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De Zambeksche dfivelsklok
Och, hoe de pestoor ilut ziene slumer verschrök,
och, hoe ie zien hart vuulde ontstëlle!
Nog gekker, dor göt ien d'n töre de klok

Sa

't Is bute zö duuster, zö bibb'rig, zö kdfld,

de snèwstörm bloast woest dör de bome;
En grötudd - wà wördt ie toch griezig en dild -

stil dn de vuurhèèrd te drome.

dn 't luije en 't klëppe en 't belle!!

m
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Pestoor loert dör't vèènster..... hoe bonst 'm't hart
Een roaj is, wà zien dor zien oge?
'nnen duvel, as 't roet van de kètel zö zwart,
kumt hoog um d'n töre gevloge.

Dan kiekt ie noa 't junkske, det stil op un stoaf
nöst grötvdd, 't vuur zit te porre,
mit stekskes en noalde en uutgedreugd loof
heur: 't water göt prutt'lend dn 't snorue.

Twee oge as vuttr kieke glurend ien 't röönd,
ziene start löt ie kronk'le en kröller.

'n oak'lich geschries klinkt zö hëls uut zíene möönd
of heel de hét gong dn 't brulle.

H
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D'r was

's te Zambèèk 'nnen brave pestoor,
dte heujde zien schöpkes vol tever.
Die bouwde 'n moi kerkske mit töre en koor,
en prtkte, hoe dukker, hoe liever!

Dan kruupt ie dör 't galmgat en griept ien ztenen bek,
't klökske en vltegt 'r mtt hinne;
Heei drs,agt 't langs de akkers hin öp ziene nek
en toe is ie spoorloos verdwene.

En hoog ien d'n töre dor hong ie 'n klok,
die klëpte övver wei htn en akker;
As 's mèrges de kööster dn 't hennepzeel trok,
heel Zambèèk, ia, riep ze dan wakker.

Doar laag ien 't Zambèkse vèèld 'n moeras
dor wönde toe roeke en rave, De Lins hiet 't nów en begroetd is 't mtt gras,
doar hët ie 't klökske begrave.

Mar iets toch - mö'k ,Qgge - was nie ien d'n hoak,
d'n brave pestoor hdi $ergète
zien klökske te zèèg'ne; 'n pienlike zoak
die 'in zwoar öp 't hart hët gezète.

En iedere Kerstniicht, öp slag van twel'f uur,
al roaze ök störmige buije,
toch kumt dor d'n duvel, mtt oge van vuur,
't Zambèkse klökske wër lujje.

't Was Kerstnddcht, toe 't woonder geval is geschied
gënne Nöördewiend íloot um 't hdntie;
de sterkes die lachte zö hoog en zö wied:
't Was Kerstnddcht en hel scheen 't möntie.

de snewstórm bloast woest dör de bome;
en grötvdd - wà wördt ie toch griezig en dild -
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Strak ktekt te ien 't vuur mit zien gliensterig oog
noa 't masthölt dè kneppert beej 't smeule,
Noa 't dddnse der vlemkes die, kring'lend umhoog,
de roetzwarte kètel umspeule.

©

.t Is bute zo duuster, zö bibb'rig zo kdild,

zit

Mar heur, dor öp èèns, ien 't hart yan de ndicht,
begint 't vervoarluk te wèèÍe;
De störmwiend huult woest en mit roazende kracht,
en wild göt 't hdntie dn 't drèèie.

stil dn d'n hèèrd wër te drome.

