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Weenter-oavend.

Sa

Tis weenters wèèr en duuster-oavend
as vdt en moet zien afgewërkt.
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De vaaste-preek was veulbeloavend
de koei' die zien al uutgenérkt.
En onder ut putrolie-lèmpke
lèèst vtit un bitie ien de kraant.
En moet die stopt un kienderhèmpke
Stil beej 't förntnts, det lekker braandt.
De vèènsters zien al lang geslote
tis stil en rööstig ien d'n hèèrd.
De kater snort en wddst zien pote
d'r hinnukt ten de stal un pèèrd.
De kiepe zitte op un kluutie
de kraant wördt dn de kddnt gelëd.
Ze bidde sadm 't Rozenhuudje
en gón tevreie dan nór bëd.
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Frans Wriers ( 1983)
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Op

eerste Kerstdag om half
twaalf wordt iedere Sambekenaar
en iedere Lunevenner, mét logees, verwacht in "De rilarandahal" voor het traditionele Kerstconcert van het Sambeekse muziekgezelschap "Semper l-Initas",
onder leiding van Frans Lemmens.

Tijdens de jaarlijkse happening,
die elk jaar meer bezoekers trekt
en u geen cent kost, krrjgt u door
"Semper Unitas" een verfrissing

aangeboden.

Waarom doet "Semper Unitas"
dat? Om samen muzikaal gedurende een uur Kerstfeest te vieren, offi samen met u het Sambeeks Volkslied te ztngen én om
u te danken voor de steun die
men het afgelopen jaar van u
ondenronden heeft.

kunt u "Semper Unitas"
dan feliciteren met de vele be-

Tevens

haalde successen, want die waren

er ook het afgelopen jaar weer.
Orn maar een voorbeeld te noe1
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Kerstconcert met Semper Unitas

: de eerste prij s tij dens een
eind november gehouden Bondsconcours in Heeze in de afdeling
Uitmuntendheid . 't Was voor de
eerste keer dat "Semper Unitas"
in deze hoge afdeling aan een
concours deelnam en voor de
twee uitgevoerde werken meteen
al 3 00 punten vergaarde. Amper
6 punten te weinig voor promo-

men

tie. Burgemeester Hillen a.ar: "ik
ben en blijf zeer trots op m'n
"Semper Unitas" uit Sambeek.
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len'het land door

dan elf jaar

in

dienst is van de

Wijers, best op prijs stellen.

niet af. Als veertienjarige

begon

hij te werken. "Iets makkelijker
dan tegenwoordig, offi aan de

slag te kome fr" , herinnert hij
zich. Hij begon als woningstoffeerder bij de Hapé, verhuisde
naar de Norma en besloot toen
vnjwillig in militaire dienst te
gaan.

Wie zich de luxe van een tweede

woning kan veroorloven ) zoals
Wim Janssen, besteedt alle aandacht aan het interieur. Je brengt
er tenslotte menig uurtje, zeg

maar vele uren, in door. 't Is dan
ook niet te verwonderen dat Wim
uit eigen zak die extra dingen
bekostigde die voor hem het
dagelijks leven een stuk aangena-

mer maken. Een prima stereoinstallatie, bijvoorbeeld , maar
ook een luchthoorn waarmee hij
collega's op de weg begroet.

Militaire dienst
"W'e werden twee dagen lang gekeurd om als Kort Verband Vrijwilliger bij de Technische Specialisten terecht te komen. In twee
maanden haalde ik er in Breda
m'n rijbewijs, met alles wat daar
bij hoorde. De totale opleiding
zou zes maanden duren en dat
zou net het moment ztJn om
definitief te beslissen of ik wel of
niet zou blijven: Zeg je "ja", dan
zit je er vijf jaar aan vast. Na een
2
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omdraait voor een extra wasbeurt. Dat zal z'rl baas, Frans

