.nl

Huisartsenpost
0900-8880
Wijkagent/politie
0900-8844
Sociom
0485 700500
SWOGB
0485 792020

April nummer
Deadline kopij en foto’s

Dinsdag 13 april
Aanleveren via: ronddetoren@live.nl
Verspreiding
Dinsdag 27 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.nl

“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 3.212 reviews