Bart van Meer
(past. Simonis)
Dit gedicht is ons ter beschikking gesteld door Arno Peters uit
Boxmeer; het werd bewerkt door Ërans \rVijers, februari 1984.
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Sambeek stelt zichvoor

Aan genomen dat het verhaal op waarheid berust, moet de klok door een duivel uit de toren zlin
gehaald. Vandaar 't duvelsklökske. De duivelse
daad was een rechtstreekse straf voor de Sambeekse pastoor die vergeten had de klok te zegenen.
De duivel begroef de klok in De Lins; Luneven

al weer ruim veerti g iaar deel
Boxmeer. De meeste inwoners
van Sambeek hebben de spannende tijd van "wel
of niet bij Boxmeer" dus niet meegemaakt. Een
enkele keer, tljdens de carnaval bijvoorbeeld, borrelt uit het onderbewustzljn de wens om een eigen
leven te leiden even naar boven.
Gedane zaken nemen geen keer en dat is maar
goed ook. Sambeek zou het, helemaal alleen , maar
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Sambeek maakt

uit van de gemeente
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dus.
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moet worden in 1702. Op de elfde maart tussen
drie en vier uur 's middags vlogen, tijdens een hevig

ek

Toch zrin er verschillen tussen Boxmeer-dorp
en Sambeek. Met het verleden heeft dat niet zoveel
meer te maken. Wèl met de ligging en misschien
ook met de geaardheid van de Sambekenaren. Het
verenigingsleven in al z'n schakeringen bloeit er levendig. Het hele jaar door is er wel wat te doen.
Met dit blad , dat we 't Duvelsklökske gedoopt
hebben, stelt Sambeek ztch voor aan de nieuwe buren in het Luneven. We komen even buurtefl, maar
de koffie hoeft nog niet meteen klaar te staan. We
komen niets halen , maaÍ iets brengen: alles wat
Sambeek te bieden heeft, want dat is ook van u!
In 't Duvelsklökske, dat enkele keren per iaat
zal verschijnen, willen wij u kennis laten maken
met de verenigingen in Sambeek, met de school,
met de peuterette, met de mensen en met de historie. Wie in Luneven of Sambeek wensen heeft, kan
die kenbaar maken. Als het maar even kan, zullen
we er aandacht aan bestedelt.
Dat 't Duvelsklökske moge bloeien in onze gemeenschappen, die letterlijk en figuurlijk steeds
meer naaÍ elkaar toegroeien.

Sam-

Lunevenners, ga in de Kerstnacht eens even
naaÍ buiten. W'anneer u de klok hoort luiden is dat
het zekerste bewijs voor de lotsverbondenheid van
de inwoners van Sambeek en Luneven.
Mensen die met beide benen op de grond staan,
denken dat de geboorte van de legende gezocht

moeilijk hebben. Evenals Luneven, om dicht bij
huis te blijvelt.

Ziet u nu het historische verband tussen

beek en Luneven?

over.

De toren werd in 17 38 geheel gerestaureerd ; de
kerk stond er daarna nog meer dan zestig jaar
troosteloos bij. Het onkruid tierde welig op de muren van de dakloze kerk.
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Sambeekse duvelsklökske onvindbaar
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onweer, de torens van Venray, Sambeek en Beugen
in vlam. In Sambeek was er niets te redden. Toreil,
kerk en een zevental woningen brandden geheel
uit. Van de kerkklokken bleven alleen de klepels

Lu-

neven?

Volgens de overlevering verdween er eens een
klok uit de Sambeekse toren. Wanneer en op welke
wij ze? De geschreven historie vermeldt er niets
ovgr.

Onder de schuilnaam Bart van Meer schreef de
Boxmeerse pastoor Simonis in 1896 een gedicht
in het plaatselijk dialect. Frans Wijers (Pater Bunsstraat 10, Sambeek) bewerkte afgelopen winter z'n
rijmsel. In dit eerste nummer Yan 't Duvelsklökske
geven we de legende aan u door.

Tekenaar Jan de Beijer (1703 1780) schetste
Zal hij van 't duvelsklökske
gehoord hebben?

in 17 43 deze situatie.
2

Beertje Colargol
in Sambeeks park
In het natuurpark van het
Sint Catharinaklooster aan de

Torenstraat staat een prachtige
peuterspeelz aal, die aan alle normen voldoet. De twee vaste leidsters, Diny Hendriks en Josien
Goossens, begeleiden er kinderen

van twee jaar en ouder.
De Stichting Peuterspeelzaal

Beertje Colargol werd op I I september 1983 opgericht met het

doel peuters in

groepsverband

©

goede ontplooiingskansen te bieden en hen voor te bereiden op

©

de kleuterschool.

