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Het centrum van Sambeek is
er het laatste jaar heel anders
uit komen te zien. Niet alleen
het btjna 40 jaar oude Pastoor
de Vochtplein rs op de schop
gegaan, ook gedeelten van
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Sambeek heeft een vernieuwde dorpskern
Groot feest dus!
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het kerkplein, het gebied rond
de toren én de toegangsweg

noar gemeenschapshuis De
Elsenhof zijn grondig onder
handen genomen.
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In totaal is bijna 5200 m2 van
Sambeek heringericht. Het
gemeentebestuur van B oxmeer
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spreekt dan ook terecht van
'revitalisering van de dorpskern van Sambeek'. Bestrating en straatmeubilair zijn op
elkaar aangepast. Hardstenen
bandenzorgen voor een chique
uitstraling. Nieuw aangeplante bomen vorÍnen als het ware
een groen lint door de kern van het dorp. Zo is het gehele
gebied visueel tot een eenheid gebracht.
Sambeek zou Sambeek niet zijn als zo'n belangrijke
gebeurtenis voor het dorp niet gevierd zou worden met
een groot feest. En dat gaat gebeuren op zaterdag 24 en
zondag 25 juni. Twee dagen lang is er van alles voor
iedereen te doen - uiteraard op het Pastoor de Vochtplein
en het kerkplein. Vele Sambekenaren hebben inmiddels
hun medewerking aan deze Pleinfeesten toegezegd. Een

van de hoogtepunten van de festiviteiten is de onthulling
op het kerkplein van een kunstwerk, vervaardigd door de
C u ij k se kun stenare s Mirj am Verh e ij en . Zij liet zich insp ireren door de aloude legende van het Duvelsklökske - een
echt Sambeeks thema dus.

In dit bijzondere Duvelsklökske kunt u lezen wat er
komend weekend allemaal gaot gebeuren en woorbij
u oonwezig kunt zijn. En de Sombekenoren zouden de
Sombekenaren niet zijn ols ze zich dat lieten ontgasn!
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Burgemeester Karel van Soest van
de gemeente Boxmeer en Cees

voorzitter

varu

Kroef

Dorpsraad Sambeek,

op een bank bij het vernieuwde
Pastoor de Vochtplein.'Er is goed
samengewerh', vinden ze.
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Breed draagvlak

Een hart moet kloppen, anders gaat het niet goed. Of het
nu gaat om een mensenhart, of het hartvan een dorp. En
soms heeft het hart een grondige oplapbeurt nodig om in
conditie te blijven.
De bewoners van Sambeek wilden al heel lang een nieuw
hart voor hun mooie dorp. In 2003 zijnwij begonnen met
de voorbereidingen door Bureau Poelmans de opdracht te
geven met een ontwerp te komen. En met wij bedoel ik
ook echt 'wij', waÍlt de bewoners van Sambeek konden
via de dorpsraad naar hartelust meepraten en meedenken.
Na de Grotestraat en het Pastoor de Vochtplein in 2005,
gingen ditj aar het kerkplein, het gebied rond de toren en
de weg langs De Elsenhof tot aan de Torenstraat op de
schop. Nu blijft alleen het afbouwen van het Pastoor de
Vochtplein tussen de S chi ldersfr aat enV/inston Churchill-

Goed werk heeft tljd nodig, een oud gezegde dat nog vaak

opgaat. Zo ook voor de revitalisering van de dorpskern
van Sambeek. Maar dan heb je ook wat!
Sinds we de eerste stappen in dit proj ect gezet hebben in
1999 hebben we te maken gehad met drie gemeenteraden,
drie colleges en zelfs met drie burgemeesters,
Uit een in 1999 gehouden enquéte bleek dat de grootste
wens van de Sambeekse bevolking toch wel was het
opknappen van de dorpskern. Aanvankelijk stonden nog
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Een nieuw, vitaal hart
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veel mensen sceptisch tegenover de plannen (zolang
die tent van de Lindefeesten erop moet, wordt het toch
niks), maar toen tijdens een inloopavond de eerste plannen van Bureau Poelmans getoond werden, kregen ze
'We
daar toch een andere krjk op,
mogen stellen dat we
vanaf die avond een bijna honderd procent draagvlak