geplaatst te worden naar Grave.
Elke zondagavond om tien uur
op de trein zag rk niet zo zitten.
In die tijd reed ik nog met een
vriend mee. Toen z'n auto door
de militaire politie in beslag was
genomen zet ik tegen hem op die
bewuste vrijdagavond: 'ïe belt
me maar wanneer je auto kan
rijden". Na twee weken pas reden we \Meer naar 't Harde. Daar
bleek dat er gunstig beschikt was
op m'n verzoek om m'n gewone
dienstplicht af te maken. Ik werd
meteen overgeplaatst naar Grave,
waar ik tien maanden bleef. Elke
avond thuis, 's morgens om zeyen
uur de deur uit".
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gloednieuwe vrachtwagen dagelijks vele kilometers. Hij is zo
verguld met z'n nieuwe wagen,
die voor hem eigenlljk z'n tweede
woning is, dat hij z'n hand niet

maand of vier in 't Harde te hebben gezeten, probeerde ik over-
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Sambeekse transportonderneming Weve National BV, rijdt
sinds een paar maanden op een

Jong aan 't werk
Wim Janssen werd op 28 juni
1950 geboren, in Boxmeer, maar
daar kan hij ook niets aan doen.
Na de lagere school kwam hij op
de LTS terecht, maaÍ maakte die

H

Wim Janssen, die welisw aaÍ in
Boxmeer woont maar al meer
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Vanuit Sambeek tussen de \ryle-

Het vervoer in
Nauwelijks 19 jaar oud zwaaide
Wim àf , werkte een jaar of twee
in Duitsland en stapte toen het
vervoer in. "Dat had ik altijd al
gewild, hoewel ik wel inzie dat
je als chauffeur zelden je 65-jari-

ge leeftijd bereikt. Maar goed,
dat zien we dan wel weer. 't

Beis

valt me goed. Weve National

een leuk bedrijf. We kunnen goed

met elkaar opschieten. Dat het
er best uit te houden is blijkt wel
uit het feit dat er na mij maar
twee bijgekomen ztjn De anderen zrtten er zelfs al langer dan

ik. Met zes chauffeurs en een
monteur is de club nog klein genoeg om elkaar goed te kennen.
We blijven op vrijdagavond nogal
eens een paar uur rond de koffiepot hangen om met elkaar door
te kletsen".

wij doen het allemaal zelf. Dat
vind ik een groot voordeel. "

Tamehjk dicht bij huis
De vier motorwagens en de twee
opleggers van r#eve National zijn
dagelijks in touw voor Stork,
hoewel er Yanzelfsprekend ook
wel voor andere bedrijven wordt
gereden. De Benelux is het werkterrein , maar meestentijds beperken we ons tot Nederland. Wim
Janssen: "DaaÍ hebben we de
handen vol aan. 't Is de laatste
tijd zö druk dat we vrachtwagens
in moeten huren. "

eigenlijk niets te maken, is niet
te beroerd om z'n handen uit de
mouwen te steken. Hij zegt zelf:
"Als er een paar mensen beztg
zijn, waarom zou ik dan met m'n
handen in de zakken blijven

Wim Janssen zo'n jaar of
zeYen getrouwd, maar niet ringdragend want dat is levensge-

vaarlijk is welisw aar chauffeur
en heeft dus met laden en lossen
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Een gokje wagen

Gokken zit Wim Janssen al iaren
in het bloed. Maar het moet dan
wel met PD's te maken hebben.
Zo'n tien keer per iaar is hij op
Duindigt te vinden om tijdens de
paardencoursen z'n geluk te beproeven. "Zelf paarden houden,
is een beetje duur. Zoals ik het
nu doe, kun je genieten van de
paardensport en je brengt er zelf
de spanning in door mee te doen
aan het gokken. Een beetje sensatie hoort erbij. "

Beetje eigen baas

Als

zwaaÍgewicht heeft Wim
nooit zelf aan de Metworstrennen meege daan, maar
als bestuurslid was hij er wel
jarenlang
actief bij betrokken.
_
. "Als je in de buurt van de 80
Janssen

kilo zit, of zelfs nog meer, is de

te winnen uiterst

kans om
ring.