Diny Hendriks zegt: "Sommige kinderen hebben er een
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Sa

beetje moeite mee op plotseling
hele dagen van de ouders gescheiden te zin als zij naar de kleuterschool gaan. Al spelend met hun
leeftijdgenootjes wennen zij daar
bij ons alvast aan De overgang
naaÍ de kleuterschool, sómen met
hun vriendje en vriendinnetjes, is
dan een stuk gemakkelijker. "

weer is zoeken we in de tuin de
zon op. De ochtenden vliegen
om, voor de kinderen maar ook
voor ons. "

Wat doen de peuters zoal?

s

Josien Goossens: "Vrij spelen is
elke keer weer een belangrijk onderdeel. Al doende ontdekken ze
hun eigen mogelijkheden, maar
ze leren ook rekening houden
met andereÍr. Yanzelfsprekend
moeten wij weleens een keer "regelend" optrederl. Verder begeleiden we de jongens en meisjes
bij knutselen , puzzelen, plakken,
kleure n, enz. Tussendoor eten we
een appel of een banaan en we
drinken er wat bij. Als het mooi
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dat er nog twee ochtenden zijn
bijgekomen. Op dinsdag, woensdag, donderdag en vrljdag kunnen de kinderen er van half negen tot half twaalf terecht.
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Eerst \Mas de peuterspeelzaal
twee ochtenden in de week open,
maar de belangstelling is zó groot

©

Ook een peuterspeelzaal kost
geld. Hoewel de gemeente jaarlijks een subsidie verleent, is het
nodig een bijdrage van de ouders
te vragen. Wanneer een peuter
alle vier de ochtenden komt, is
deze bijdrage fl. 59 ,-- per maand;
bij drie keer is dat fl. 46,50 en bij
twee maal per week

fl. 34,--.

De leidsters en het bestuur
van de stichting vinden het heel
belangnjk dat er een goed kontakt is met de ouders. Eén keer
per jaar wordt er een ouderavond
gehouden om over het wel en
wee van de peuterspeelzaal te
praten. Tijdens zo'n avond , maar
ook wel op andere tijden, komen
3

de ouders soms met leuke ideeën
die het bestuur en de leidsters
weer een stukje verder op weg
helpen.
In de korte tljd van z'n bestaan is Beertje Colargol in Sambeek helemaal tot leven gekomen. De jonge kinderen uit Luneven zijn Yanzelfsprekend van
harte welkom.
\ryilt u wat meer weten over

de peuterspeelz

aal? Kom dan
of pak de telefooÍI. U
weet wanneer de leidsters aaneven langs

wezig z7jn.
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Stichting Peuterspeel zaal
Beertje Colargol
Torenstraat 39a
5836 AK Sambeek
telefoon (08855) - 7 48 74.
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Wat betekent de ruilverkave ling
voor Luneven en Sambeek

H

zij zijn niet meer de enigen.

ee

Steeds meer mensen uit de steden kwamen er wonen en gaan er
recreëren. Natuur- en landschaps-

behoud

zin meer in de belang-

Verkaveling

Door het ruilen van stukken
grond komt de grond van een gebruiker zoveel mogelijk bij elkaaÍ
te liggen . Zodoende ontstaan er
grotere kavels. Soms is het dan
nodig boerenbedrijven te ver-

©

Nederland bestaat voor bijna
negentig procent uit landelijk gebied , dat vanouds het werkterrein is voor de land-, tuin- en bosbouw. Al werkend hebben boe-

Om gronden beter te kunnen
gebruiken besteedt men aandacht
aan de waterbeheersing door het
verbeteren van de aan- en afvoer
van water door sloten.