straat nog over. V/anneer dat gebeurl hangt mede afvan de

hadden. Iedereen die de schetsen en tekeningen gezien
had, was enthousiast. Uiteindelijk hebben we samen met
de betreffende ambtenaren van de gemeente Boxmeer
ook de gemeenteraad ervan kunnen overtuigen dat deze
plannen moesten worden gerealiseerd in het belang van
Sambeek. In 2005 kregen we tevens bericht dat Ceres-subsidie (vanuit de Europese Unie) was toegezegd, evenals
een groot bedrag van de provincie Noord-Brabant. Toen
konden ook het kerkplein en de omgeving van de toren
worden opgeknapt.
Het zieter nu misschien nog wat kaaltjes uit, maar in mijn
fantasie denk ik al een aarfialjaren vooruit en stel me dan
voor dat de bomen gro of zijn Op een mooie zomerdug
onder het genot van een lekker biertje kunnen we dan op
het terras heerlijk genieten van onze prachtige dorpskern
- met kunstwerk en al.
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realisatie van het aldaar geplande nieuwbouwcomplex.
Maar nu al mag het resulta at er zijn: een dorpshart met alle
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karakteristieken van Sambeek in zichverenigd, een plek
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, nieuwtjes kunnen
uitrvisselen enzo als smeerolie voor de eigen samenleving
kan functioneren. Een kloppend hart voor een mooi en
actief do.p. V/aarbrj wrj de hoop hebben dat we hiermee
ook nieuwe ontwikkelingen in Sambeek mogelijk maken,

zoals toeristische en recreatieve activiteiten. Zodat het
hart, en daarmee de hele dorpsgemeenschap, ook over
pakwe g 40 jaar nog steeds vitaal is.

K.W. Th. van Soest,
burgemeester van de
gemeente Boxrueer

Cees Kroef,
voorzitter Dorpsraad Sambe ek
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Boeiende hobby's en leuke
verenigingen
Er zijn veel Sambekenaren die een
boeiende hobby beoefenen. En ook

kent het do.p een njk vereni-gingsleven. Logisch, dat tijdens de Pleinfeesten daar veel van te zien is. Op
het vernieuwde Pastoor de Vochtplein

en (deels) het kerkplein staan vele
meters kramen opgesteld, waar hobbyisten aan anderen hun lieflrebberij
tonen. Graag eens willen zien hoe
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kalligraferen in zijn werk gaat? Of
hoe je mooie kaarten maakt? \il/ie
een meer technische belangstelling
heeft, moet zeker eens gaan kijken
bij de kraam met miniatuurautootjes.
Zo zijn er nog vele andere hobby's
te bewonderen. En de mensen zelf
geven natuurlrjk graag uitleg.
Sambeekse verenigingen geven
demonstraties of laten anderszins
iets van hun activiteiten zien. Zo
is op zaterdag 24 juni te zien hoe
St. Janskransen nu precies worden
gemaakt. Voor degenen die dat nog
nooit hebben gedaan - nieuwe inwoners bijvoorbeeld heel interes-sant
om dat eens met eigen ogen te aan-

Speelgoed kopen en

verkopen
je speelgoed waar je een beetje
op bent uitgekeken en waarvan je
denkt: daar zou een ander nog fij,
mee kunnen spelen? En wil je zelf
graag spelen met iets wat je nog niet
hebt? Dan is de speelgoedmarkt voor
Heb

kinderen in de basisschoolleeftijd en
net daarboven een prima gelegenheid

Oud speelgoed van de hqnd doen
en ander oonschaffen kan op de

om speelgoed te verkopen en te kopen.Alle spulletjes, voorzien van een
kinderprijsje, mooi uitstallen op een
kleedje of een tafeltje. En dan kijken

sp eelgoe dm

wie er belangstelling voor heeft.
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Een beetje handelen mag natuurlrjk
altijd. Wie zich nog niet aangemeld

