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Een beetje carnaYal
in de zomer
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Begin dit jaar vierde carnavalsvereniging De Knoepers
op grootse wijze het 44-jarig bestaan. De toren kreeg
zelfs een tijdje een fraaie stropdas om. Logisch, want
het eeuwenoude bouwwerk is met afstand de Srootste
Knoeper en de Sambeekse carnavalsvereniging heeft
zijn naam eraan ontleend.
Carnaval is een echt winterfeest. Maar dat betekent
niet dat De Knoepers in de Zomer van 2003 rltsten.
Tijdens het ,Sr. Jansweekend op 2I en 22 iuni hebben
Zij onder de toren een expositie ingericht over 4 x 11
jaar carnaval in Sambeek, met heel veel foto's en ander

Zondag 22 juni
Van L1.00 tot L7.00 uur is de toren weer open voor
beklimming. Evenals op zaterdag geschiedt de beklimming
op eigen risico. Kinderen tot 12 jaar kunnen alleen onder
begeleiding van volwassenen nzur boven. Hieraan wordt
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strikt de hand gehouden.
De expositie over 4 jaar De Knoepers is weer geopend
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en ook kunnen er weer St. Jansbroden en Derde
Wereldproducten worden gekocht. Eveneens zljn weer
leden van Dorpsraad Sambeek aanw eztg. Op het

kerkplein is een aantal doekerende en puffende stationaire

Sambeek.
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Wilt u gedurende het S/. Jansweekend uw auto niet op
het kerkplein parkeren?
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nieuwe Duvelsklökske 30 over
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Zaterdag 21 juni
Van 14.00 tot L7.00 uur en van L9.15 tot 21.30 uur:
toren beklimmen en expositie over 44 iaar De Knoepers;
tevens verkoop van St. Jansbrood en het

Om ons dorp gedurende het ,Sr. Jansweekend er
feestelijk uit te laten zien, wordt iedereen verzocht de
Sambeekse vlag uit te steken.
De ,S/. Janskrans of St. Janstros hoort na de wiiding
een week naast de voordeur te hangen.
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Het programma Yoor de beide
St. Jansdagen zieterals volgtuit:
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interessani infornxatiewiateriaai. Zo fs het in CeZe
jubileumzomer toch no I een beeti e carnaval in

motoren en historische tractoren te bewonderen, als aanloop
naar de een rn eek JaÍer plaatsvindende tocht rran klassieke
tractoren die door de Sambeekse Motoren en Tfactoren
Vereniging (SMT) wordt georganiseerd.
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parochiekerk van Sambeek, die een halve
eeuw geleden in gebruik werd genomen.

Verder: verkoop van 'Sambeekse'
artikelen en Derde Wereldproducten.
Ook vertegenwoordigers van Dorpsraad

Sambeek zljn onder de toren aanwezig
voor het verstrekken van informatie,maaÍ
vooral om vragen, wensen en suggesties
van inwoners te vernemen.
De St. Janskransenwijding is om 18.30
uur. Voorafgaand hieraan maakt harmonie
Semper Unitas een muzikale rondgang

door het dorp. Ook tijdens
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kransenwijdin gzalde harmonie een aantal
nummers ten gehore brengen. Na afloop
is er nog een zomeravondconcert. Op het kerkplein staan
stoelen voor mensen die wat moeilijker ter been zljn.
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krans enw ij din g, altij d w e e r e en fl euri

van Sambekenaren.
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Th,intig lampen in oude
parochiekerk
Op woensdag 26 september 1944 reden rond het
middaguur de eerste gepantserde voertuigen van de
geallieerden Boxmeer binnen. Rond halfvier gebeurde
dat in Sambeek en korte tijd later ook in andere dorpen
in het zuiden van het l-and van Cuijk. Hoewel bevrijd,
betekende dat nog niet dat de Tweede Wereldoorlog
voor inwoners van deze regio voorbij was.

schade aflnkerk en toren te ta:reren. Hun rapport is bewaard
gebleven. Behalve een gedetailleerd overzicht van de
schade is er ook goed uit op te maken hoe de vroegere
parochiekerk eruit heeft gezien.
ZoLagen de funderingen twee meter onder het maaiveld op
de vaste zandlaag. Deze fundering was uitgevoerd in
'massief metselwerk'. Dat gold trouwens ook voor de pilaren
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in het midden van de twee-beukige kerk. "De kappen,
balklagen en plafondhangers waren sÍrmengesteld uit eikenen vurenhout" , zo meldden de ta-:rateurs. "Over de gewelven
lagen loopplanken. Het zangkoor onder de toren was
samengesteld uit houten balklagen met vloeren, waarlangs
een eikenhouten balustrade was aangebracht."
Op het dak lagen leien. "De kerk telde twintig lichtpunten
en drie stopcontacten", hadden Strik en Heykants nog weten
te achterhalen. "Verder was er een aansluiting voor het
elektrisch orgel. In alle vensters zatgebrandschilderd glas.
De ramen van de sacristie waren van glas-in-lood."
Het uurwerk bestond uit vier wijzerplaten, tegen elke muur
van de toren één EIk half uur sloeg de klok. Het uurwerk
werd opgewonden door gewichten. "Door het tot springen
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brengen van de toren is dit uurwerk geheel verwoest",
constateerden de taxateurs.
Op basis van het door hen opgestelde rapport stelde het
Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting een aantal
jaren laterhet schadebedrag vast op bijnalT3 duizend gulden