©

stelling gekomen.
Om zoveel mogelijk mensen
te plezieren is een beleid voor
landinrichting opgesteld. Bij
landinrichting worden delen van
het landelijke gebied beter geschikt gemaakt voor bestaande of
nieuwe bestemmingen. Daarbij is
sprake van vier inrichtingsfactoren.

plaatsen.

Landschapsbouw

Onder

landschapsbouw
versterken
van het karakter van een bepaald
landschap, bijvoorbeeld door bomen en struiken te planten.

wordt verstaan het

Ontsluiting
Natuurbehoud spreekt mee

Waterbeheersing

m

Ruilverkaveling Overloon-Mersewaar Sambeek en Luneven
onder vallen, tegen het einde van
dit jaar gereed zijn Agrariërs
en burgers met een stuk gpond
in het ruilverkavelingsgebied weten dan waar zij aan toe zijn.
Omdat 't Duvelsklökske nogal
nieuwsgierig van aard is, ztJn we
toch al even gaan praten op het
Ruilverkavelingskantoor in Maasbree (Oude Heldensewe g 4a, tel. :
04765 2355). Jan Jacobs bleek
er bereid een tipje yan de sluier
op te lichten.

lo,

s

Als het een beetje meezit zal

het "plan van toedeling" van de

ren, tuinders en bosbouwers grote gedeelten van de groene ruimte "gemaakt" en veÍzorgd. Nog
steeds zrjn zii de belangrijkste gebruikers van het platteland, maar

Door de aanleg van nieuwe
en de verbetering van bestaande

wegen, fiets- en wandelpaden
wordt de toegankelijkheid van
gronden en dorpen vergroot.

Soms worden bestaande weggeopenb aar verkeer
onttrokken.

tjes aan het

4

De boer de baas?

Bij vroegere ruilverkavelingen
stonden de wensen van de boeren

voorop. Daar

is langzamerhand

een beetje verandering in gekomen. Een goed voorbeeld is de
herinrichting van het Maasheggengebied. De boeren krijgen er
niet helemaal hun zin Het landschap wordt niet beroofd van alle
heggen en enkele wegen worden
er zelfs verhar d zodat iedereen er
wat gemakkelijker doorheen kan
wandelen of fietserr.
Hoewel dus ook aan andere
aspecten aandacht wordt be-

steed, blijft het verbeteren van de
werkomstandigheden in de landen tuinbouw een voorname rol
spelen.

©

Wegen en \ilaterlopen

©

ren en pachters krijgen eind dit
jaar, begin volgend jaar een uitnodiging om het plan in te zien.

Sa

Na veel wijzigingen is het
plan van wegen en waterlopen in
ons gebied uiteindelijk gereed gekomen. We hopen dat bijstaande
schets, ontleend aan een officiële
tekening van de Landinrichtings-

m

dienst, u voldoende

Kosten

hoevast

langs de Maas.

Nu fotograferen

Wanneer de ruilverkavelaars
eenmaal in ons gebied verschijnen , zal het landschap ongetwijfeld hier en daar \Mij zigingen on-
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kaveling, het zogenaamde plan
van toedeling. Alle grondeigena-

veel

s

Nu legt men de laatste hand

aan het plan voor de nieuwe ver-

kost

ek

Plan van toedeling

Ruilverkaveling

geld. Wie betaalt dat? Voor het
deel van de kosten , dat niet door
het Rtik (t 7 5Y,) wordt gedekt,
moeten de gondeigenaren zelf
opdraaien. De grootte van het bedrag heeft te maken met het verschil tussen een jaren geleden
reeds uitgevoerde schatting en
een tweede schatting. Daarbij
wordt gekeken in hoeverre iedere
eigenaat yan de verbetering profi-

be

geeft. Overigens is het best mogelijk dat er nog wljzietngen komeIl.

De (nieuwe) wegen worden
er verhard met hoogovenslakken,
die door een overstroming niet
veel te lijden hebben. Om doorstroming van het Maaswater bij
overlast niet te belemmeren, komen de wegen hooguit tien centimeter boven het maaiveld te liggen. Voor vissers komt er een pas

teert. Voor rente en aflossing
staat in ons geval een periode van
30 jaar. Men betaalt een annui:

-fi*

teit van

5%o

per jaar

waarvan

©

2 7 l8v, rente is.