Sa

heeft via de buurtvereniging, kan
dat alsnog doen bij de organisatoren
Roger Bergh oltz (tel. 0485 -57 323 6)

arh v oor kinderen.

en

Cees Kroef (tel. 0485 -573533)
die uiteraard verwachten dat alle
niet-verkochte spulletjes na afloop
van de speelgoedmarkt mee naar huis

worden genomen.
De speelgoedmarkt is op ztterdag
24 juni van 9.00 totl2.00 uur op het
kerkplein en rond de toren.
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Van hoog naar heel ver kijken
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Wie zich graag wil aanmelden als
nieuw verenigingslid kan dat ter
plekke doen. En overal klinkt vrolijke

muziek.
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Op de hobbyistenmarkt zijn ook
fraaie klassieke tractoren te
bezichtigen.

Hobbyistenmarkt en presentaties
van Sambeekse verenigingen op zaterdag 24vtn 11.00 tot 17.00 uur en

zondag2íjuni van 12.00 tot 17.00
uur op het Pastoor de Vochtplein
en (deels) kerkplein.
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Mooi is dat, uitkijken over Sambeek en verre omgwing.

Natuurlijk is ook dit j aar weer de
Sambeekse toren geopend voor

aan de buitenkant op zo'n veertig
meter hoogte kan worden rondgelo-

beklimming. Vele duizenden mensen
hebben in het verleden al genoten
van het weidse uitzicht over het

pen. De schitterende vergezichten
worden vaak op foto vastgelegd. De
beklimming is uiteraard op eigen
risico. Kinderen jonger dan twaalf

Brabantse en Noord-Limburgse
land. Kerktorens tellen en proberen

te achterhalen in welk do.p die staan.

De schepen zien varen op de Maas
en, wat verder over de grens, kijken
naar de draaiende windmolens achter
Goch. De Sambeekse toren is een van

de weinige torens in de regio waar
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jaar kunnen alleen onder begeleiding

van een volwassene naaÍ boven.

Beklimmen van de toren is mogelijk op zaterdag 24 iuni van 10.00
tot 17.00 uur en van 20.00 tot22.00
uur. Op zondag 25 juni van 11.00
tot 17.00 uur.

Op een echte blauwdruk is te zien hoe architect/aonnemer J. Stiphout uit Sambeek zich destijds de niemtte
boerderii bij het klooster van de zusters redemptoristinnen aan de Grotestraat in Sambeek had voorgesteld.
Hii noemde het bouwwerk overigens geen boerderij, moar 'een stalling met bergplaatsen'.