be

(ruim 78 duizendeuro).

Duvelsklökske 30: 'Sober, maar stichtend - de bouw van
de parochiekerk van St. Jan de Doper in Sambeek
(1953)', dat op 2l en 2}juni onder de toren te koop is.
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Meer over de schade aan kerk en toren is te lezen in
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Feestehjke stropdas Yoor
de grootste Knoeper
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Wekenlang droeg de toren van Sambeek een fraaie
stropdas. Want ook het eeuwenoude bouwwerk midden
in het dorp deelde mee in de feesrureugde van carnavalsvereniging De Knoepers, dte in de eerste maanden van
dit jaar haar 44-jarig bestaan vierde. Wie echter denkt
dat in Sambeek nog geen halve eeuw carnaval wordt
gevierd in verenigingsverband zit er goed naast.

kisten met dynamiet tegen de binnenrnuren. Bij het ontsteken
ervan werd de kerk ernstig beschadigd, maar de toren bleef
overeind staan. Daarom brachten de Duitsers in de nacht

van 4 op 5 oktober een tweede, veel zwaardere lading
springstof boven in de toren aan. Door de kracht van deze
explosie stortte de spits naaÍ beneden en werden de

zolderverdiepingen weggeblazen. De muren scheurden aan

vier kanten.
In de tweede helft van 1945 bezochten Jan Strik uit Mill en
Egbertus Heykants uit Erp enkele malen Sambeek om de
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Onder andere aande overuijde van de Maas hielden enkele
Duitse legereenheden nog stand. Om te verhinderen dat de
geallieerden de kerktorens als uitkijkpost zouden gebruiken,
wilden ze deze opbl azen. Ook de St. Janstoren van Sambeek
was een doelwit. Op vrijdag 29 september drong een Duits
Sprengkommando tot bij de toren door en stapelde enkele
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al in 1864 vond de oprichting plaats van De Eendracht.
Het doel van deze vereniging was om met vastenavond men sprak toen nog niet van carnaval - allerlei ruiterspelen
te organiseren en tevens gepast ander verÍnaak te bieden.
Eén van de activiteiten was een wedstrijd paardrennen om
het koningschap voor ongehuwde leden. Later vonden er
ook wedstrijden in draven en ringsteken plaats, evenals een
stoelendans voor pony's, rijden met de hoge hoed en
gentrijden. Vóór de oprichting van De Eendracht vierden
de Sambekenaren ieder op eigen wij zeyastenavond. In het
naj aar van 1959 vonden de eerste gesprekken plaats over
de oprichting van een Sambeekse caÍnavalsvereniging. Dat

was rond de potkachel in café Wienen. Hein Huijbers, Cor
de Bruijn, Ruud Stiphout,'Wiel Pennings, Teng V/ijers en

Gerrit van Dommelen wa-ren degenen die de schouders
onder de oprichting van een 'echte' carnavalsvereniging
wilden zetten "Eigenlijk was het min of meer toeval dat de
Sambeekse carnavalsvereniging De Knoepers is gaan
heten", blikte Gerrit van Dommelen in het Boxmeers
ïVeekblad op deze oprichtingsperiode terug. "Sarrlbeek heeft
in de volksmond nooit een bijnaam gehad, dus moest er iets
anders worden bedacht. Op een gegeven moment kwam
een van de initiatiefnemers met kniepers, een ander met
knoepers en toen was de link naaÍ de grootste knoeper - de
toren dus - snel gelegd.
Het lag voor de hand dat

bij de gesprekken over
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de oprichting van een
Sambeekse carnavalsvereniging ook het
bestuur van De Eendracht werd betrokken.
Deze vereniging hield
van oudsher met halfvasten het traditionele

worst-eten voor

de
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leden."