Maasheggen

verkaveling. Natuurliefhebbers
vinden dat jammer. Wat blijft er
over van het unieke landschap?
Jan Jacobs: "De huidige kavels,

weliswaar omzoomd door prachtige meidoornhagen , zijn voor
de boeren veel te klein om er met
hun moderne werktuigen uit de
voeten te kunnen. Er moet dus
iets gebeuren en dat zal best ten
koste gaan van enkele heggen.
Maar als iedereen mee wil wer-

ken, kan het een mooi

blijven.

"
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gebied
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Het prachtige Maasheggengebied, waar al zoveel over te doen
is geweest, valt ook onder de ruil-
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beek oí
woterloop

tussen Luneven en Sambeek is
welisw

aaÍ niet

onbegaanbaat,

kan twee jaat du-

Raadslid Adriaan

Stevens

doet z'n best voor een tussenoplossing. "Als Boxmeer een kwartje over heeft - en daar lijkt het

op

dan heeft Sambeek toch wel

recht op vijf cent. Met Luneven
er bij zit je dan al gauw op een
dubbeltje. Wat ik bedoel is: het
kost echt niet zoveel geld om Luneven en Sambeek via de weg
wat beter met elkaar te verbinden. Gemeentebestuur: doe er
iets aan, omwille van de veilig-

!"
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heid

Laten we hopen dat Adriaan

succes heeft.
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maar het wordt toch hoog tijd
dat die verbeterd wordt. Optimisten hoopten dat'ds zandweg tus-

jaar duren ,

ren. Eigenlijk te lang.

m
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feit: de kortste verbindingsweg

verhard zou worden. Op de tekening die we bij de ruilverkavelaars in Maasbree zagen is daar
niets van te zien "Onverharde
weg" staat er duidelijk. Verwonderlijk is dat het verlengde van
deze weg, tussen Zandsteeg, het
oude kerkhof en verderop, wél
verhard wordt. Wanneer er iets
aan de zand- en modderweg gedaan zal worden, is dus niet met
zekerheid te zeggen 't Kan een

H

maar wel een

het kader van de ruilverkaveling

s

't Is jammer

Sambeek

sen Luneven en de Zandsteeg in
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Luneven
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dergaan. Wie vast wil leggen hoe
het landschap er nÉ uitziet, doet
er dus goed aan met het fototoestel op pad te gaan.

Verbinding

\

Ars-

Burgemeester

Stichtins

zer

vergadering

SambeekíHeem
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In april vorig jaar werd de

Stichting Sambeeks Heem opgericht (secretariaat Pater Bunsstraat 10, tel.: 71356). Het doel
van de stichting is historische gegevens omtrent Sambeek en ziin
bewoners op te sporen, eil vast
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want

P.L.

Stevens

een openbare
Gedeputeerde

in

deze span-

nende tijden, welke ons geslacht
mee moet maken, eo waarin volken vechten of vermoedelijk zullen gaan vechten voor eigen behoud, w&pent zich geheel Sambeek tot de tanden om zich te
verzetten tot den laatsten man
toe tegen de snoode plannen,
welke in de keuken van de administratie van rijk of provincie
worden voorbereid, en die de opheffing van onze gemeente tot
doel hebben. In deze provincie
Noordbrabant is de annexatie-

te leggen voor het nageslacht.
Sambeeks Heem treedt van

zeeÍ besmettelijke plantenziekte
bacterievuur te bestrijden. Om
dezelfde reden is het verplicht

vallen wanneer daartoe ieder ab
gument ontbreekt. En ik begrijp
het niet goed: wat kan men er bij
winnen om door ruw ingrijpen
door een soort wettelijk geregelde revolutie te gaan vernietigen
wat door eeuwenlange geleidelijke ontwikkeling is ontstaan?