Wonen in een kloosterboerderij

©

In fraaie, witte letters staat op de
blauwe ondergrond geschreven
waar de bakkerij, hetrookhokvoor
het conserveren van vleeswaren,
het spoelhuis voor het reinigen
van de melkbussen en de koeienstal met mestv aalt moesten
komen. Verder waren er opslagplaatsen voor kolen, hout en fruit.
De kippen kregen een eigen hok
en ook was er een deel voor het
dorsen van het graan. Boven de
stallen was de hooizolder. In de
hoek staat waÍrneer de tekening is
vervaardigd: februari 1925 .
De zusters redemptoristinnen
woonden toen overigens al een
halve eeuw in Sambeek. Bij hun
aankomst in 1874 hadden ze hun
intrek genomen in het vroegere
huis van een zekere heer C.J.
Lina. De vierkante contouren van
D e I a at s t e w er la a amhe den o an de t ot v ijf w o on e enhe den v er b ouw de b o er der ij v an
dit huis zijn nog altijd te zien. Het
Kloosterhuis: het opnietrw voegenvan de buitenmuren.
Later is daaromheen het eigenlijke klooster gebouwd.
''Waarschijnhjk is in datzelfde jaar 1925 nog de kloosterDe bewoners van Het Kloosterhuis gebruikten de boerderij
boerderlj gebouwd", zegt V/im Schipper, een van de
als bergruimte en fietsenstalling. Vierj aar geleden echter
bewoners van Het Kloosterhuis, een stichting die in
begonnen ze plannen te ontwikkelen om er een nieuwe
1993 eigenaar van het voorÍnalige klooster is geworden.
(woon)bestemming aan te geven. "Het heeft enige trjd
"Voorheen stonden daar twee huizen, met elk een kelder.
geduurd voordat vooral de financiering van deze verbouDe huizen hebben plaatsgemaakt voor de
wing rond was", geeft V/im Schipper aan.
kloosterboerderij, de kelders zijn bewaard geb"Mede dankzij subsidies van enkele congre galeven, Ze zitten op niet-logische plekken onder
ties en fondsen was er vorig jaar voldoende zede boerderij , maar zijn wel goed bruikb aar."
kerheid om met de verbouwing van de boerderij
De ruimte voor de opslug van hout werd later
te kunnen beginnen. Er zijn éen eengezinswonveranderd in een inpandig woninkje voor de
ing en vier appartementen gerealiseerd."
knecht. "De zusters redemptoristinnen werkÍen
Hoewel de boerderij aan de zijde van de Groteook zelf inhun boerdenj", weet V/im Schipper.
straat twee deuren heeft gekregen, worden deze
"Om te voorkomen dat ze er de knecht tegen
omwille van de verkeersveiligheid niet gebruikt.
kwamen, was er aande kant van de Grotestraat
De hoofclingang is de kleine poort.
een gang. De Rijksdienst voor Monumenten"De onthulling van een gerestaureerd St. Jozefzorgwilde bij de verbouwing van de kloosterbeeld, dat altijd in een nis van de boerderij heeft
boerdenj tot vijf wooneenheden deze gang
gestaan, symboliseert de ingebruikname van de
handhaven. Dat was erg lastig. Uiteindelijk is
kloosterboerderij als woongelegenheid", aldus
er een compro-mis gevonden, waarbrj de gang
V/im Schipper.
gedeeltelijk behouden is gebleven."
Op zaterdag 24 juni om 18.00 uur onthult
Het lange gebouw schuin tegenover het voormalige
zuster Imelda, de priorin van de zusters redemptorgemeentehuis heeft ruim een kwart eeuw als kloosteristinnen die bijna 120 jaar in het klooster hebben
boerderij gefungeerd. Daarna kwam het leeg te staan.
gelyoond, het gerestaureerde St. Jo zef-beeld.
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Nog een paor dagen en dan heefi Sambeek een duivel. Geen levende, maar wel eentje die weer en wind
trotseert en wel heel erg veel lijW op een echte duivel. Hij heefi een geitenkop, gelvulde hoorns, een sih
de achterpoten van een bok en een vervaarlijk nviepende krulstoart, die eindigt in een pijlpunt.

De duivel

is weer terug in Sambeek

De bronzen duivel komt te staan in een hoek van het
kerkplein. Vanaf die plek kijkt hij precies richting galmgaten van de toren. Volgens de legende kroop een van
zijn voorgangers in de kersfiracht door deze galmgaten
om een ongewrjde klok uit de toren te stelen, erÍnee weg
te vliegen naar het Luneven en deze daar in het moeras