"

Filmster

Een poosje geleden trad

ge-

Wim

Janssen nog als filmster op. Alle
wagens van Weve National waren

voor een transport
naar een behangpapierfabriek in
Haaksbergen waarvoor Stork met
een nieuw project bezig was.
Vanaf de montage tot en met de
installatie werd alles op videofilm
vastgelegd. "Dat maak je niet
iedere dag mee."
ingeschakeld
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één grote baas, natuurlijk, maar
in feite regelen we met z'n allen
het bedrijf. Bij een groot bedrijf
hebben ze voor alles specialisten;

De Metworst

s

ons zeYen bazen zin.Er is maar

ek

Wim Janssen: "Het soort werk
dat wij doen, betekent dat je veel
zelf regelt , zelf initiatief nemen.
Je zou kunnen zeggen dat er bij
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Echte lange ritten ziin er dus niet
en daar zal de vrouw van ÏVim,
Corrie, gelukkig mee z7jn. Elke
avond je eigen voeten warmen
thuis, is toch maar het beste.

staan?
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Hobbies

Ooit
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aan sport gedaan? Wim:
"Voetbal, nou ja, ik heb altijd in
de goal gestaan." Na een hernia
drie weken in het ziekenhuis kwam daar vorig jaar een einde
aan.

"Af en toe vissen in de Maas,
behoort tot m'n hobbies en een
glaaske bier drinken natuurlijk.
't Bier is dan misschien een levensn oodza&k, maar het ouwehoeren zie ik toch echt als een
hobby. In 't Trefpunt komt
een groep oude bekenden elke
zaterdagmid dag bij elkaar. Een
enkele keer kan het
laat worden .....

3
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Sambeeks Volkslied op Surinaamse muziek
Tijdens het zingen van het Sambeeks Volkslied vroeg ik me al
eens af waarom me de melodie

ervan zo bekend in de oren
klonk. Jan Sieben bracht me de

oplossing van dit raadsel. Hij
heeft het ontstaan en de geschiedenis van het Sambeeks Volkslied nageplozen en kwam tot de
ontdekking, dat de melodie uit
Suriname afkomstig is. Vandaar
de herkenning.

©

Bij de Zusters
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Redemptoristinnen, die we in de wandeling de
"rooie nonnen" noemen zonder
daarbij overigens een politieke
stellingname te suggereren, kwam
Jan Sieben de piano-partij van
het roemruchte lied op het
spoor. Jo de Jon§ uit St. Anthonis besteedde er uren en uren aan

Sa

harmoniebezetttng, mee uit de voeten kan.

Hoe kwam die oorspronkelijke

Surinaamse volksmuziek, waar
trouwens weinig meer van te
merken is, in Sambeek terecht?

In 1936 kreeg Sambeek een
nieuwe pastoor, Jan van Berkel,
die veel heeft gedaan voor de ver-

betering van het peil van de
plaatselijke kerkkoren. Hij richtte meteen al "De Zangertjes van
St. Jan" op. Het vijftigiarig bestaan van dit koor staat dus voor
de deur.

Pastoor Van Berkel maakte kennis met Pater Van der Velde, die
in oktober 1936 retraite kwam
geven bij de Zusters Redemptoristinnen in Sambeek. Een jaar
later kwam deze Redemptorist

zetten,., dat "Semper Unitas" er,
Í

Het Sambeeks Volkslied

De melodie werd oorspronkelijk

het toenmalige
Surinaamse Volkslied dat, vooral

gebruikt voor

bij feesten van het Koninklijk
Huis door hele scholen tegelijk
voor het huidige presidentiële
paleis van de heer Bouterse,
begeleid door het militaire muziekkorps, ten gehore werd gebracht.