planten te vernietigen die door
bacterievuur zin aangetast. Wilde
meidoorns moeten op een speciale manier onderhouden worden.
Wie zich niet aan de regels houdt
riskeert een bekeuring.
Bacterievuur kan voor o.a.
perebomen, dwergmispels, stranvesia's en meelbessen fatale ge-
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ken die ook voor andere inwozijn Dat was begin dit jaar met een herdruk van
het boekje 'oSambeek en ziin
recht op zelfstandigheid", waarvan de eerste druk in november
1939 het levenslicht aanschouwners interessant

Sambeek en Luneven vallen
binnen één van de beschermde
gebieden waar het sinds kort verboden is buiten de boomkwekerijen bepaalde struiken te planten. Dat verbod moet helpen de

m

tljd tot tijd naar buiten met za-

bacil zoodanig aan het vernietigen van het bestaande gegaan,
dat onze provincie op dit terrein
een zekere vermaardheid heeft
gekregen. Men vraagt zich met
angst af of het soms een bepaalde liefhebberij is om bestaande
eenheden van den aardbol te
doen verdwijnen, zelfs in die ge-

Bacterievuur rukt op
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in 1938 tijdens

EN ZIJN RECHT OP
r ,É,, r:-lt

ZELFSTANDIGHEID.
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st scheutje bij meidoorn

Het boekje is nog te koop.
Het kost fl. 5,--. Voor het bijbehorende boekje met bijlagen
komt er fl.2,50 bij.
gezonde meidoorntok
7
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volgen hebben. Aan andere gewassen brengt de ziekte ernstige
schade toe.

De volgende struiken mag u
niet planten: wilgbladige cotaneaster (Cotaneaster salicifolius);

breedbladige cotoneaster (Cotoneaster watereri); wilde meidoorns (de gekweekte vallen niet
onder de bepaling) te weten koraalmeidoorn (Crateagus calycina), tweestijlige meidoorn (Crataegus laevig ata) en eenstijlige
meidoorn (Crataegus monogyna) ;

en de Stranvaesia davidiana.

Het Ministerie van Landbouw
en Visserij (Postbus 20401 , 2500
EK Den Haag) geeft een gratis
boekje uit over dit onderwerp.
Het heet 'oSommige struiken mag
u niet meer in uw tuin zetteÍf'.
Ook de Pla ntenziektekundige
Dienst (Postbus 869, 5900 AW

Venlo, tel. :

077

I 808

I 118082)

verstrekt inlichtingen.
Wanneer u maar even twijfelt
of het bacterievuur in uw tuin al
toegeslagen heeft, is de snelste

manier om daar achter te komen
een telefoontje naar de Boxmeerse plantsoendienst (tel.: 71941).
Milieu-telefoon

Het milieu-klachtennummer
van Noordbrabant (073-1 33838)
is sinds kort permanent bezet [J
hoeft dus buiten kantooruren uw
klachten niet meer op een bandje
in te spreken. In de praktijk is
gebleken dat zoiets zelden goed
werkt.
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Luchtfoto

De afgedrukte

luchtfoto
werd door Studio Jan Waarma
te Boxmeer in 1982 gemaakt.
Kleurafdrukken van 20x25 cm
kunt u er bestellen voor fl. 29,50
(telefo on 7 1429).
Alarmnummers

Politie

073 - 21 66 66
Ambulance 04120 - 3 15 15
Brandweer 073 - 21 66 66

't Duvelsklökske wordt
Redactie

samengesteld door:

P. Boersma

A. Broeke (pastoor)
C. Borsje (eindredacteur)
C. Groos (fotografie)
J. Kuijpers (vormgever)
A. Roovers (penningmeester)
J. Sieben (kontakten met verenigingen)
J. Smits
A. Stevens (bezorg1ng)
R. Vink
F. Wijers
Adres eindredactie: Torenstraat

8

5

1, Sambeek, telefoon 73529

,T Duvf,Ércr-^ÖrrSKf,
is een onregematig verschijnende uitgave, die tot doel heeft de
inwoners van Luneven en Sambeek kennis met elkaar te laten maken.