toch niet zo'n geschikte plek. Vandaar dat is besloten de
Sambeekse duivel op het kerkplein te zetten. De onthullirg van het kunstwerk symboliseert de afsluiting van de
werkzaamheden met betrekkirg tot de revitalisering van
de dorpskern van Sambeek. Het kunstwerk wordt vanaf
een grondspot aangestraald."Blj duisternis lrjkt het daardoor alsof de duivel echt n,reeff', aldus Mirjam Verheijen.
De realisatie van dit kunstwerk is mogelijk geworden
dankzij een regeling waarbij één procent van openb are
werken besteed kan worden aan een kunstwerk, een extra
subsidie van de gemeente Boxmeer én een substantiële
bijdrage van harmonie Semper Unitas.
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te begraven.
Het door Mirjam Verherje, in opdracht van het gemeentebestuur van Boxmeer ven/aardigde kunstwerk is in totaal
zo'n vljf meter hoog. "De duivel staat op twee gebogen
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ijzeren buizen, die dieprood zijn geschilderd", legt ze
uit. "Toeschouwers kunnen daar twee vuurbanen inzien,
waardoor het lijkt alsof
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de duivel vanuit een
onderaards hellevuur
opstij g! naar de galmgaten van de toren."
De Cuijkse beeldend
kunstenares heeft zich
wat het aanzien van
de duivel betreft laten inspireren door de
Spaanse kunsten aar
Goya. "Hlj heeft ooit
eens een duivel geschilderd, waarbij de
ruimte tussen zijnhoorns de vorm heeft van
een omgekeerde luidklok", gaat ze verder.
"Die afbeelding sloot
perfectaanbij de Sambeekse legende, waarin
een klok een belangri-

De door haar verv aardigde bronzen duivel
heeft behalve dierhjke
ook menselijke ken-
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jke rol speelt."

Schaalmodel vqn de kop van de duivel in was.

De onthulling van het kunstwerk door burgemeester
Karel van Soest vindt plaats op ztterd,ag 24 juni,
aansluitend aan de St. Janskransenwijding die om
18.30 uur begint.
Op zondag 25 juni van 11.00 tot 17.00 uur is er een
expositie van Mirjam Verheijen in de kapel van Het
Kloosterhuis over de totstandkoming van het kunstwerk Tevens is daar dan een beamerpresentatie met
beelden van (voorat) het oude Pastoor de Vochtplein

merken. "Zoals de grljpende, wijdgespreide vingers,
\À/aarÍnee hij op het punt staat de klok uit de toren weg te
halen", geeft ze aan, "De duivel is stevig gespierd. Dat
moet ook wel, want er is heel wat kracht voor nodig om
rond de toren van Sambeek te kunnen zweven en met een
klok naar het Luneven te vliegeÍI."
Aanvankelijk was het de bedoeling het kunstwerk, dat
de naam 'legende van het duvelsklökske' heeft gekregetr, aan de rand van het Pastoor de Vochtplein vlak bij

de Grotestraat te plaatsen. Dat bleek bij nader inzien

en van de herinrichtingsw erl<zaamheden.
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Eén keer per jaar smullen van
iets heel lekkers

AI heel lang fleurige kransen en

Het Kloosterhuis van binnen

trossen

bekijken

Zeker vele tientallenjaren, milar

wÍur-

schijnlijk al verscheidene eeuwen
worden in Sambeek aan de vooravond
van de feestdag van St. Jan, patroon
van de parochie, de door de inwoners
van het dorp vervaardigde St. Janskransen en -trossen gewijd.
Dat gebeurt op het kerkplein aan
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De meeste Sambekenaren zlllen
ze wel kennen: de St. Jansbroden.
Een lekkernij die éen keer per jaar
bij gelegenheid van de feestdag van
St. Jan speciaal wordt gebakken. De
ronde krentenbroden met heerlijke
vulling vinden altijd gretig aftrek.
Sommigen nemen meerdere broden
mee om ze in de diepvries te doen,
zodat ze later in het jaar er nóg eens
van kunnen smullen. Ook tijdens de
Pleinfeesten zijn deze St. Jansbroden
weer volop verkrij gbaar. Onder de
toren, zoals altijd.
Verkoop van St. Jansbroden op
zaterdtg}4juni van 10.00 tot 17.00
uur en van 20.00 tot 22.00 uur.
Op zondag 25 iuni van 11.00 tot
17.00 uur.
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de voet van de nu

m

Sa

Wrjding von de St. Janslcransen, een
oude traditie.

Muziekfeest op zaterdag 24 juni
vanaf circa 21.30 uur, na afloop
van het promenadeconcert op het
Pastoor de Vochtplein.

St. Janskransenwijding op zaterd"g 24 iuni om 18.30 uur op het

kerkplein.