Dankzij Redemptoristen en Redemptoristinnen is het Sambeeks
Volkslied geschapen en bewaard

gebleven.
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Lieve dorp in de Brabantsche gouwen
tusschen Maas en de droomende Peel,
'k heb U zoo lief zoo in vreugd als in rouwe,
geen dorp mint mijn hart zooveel.
Hoezee voor mijn Sambeek, het schoooe,
hoezee voor het dorp waar ik woon !
Zolang ik er leef zal Ik toonen,
dat Sambeek mijn vreugd is en kroon.
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om de piano-partij zó om te

met een volledige

een missie preken voor de parochie van Sambeek. Hij bracht de
tekst van het Sambeeks Volkslied
mee, dat hij op verzoek van pastoor Van Berkel had gedicht.
Zijn confrater Broeder Anselmus
(Carel Bonte), van wie een achternicht in het Sambeekse klooster verbleef, was de componist
van de melodie. Deze toondichtte het lied gedurende zljn twintigiarige verblijf in Suriname.

©
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'k Ga zoo graag door zijn boogerds die bloeien
die de lente met zilver bestrooit,
'k zie zoo gÍaag ztJne velden in 't groeien,
van 't golvende graan dat ze tooit.

Ik min zoo zljn eenzame heide,
als purper ze gloeit en ze gloort !
Geen dorp kan mijn hart zoo verblijden,
als 't Sambeek van mijne geboort.

t.'

p

Onze trots is St. Jans oude toren

I

door der vaadren geloof hier gebouwd,

hij was blij om wie werd geboren,
hij treurde om wie werd gerouwd.
Bhjf beeld van ons rotsvast gelooven,
gti stoere nooit wank'lende reus!
Wij willen aan God weer beloven,
"getrouw aan Uw kerk is ons leus".

(Wie belangstelling heeft voor de piano-partij van

het Sambeeks Volkslied, kan terecht bii Jan Sieben, Grotestraat 5 5, Sambeek, telefoon 7 1408.)
4

Minder tennisballen op het dak
De I{arandahal: middelpunt voor
vele Sambekenaren

Ruud Stiphout zorgt er, met
twee andereo, voor dat de Sambeekse sportzaal De Warandahal
een voorbeeld van netheid is.
Douches en kleedlokalen, de vergaderkamer, de opbergruimte
voor de materialen en zelfs het
stookhok zort een hardwerkende
huisvrouw zich niet schoner kunnen wensen.
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U weet het misschien nog. Op 14
februari 1981 werd de sportzaal
door burgemeester Hillen aar geopend. Sindsdien is er door
sporters op grote schaal gebruik
van gemaakt terwijl ook anderen
er van trjd tot tijd een goed
onderkomen vinden. Denken we

Sa

veld leggen we dan matten ten

"Er is één tennisveld uitgezet

m

alleen al aan het sfeervolle
Kerstconcert waar ook dit iaar
weer "heel" Sambeek naaÍ toe
zal komen. Of aan de prachtige

behoeve van de supporters".

macht tg geztcht hoor.

Ook van buiten Sambeek
De volleybalvereniging Voversa
maakt het meest gebruik van de
sportz aal. De hele week door zrin
er wedstrijden. Ruud Stiphout:

verschillende
bakenen.

te

Ruud Stiphout: "Normaal kunnen er twee volleybalvelden tegelijkertijd benut worden. Maar als
er een belangrijke wedstrijd is,
dan spelen de volleyballers/sters
in de lengterichting van de zaal.
Dan hebben we het over het

hoofdterrein. Langs het

speel-

5

zaal-

voetbalclub, LET uit Boxmeer
met badminton, de Kaarsenfabriek, Dancing Bos, Hendriks,
Hutten, Kaduuk en Franssen. L,
ziet wel dat de Sambeekse sportzaal in trek is bij clubs uit Box-

meer en Vortum. Binnenkort
zullen zrch ook wel clubs uit het
Luneven aanmelden."
"Daarnaast komen er van tijd tot
andere verenigingen naar