't Duvelsklökske
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Lrjst van Instellingen / Verenigngen / Groepen. SAMBEEK. Yerz.d. J. Sieben

J. Hendriks

*ry,

c Torenstraat 4l
,G+

5836 AK SAMBEEK

Buurtver. "De Bergse Hoek"

Café-Voetbal "De Treffers"
L. Hendriks
Bergstraat 4
5836 AR SAN4BEEK

Bergstraat 17
5836 AR SAI\,IBEEK
Eerw . Zvsters Dominicanessen

Torenstraat

4l

5836 AK SAMBEEK

Carnavalsvereniging "De Knoepers"
H. v. Raay
Grotesfiaat 74
5836 AH SAI\,IBEEK

Eerw . Zusters Dominicanessen

Centrale - Volksbank
Linders - Fest

Eenil. Zusters Redemptoristinnen
Grotesfiaat 7l
5836 AC SA]VIBEEK

\ry.

Kortestraat 1
5836 AP SAMBEEK

Torenstruat 54
5836 AN SAMBEEK

©

Bouw- en Houtbond F.N.V. Sambeek
G. Janssen
St. Janslaan2a
5836 AZ SAI\,IBEEK

De Zowrebloem
A. v. Os - Kuijpers

©

Bond van Ouderen

H. Rombout
Torenstruat 28
5836 AM SAI\,TBEEK

Buurtver. " 't Spokkelend"
B. Stiphout
Torenstraat 10
5836 AN SAMBEEK

Grotestraat 79a
5836 AC SAMBEEK

m

Bejaardenkoor "De Maasklanken"
Eenil. Zuster Ludgarda

Dameskoor
W. Pennings - Toonen

ee

Grotestruat 68
5836 AH SAMBEEK

Buurtver. "De Nieuwe Waranda"
H. Kremers
Past. v. Berkelstraat 86
5836 BK SAMBEEK

H

Basisschool "De Bolster"

A. Roovers

Torensfiaat 17
5836 AJ SAMBEEK

s

Floralaan 2I
5831 TC BOXMEER

Schilderstraat 14
5836 BD SAMBEEK

ek

Autoclub "S.M.A.C."

Damesgymclub
J. Cornelissen

be

Grotestraat 7 5
5836 AC SAL,IBEEK

Buurtver. "De Kronkelbuurt"

B. v. Keijsteren

m

A.B.V.A. Kabo F.N.V. Sarnbeek
P. Versleijen

F.N.V. Boxmeer-Sambeek

J. Kortekaas
Verlengde Heistraat 5
5836 CC SAI\,íBEEK

Comité "Kindervacantiewerk"
G. Jans - Hendriks
Grotestruat 72
5836 AH SAI\,IBEEK

H. Suring
G. v. Govenstaat 4
5831 XT BOXMEER

Buurtver. " 't Klaverblad"
G. Verstraaten - Willems
Grotestraat 90
5836 AH SAMBEEK

Comité "Meer Kindervreugd"
J. Sieben
Grotestraat 55
5836 AB SAMBEEK

Gemeenschapshuis "De Elsenhof'
H. v. Raay
Grotestraat 74
5836 AH SAMBEEK

1

,
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Kinderkoor "De Dopertjes"

Sportzaal "De Warandahal"

J. Hendriks - Nabuurs

Past. v. Berkelstraat 4a

Mgr.Zwijssenstraat 5
5836 BN SAMBEEK

5836 BJ SAMBEEK

Gilde St. Anthonius
B. v. Els
Torenstraat 57
5836 AK SAMBEEK
Harmonie en Tamboerkorps "Semper

Kleuterschool "De Bolster"
Eerw. Zuster Irma
Torenstraat 54
5836 AK SAMBEEK

St. Anthoniushuis
Torenstraat 54
5836 AN SAMBEEK

Kruisver. Boxmeer/Oeffelt

J. Sieben
Grotestraat 55
5836 AB SAMBEEK

Jacob van Ruysdaelstraat 2
5831 CB BOXMEER

St. Catharinaklooster
Torenstraat 4l

Gezonden voor Zieken
J. Willems
Kortesfiaat 4

5836 AP SAMBEEK

Unitas"