Duvelsklökske over de Sambeekse dorpspleinen
Ook al bijna een traditie: het verschijnen van een Duvelsklökske over een
actueel onderwerp uit de historie van Sambeek. Dit jaar is het niet anders.
En uiteraard gaat dit Duvelsklökske - het wordt al het 36't" nummer - over de
dorpspleinen. Het heeft als titel: De dorpsharten van Sambeek - de geschiedenis
van het Vrijthof en het Pastoor de Vochplein. Tot enkele jaren na de Tweede
Wereldoorlog speelde het sociale leven van Sambeek zich voomamelijk af
op en rond het Vrijthof. Toen daar in 1955 de nieuwe meisjesschool werd
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verzorgt en enkele dansdemonstraties
ten beste geeft.

presen-tatie van verenigingen,
Open dag van Het Kloosterhuis aan
de Grotestraat 7l op zondag 25
juni van 13.00 tot L7.00 uur.
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Met - inderdaad - veel muziek door
Sambekenaren. Maar dat niet alleen.
'Waarschijnlijk
is er ook een aantal
inwoners dat een karaoke-optreden

in de schuur.

m
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Vochtple in een gezellig muziekfeest.

H

is er op het vernieuwde Pastoor de

ken bloemen en groen uit de tuin om
daar een mooie krans of tros van te
maken, die - na gewijd te zijn - een
week lang naast de voordeur komt te
hangen om vervolgens een jaar lang
te worden opgeborgen op zolder of

s

dansje maken, dan beantwoorden de
Pleinfeesten hieraan helemaal.
Na afloop van het promenadeconcert

toren. Zeer veel Sambekenaren
nemen de moeite om deze mooie
traditie in stand te houden. Zij pluk-
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Als feesten ongedwongen samenzijn
is, praten met mensen die je lang
niet gezien hebt of misschien nog
gisteren, af en toe een grap vertellen, luisteren naar preffig" muziek en
- voor wie het graag doet - even een

oude

be

Gezellig muziekfeest

al 520 jaar

Iedere Sambekenaar heeft het met
eigen ogen kunnen aanschouwen:
de boerderrj bij Het Kloosterhuis
is grondig gerenoveerd en geschikt
gemaakt voor bewoning.
Zoals de laatste jaren gebruikelijk
is er op de zondag van het St. Jansweekend weer een open dug. Met
de vertrouwde onderdelen zoals
rond-leidingen door het kloostercompleX, een terras met koffie en
koek, wan-delingen door de tuin én
muziek. Dit jaar zijn er optredens
van de djembé-groep Doun-Doun
en Femmes Kabaal. Om 14.00 uur is
er een speciale kinderactiviteit met
Doun-Doun. De bewoners van Het
Klooster-huis zijn ook aanwe zigmet
een stand op het Pastoor de Vochplein
tijdens de grote hobbyistenmarkt en

gebouwd (een deel van het huidige gemeenschapshuis De Elsenhof) had Sambeek geen centraal plein meer. Het zou nog tot 1968 duren voordat het Pastoor
de Vochplein gereed was. Het afgelopen jaar is dit plein midden in het dorp
volledig heringericht, evenals andere delen van de dorpskern. In Duvelsklökske
36 is te lezen hoe dat allemaal inzljnwerk ging én wat er allemaal is gebeurd
op dat andere dorpsplein van Sambeek: het Vrijthof.
Duvelsklökske 36 is verkrijgbaar in de stand van Sambeeks Heem onder
de toren op zaterdag 24 juni van 10.00 tot 17.00 uur en van 20.00 tot22.00

uur, Op zondag 25 juni van 11.00 tot 17.00 uur:,
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Harmonie Semper Unitas geert somen met zanggroep
Joyful e en aantrekkelij k promenadeconcert.