tijd ook

Sambeek om er te sporten. De
informatie hierover ontvangen

we via de Stichting Sportaccom-

modaties Boxmeer.
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Wie niet gewend is in een sPortzaal rond te lopeil, wordt bijkans
kleurenblind van alle strepen op
de vloer. Die zlin er om de speel-

velden voor de
sporten mee af

vendo uit Vortum, een

©

Voor alle soorten sporten
De grote zaal van De Warandahal
mag er met z'n afmetingen van
30x23 meter en een hoogte van
7 meter best zijn. De vergaderzaal van llxT meter kan, als het
zo uitkomt, voor rustige sPorten
worden aangewend.

"

creatief voetbal speelt, Euribrid,
Celtona, Badminton Peeters, Ad-
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geworden.

Stiphout, "hield een groep gehandicapte mensen hier wedstrijden. Dan gaan de netten
wat omlaag omdat er zittend
gespeeld wordt. Dat vond ik een

s

is

ek

delpunt in hun vrije tijd

en

zes badmintonvelden. Voorts is er een handbalveld , één zaalvoetbalveld en één
hockeyveld met de gekleurde
strepen uitg ezet."
"Van de week", vertelt Ruud

be

Yerzameling ztlver, die enkele
tientallen schutterijen en gildes
uit de wijde omtrek een paff jaar
geleden ten toon stelden. Er kan
gerust gezegd worden, dat De
Warandahal voor velen het mid-

er zijn zelfs

"Verder komen hier de politie
om in conditie te blijven, een
damesgymclub, Sambal dat re-

"

Voor de schooljeugd
De school maakt de hele week
door overdag van de sportzaal gebruik. In de opbergruimte ligt
een grote hoeveelheid hulpmaterialen, van knotsen tot klimtouwen en paarden. Voor de
begeleiders van de jeugd is er een
aparte lerarenkamer met douche.
"Maar daar wordt weinig gebruik
van gemaakt", merkt Ruud Stiphout op.
Gevonden voortryerpen

©

Ruud Stiphout begriipt niets van
de slordigheid van sommige mensen. Hij zegt: "Wat ze hier allemaal laten slingereÍl. Onbegrijpelijk. Kijk eens, een trainingspak
van dik honderd gulden. 't Ligt
er al maanden. Nooit opgehaald.

©

tweehonderd tennisballen van

het dak van de hal haalden. Of
het nu komt doordat men de
laatste tijd beter speelt of dat het
iets te maken heeft met geldgebrek weet ik niet , maar er liggen
tegenwoordig heel wat minder
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"Een paar jaar geleden waren er

wel maanden bij dat we zo'n

ballen op het dak."

s
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Genieten van God's goede gaven
Ruud Stiphout, in 1927 geboren,
is getogen in Sambeek. Ging na
de lagere school naar het Gymnasium in Zunderen, kwam in de
oorlogsjaren terug maar ontdekte
dat er geen werk was. In één jaar

tijd "deed" hij de ambachts-

school. Na anderhalf jaar werken
bij loodgieter Van den Heuvel
vertrok hij naar militaire dienst.
Als onderofficier bracht hij 3 I 12
jaar door in Indië, meestentijds
op West-J aYa. Teruggekomen
ging hij weer aan de slag bij Van
den Heuvel en hield het er 23 I 12
jaar uit. Vervolgens werkte hij
12 ll2 jaar bij de Friki. In 1978
kwam er een einde aan Hij werkt
nu in WSW-verband.

©
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Horloges? Ik heb er al tientallen
gevonden. We bewaren alles in
de kast. Misschien komen "de
boosdoeners" hun eigendommen
nog eens ophalen."
Tennisballen blj de vleet
Naast De Warandahal liggen tennisvelden, waar Ruud Stiphout
overigens niets mee van doen
heeft. Voor het onderhoud van
deze velden zorgt de tennisvereniging zelf . De tennissers mogen
wel van de douches gebruik maken. "Dat geeft soms heel wat
rommel aan gravel, die onder de
schoenen mee naar binnen wordt

gebracht.