Hengelsportver. "Prins Bernhard

©

B. Rovers
Mgr. Bekkersstraat
5836 BL SAMBEEK

Torenstraat I'
5836 AJ SAMBEEK

Os

Open Jeugdwerk Sambeek

Sa

l+r*,Gr* í u

Industriebond F.N.V. Sambeek

Stichting "500 Jaar Sambeekse Toren"
J. Schaminee
Bergstraat I I
5836 AR SAMBEEK

N.C.B. afd. Sambeek
H. Hubers
Grotestraat 44
5836 AG SAMBEEK

©

Herenkoor

"

5836 AK SAMBEEK

Tafeltennisver. "De Meppers"

I. v.d. Loo

W. Mertens

Oude Waranda 10
5836 BC SAI\{BEEK

Grotestraat 54
5836 AG SAMBEEK

Radioweg 13
5844 AA SAMBEEK

Uitleg 5
5831 LM BOXMEER

Parochieraad
P. Boersma

Toneelver. "De St. JansgheselleÍt"

5836 BB SAMBEEK

Torenstraat 15
5836 AM SAMBEEK

Maasstraat 7
5836 BB SAMBEEK

Jeugdhuis "Sam-Sam"
H. v. Raay
Grotestraat 7 4

Peuterspeelzaal "Beertj e Colargol"
J. Smits
Mgr. v. Enckevoirtstraat 2

G. Ebben
Hoogeindseweg 6
5836 CB SAMBEEK

Th. Botden
Hoogeindseweg 14
5836 CB SAMBEEK

Rabo - Bank

H. Hubers

I

©

Past. de Vochtplein

Voetbalvereniging Sambeek
J. Stiphout
Torenstraat 10
5836 AM SAMBEEK

5836 BE SAMBEEK

Kath. Vrouwen Brabant
E. v.d. Broek - Geboers
Torensfiaat 29
5836 AJ SAMBEEK

Rijver. L^andelijke Ruiters
W. Witsiers

Kath. Vrouwen Organisatie

"Sambeeks Heem"
F. Wijers
Pater Bunsstraat 10

B. Wigman - Driessen
Den Urling 15

5836 AS SAMBEEK
Kerkbestuur St. Jan de Doper
H. v.d. Geer
Torenstraat I
5836 AJ SAMBEEK

Hoogeindseweg 20
5836 CB SAMBEEK

Scouting Sambegk

l/,

Bakelgeertstraat 70

5831 CV BOXMEER

2

Volksdansgroep "De Vrolijke Kring"
A. Willems
Grotestraat 30

5836 AG SAMBEEK
Volksdansgroep "Rond de Linde"
A. Hendriks
Hoogeindseweg 2l

5836 BR SAMBEEK

À"de?offii t,

Veefonds

©

I

5836 BR SAMBEEK

Ponyclub "De Eendracht"

Grotestraat 34
5836 AG SAMBEEK

m

Pater Bunsstruat

5836 BM SAMBEEK

"Ik Geniet"

\ry. Thijssen - Huybers

ee

Jongerenkoor "Joyfull"

&

Toneelver.

H

5831 BW BOXMEER

C. v. Os

s

Joekskapel "Kuulvoer"
M. Kateman
W. v.d. Veldestraat 13

ek

5836 AH SAMBEEK

be

Imkers-vereniging
J. Ptrilipse
Maasstraat 14

m

Tennisver.
P. Hak

Torenstraat 16
5836 AM SAMBEEK

-É*'

" 't Broek"

Paardenfonds St. Stephanus

W. Klaassen

K. Wintels

?

5836 CA SAMBEEK

ffu*í

Volleyb alvereniging "Voversa"
R. Stunnenberg
Past. v. Berkelstra at 2

5836 BJ SAMBEEK
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