Speels en verrassend promenadeconcert
Harmonie Semper Unitas geeft al tu,rintigjaar een concert
na afloop van de St. Janskransenwijding. Ook dit j aar
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gebeurt dat weer, maar vanwege de Pleinfeesten pakt het
muziekgezelschap groots uit.
Niet alleen Semper Unitas is te horen en te zien, ook
zanggroep Joyful is van de partlj. Ieder voor zich én
tezamen zullen ze een aantal, voor iedereen aantrekkelijke muzieknummers ten gehore brengen. Muziekdie
perfect past bij een zo grootschalig dorpsevenement als de
Pleinfeesten: prettig in het gehoor liggend, speels, licht,
luchtig en veÍrassend. V/ie even de benen wil strekken,
kan dat doen. Het is immers niet voor niets een prom-
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enadeconcert.

Sa

Zoals gezegd: Semper Unitas en Joyful pakken groots
uit. Het promenadeconcert zalnaar verwachting ongeveer
anderhalf uur in beslug nemen. Dat wordt dus heel lang
muzikaal genieten.

Vreemd klokgelui
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Het Promenadeconcert op zaterdtg 24 juni op het
kerkplein begint na afloop van de onthulling van het
kunstwerk om circa 20.00 uur.
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It[iet alleen in de kerstnacltt begon volgens de legende
van het dwelsklAkske een klok in de Sambeekse toren
plotseling te luiden. In 1925 gebeurde dat ook.
Het Boxmeers V/eekblad van l8 november van dat jaar
bericht daarover. "De koster van Sambeek had 's avonds
hetAngelus geluid, de zvvare deuren van de kerk afgesloten en v/as huiswaarts gekeerd", meldde de verslaggever.
'T.{auwelijks zathij echter in de familiekring of hij werd
met de andere dorpsgenoten opgeschrikt door een vreemd-

soortig klokgelui. Ieder spoedd e zich naar buiten om te
weten te komen wat er aan de hand was. Maar niemand
wist opheldering te geven. Andermaal galmde klokgelui
door de lucht. ''Wat mag dat toch te betekenen hebben?'
vroegen de Sambekenaren zích af. De brandklok was het
in elk geval niet. In groepjes trokken ze naar de kerk en
vonden de deuren ervan gesloten. Niemand lukte het om
het vreemde raadsel op te lossen en er werden allerlei
veronderstellingen gemaakt.'Zou het onder of in de toren

©

spoken?'vroe gaarzelend een oud moedertje dat van angst
haar omslagdoek voor het gelaattrok. 'Misschien hebben

©

dieven zich in de toren schuil gehouden
en zljn ze langs het klok-kentouw naar
beneden gekomen' opperde een robuuste
boer, wiens handen reeds jeukten om ze
een ferme afstraffing te geven.Nog andere

mogelijkheden werden besproken, totdat de
koster kwam en de sleutel deed knarsen in
het slot en de ontknoping van het raadsel
volgde. Een oude heer, in pension in het St,

Ludovicusgesticht (nu: Antoniushuis) op
het Vrijthof, verscheen op de drempel en
vertelde aan de verbaasde menigte hoe de
koster hem vergeten had te waarschuwen
nadat die het Angelus had geluid en hoe
hij bevreesd voor de koude nacht ten einde
raad de klok had geluid om uit zijn gevangenschap te worden verlost.
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Pleinfeesten in het kort

Het programmavan de twee dagen durende Pleinfeesten ziet er in het kort als volgt uit.

Zond,ag25 juni.
- 10.00 uur: eucharistieviering.
11.00 tot 17.00 uur: toren open voor beklimming,

Ztterdag 24 iuni.
- 9.00 tot 12.00 uur: speelgoedmarkt voor kinderen op
het kerkplein en rond de toren.
- 1.0.00 tot 17.00 uur: de toren is open voor beklim*hg,
terwijl onder de toren het St. Jansbrood verkrijgbaar is,
evenals een nieuw Duvelsklökske over de geschiedenis

verkoop van artikelen en expositie over het Vrijthof onder
de toren.
- 11.00 tot 17.00 uur: expositie van kunstenares Mirjam

van de twee dorpspleinen van Sambeek: het Vrijthof
en het Pastoor de Vochtplein. Verkoop van artikelen uit