Om aan den lijve te
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ervaren hoe het er eind
jaren '50 van de vorige
de
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eeuw aan toe ging met carnaval, b ezochten

Sambeeks grootste Knoeper kreeg een stropdas om

jarig bestaan van de carnavalsvereniging.

bij het 44-
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initiatiefnemers het elfde-van-de-elfde bal in Oeffelt. Dat
beviel goed. Ze deden daar meteen zaken en namen de
oude capes en mutsen van de Leemknèjers over. Zo kon er
in passende outfit in Sambeek in 1960 voor het eerst

Dommelen rnhetzelfde artikel. "De pastoor was tegen het
gebruik van de grote zaal van het parochiehuis (nu De
Gouden Leeuw). Vandaar dat we zíjn uitgeweken naar de
schuur van een café. V/e hebben weken gewerkt om die
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"De vraag was echter waaÍ", vervolgde Gerrit van

ruimte opgeruimd en ingericht te krijgen." Ruud Stiphout
werd de eerste prins van De Knoepers; Gerrit van
Dommelen kreeg de functie van adjudant. In dat eerste
jaar was er ook al een heuse ca^rnavalsoptocht.
In tegenstelling tot in veel andere plaatsen vinden bij De
Knoepers alle carnavalsactiviteiten plaats vanaf de eerste
zaterdag van het nieuw e jaar - als de nieuwe prins bekend
wordt gemaakt tot Aswoensdag. De
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carnaval gevierd gaan worden.
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diversiteit van festiviteiten is zodanig dat

jong en oud er met veel plezíer aan kan
deelnemen.
"Het is vooral gezellig bij de carnavals-
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activiteiten in Sambeek", aldus de
huidige voorzitter V/illie van Well.
"Iedereen komt elkaar in een onbezorgde
vrolijke ambiance tegen en voelt zich

en

helemaal Knoeper. En het gezamenlijk
maken van carnavals-wagens en andere
optochtonderdelen geeft veel voorpret en
schept een hechte band."

Wie meer wil weten en zien over de
44-iarige carnavalsvereniging De
Knoepers moet op 2l en 22 juni
zeker de expositie onder de toren
gaan bekijken.

Ruud Stiphout was in 1960 de eerste prins van De Knoepers.

Jubilerend Kloosterhuis
houdt vveer open dag
De open dag tijdens het ^S/. Jansweekend van Het
Kloosterhuis dat inmiddels al weer 10 jaar bestaat
is een traditie geworden.

©
©
Sa

s

ek

be

m

Op zondag 22 juni staan tussen 12.00 en L7.00 uur de
poorten wijd open en is iedereen welkom in het gebouw en
de tuin of op één van de terrassen. Er wordt informatie
gegeven over de ontwikkelingen in Het Kloosterhuis in de
afgelopen jaren en welke plannen er zijnvoor de toekomst.
Bezoekers kunnen tijdens een van de rondleidingen met
eigen ogen zien waa.r de leden van Het Kloosterhuis aan
hebben gewerkt. In de refter krijgen ze uitleg over hoe
mensen van Vizier sinds 1 mei daar hun dag besteden.
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In de kapel zijn schilderijen van Bowien V/ijffels te zien.
De vrolijke klanken van fanfare De Vierde Hoedanigheid
en van het vrouwendweilorkest Femmes Kab aal zallen de
bezoekers aangenaam vermaken. Koffie en thee staan

juiste kraan - kan iedereen voortaan het dorp Sambeek

en het ornliggende gebied op zijn gemak bekijken.

De torentrap heeft een nieuwe verlichting gekregen.

'Weliswaar

zittener smalle raampjes in de buitenmuren, mÍur
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ïbren nu prettiger te
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doorlopend klaar. Wie zich op creatief gebied wil uitleven,
krijgt daanroor volop de gelegenheid. Bezoekers ontvangen
bovendien een routebeschrijving door de tuin, met informatie
over de bijzondere bezienswaardigheden. Poëziegroep De
Vrije Dichters uit Boxmeer geeft ter gelegenheid van het
10-jarig bestaan een bundeltje uit met gedichten die
betrekking hebben op het jubileum. Dit bundeltje zaltijdens
de open dag te koop ztJn, evenals zakjes zaad,
'Kloosterhuiskaarten' en werk van de mensen van Vizier.

de vele ktimmende en dalende bezoekers namen
voortdurend het binnenvallende licht weg. Daardoor
moesten op sommige gedeelten van de trap de treden min
of meer op de tast worden gezocht. Dat is nu verleden tijd.
Verder ztln hier en daar plastic kettingen aangebracht om
de route naar boven en naar beneden wat duidelijker te
markererl.
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Veel Sambekenaren zullen het ongetwijfeld al hebben
opgemerkt: aan de St. Janstoren is de laatste weken hard
gewerkt om het beklimmen ervan een stuk prettiger te
maken. Enkele weken geleden zinmet een zeeÍ hoge kraan
hekwerken naar boven getild om de overigens oerdegelijke
balustrade een stukje hoger te maken. Vanaf 40 meter
hoogte - dit is nagemeten in verband met het inhuren van
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