Verherjen over de totstandkoming van het kunstwerk
de 'legende van het duvelsklökske' in de kapel van Het
Kloosterhuis. Verder is er een beamerpresentatie met
beelden van het oude Pastoor de Vochtplein en de herin-

ontwikkelingslanden door de Wereldwinkel en Sambeekse

artikelen, zoals de veelgevraagde dorpsvlag. Expositie
over het Vrijthof.
11.00 tot 17.00 uur: hobbyistenmarkt op het Pastoor
de Vochtplein en het kerkplein. Tevens presentaties van

ri chtin g swerk zaamhe

en

.

op het Pastoor de

©

Vochtplein voor Sambekenaren die zichdaarvoor hebben

vele Sambeekse verenigingen.
17.30 uur: muzikale rondgang van harmonie Semper
Unitas, met om
- 18.00 uur de onthulling van een St. Jozefbeeld brj de
gerenoveerde boerdenj van Het Kloosterhuis aan de
Grotestraat door zuster Imelda, priorin van de zusters
redemptoristinnen die jarenlang in het kloostercomplex

opgegeven.

- 12.00 tot 17.00 uur: presentatie van Sambeekse verenigingen en hobbyisten op het Pastoor de Vochtplein.
- 13.00 tot 17.00 uur: open dug van Het Kloosterhuis,
met rondleidingen en veel muziek.
- 17.00: afsluiting van de Pleinfeesten.
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- 12.00 uur: gezellige koffïetafel

-

be

Zoals gebruikelij k worden alle inwoners y eyzocht
om tijdens deze twee dagen de Sambeekse vlag

uit te steken, zodtt het dorp er extra feestetijk

s

ek

uitziet.
Tijdens de Pleinfeesten is omwilIe van de veiligheid
van de bezoekers de Grotestraat vanaf de hoek
MaasstraatlZandsteeg tot aan de kruising met de
\ilin s to n C h urch ills tr aat afges I o ten v o o r v erkeer.
Op het Pastoor de Vochtplein kan tijdens deze
twee dagen uiteraard niet worden geparkeerd.
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Kinderen zijn altijd in groten getale aanwezig bij de
St. Janslcr ans emn ij

ding.
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nl, v ern o Igens
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- 18.30 uur: St. Janskransenwijding op het kerkplein, met

it e www. dorp enb oxmeer.

'Sambeek' aanklikken en dan 'nieuws'.

onder andere de overhandiging van de eerste exemplaren
van Duvelsklökske 36, met als titel 'De dorpsharten van
Sambeek - De geschiedenis van hetVrijthof en het Pastoor
de Vochtplein' . Aansluitend

Colofon
Dtnelsktotrske 35 rs een bijzondere
uitgave btj gelegenheid van de Pleinfeesten op 24 en
25 juni 2006 en is tot stand gekomen in samenwerking
met Dorpsraad Sambeek en de commissie Heropening

- rond 19.15 uur: onthulling van het kunstwerk de 'legende van het duvelsklökske' door burgemeester Karel
van Soest.
- om circa 20.00 uur: een promenadeconcert door harmonie Semper Unitas en zanggroep Joyful. Dit concert
zal ongeveer anderhalf uur duren. Ook de toren is dan
opnieuw tot 22.00 uur voor beklimming geopend, terwijl
onder de toren weer allerlei artikelen verkrijgbaar zijn.
- na het promenadeconcert gaan de Pleinfeesten door op
het Pastoor de Vochtplein, ook met veel muziek.
t

familieleden, vrienden of kennissen,

die niet meer in Sambeek wonen maar zich
toch nog met het dorp verbonden voelen,
wil attenderen op de Pleinfeesten kan hen
voor informatie ltierover ver-wijzen naar de

Pastoor de Vochtplein.
Teksten: René Klaassen

Correctie: Truus Klaassen-Hubbers
Foto's: René Klaassen en Sambeeks Heem
Vormgeving & realisatie: Jos Kuijpers
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