"
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Tarieven spo fizaal Sambeek

De sportzaal is niet volledig bezet Overdag kunt u
er op vele uren terecht en zelfs 's avonds en in de
weekeinden zijn er nog uren beschikbaar . Y anzelfsprekend kost het huren van de grote en de kleine
zaal geld , rl vallen de prijzen best mee. De tarievenlijst voor 1985 ztet er als volgt uit:

fl. 38,50 per uur

gebruik hele sportzaal
halve sportzaal
éen tennisbaan
één volleybalveld
drie badmintonvelden
centre-court
kleine zaal (voor sport of
vergadering)

fl. 19,50 per uur
fl. 25,7 5 per uur
fl. 19,00 per uur
fl. 19,00 per uur

fl. 38,50 per uur
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kleine zaal (voor "vreemde"
verenigingen)

fl.

10,50 per vergadering

fl.

I 5,00 per verga-

dering

m
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Als de sportzaal gebruikt wordt voor culturele en
daarmee gelijk te stellen doeleinden geldt een tarief
van fl. 38,50 per uur, maar daar komen dan nog
wel de eventuele extra kosten voor schoonmaak,
het afdekken.van de vloer e.d. bij.

be

Wie de sportzaal voor een commercieel doel wil
benutten is wat duurder uit: fl. 97 ,50 per uur,

Voor de vloerbedekking moet u fl. 87,50 per dag
neertellen.
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ook weer exclusief schoonmaakkosten e.d.
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Voor nadere inlichtingen en voor het huren van
de ruimte kunt u terecht bij de heer Henk Schiks
op het Boxmeerse Gemeentehuis, telefoon 7 l94l
.

m
©
©
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CARNAVAL 1985 MET
C.V. "De Knoepers"

I

uit Sambeek.

©
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pers" dus wel toevertrouwd !
Er zijn zelfs verenigingen die

m

Sa

Zoals u waarschijnlijk wel zult
weten heeft onze carnavalsvereniging "De Knoepers" uit Sambeek verleden jaar haar 2í-jarig
jubileum gevierd.
Het carnaval vieren is "De Knoej

be

onze welvarende vereniging reeds
voor meerdere jaren hebben willen uitnodigen om elders de caÍnavalsvreugde te verhogen !
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Een citaat van Vorst Piet uit
Boxmeer, tijdens de jubileumreceptie vorig jaar te Sambeek:
"Jullie Knoepers, ztjn een volwassen vereniging geworden,
waar menige vereniging in het

H

ee

land van Cuyk een voorbeeld aan
kan nemen."

m

Om terug te komen op de waag
elders de feestvreugde te komen
verhogen. wij hebben liever dat
mensen van elders eens naat het

©
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Knoepersriek komen en dan
denken we speciaal aan de bewoners van het Luneven. Tenslotte behoren zrJ ook een beetje
bij het Sambeekse Knoepersriek.
Vandaar dat wij als Knoepers u
willen uitnodigen om samen met
ons dit komende gemeenschapsfeest (carnaval) te komen vieren.

Dit is dan ook de reden dat wij

ons programma voor het komend
seizoen in het Duvelsklokske aan
u presenteren. Vanaf deze plaats
wensen wii u alvast een prettige

carnavalstijd toe en hopen u in
groten getale te mogen begroeten
op ons eerste carnavalsbal: het
Prinsebal.

8
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PROGRAMMA

CARNAVAL
l98s
Prinsebal 5 ianuari

Het eerste bal van het seizoen.
Om ongeveer elf uur zal op ludieke wijze de nieuwe Prins tevoorschrjn komen, nadat op gepaste wijze afscheid is genomen

Krumelbal 3 Íebruari
's Middags vanaf half twee zullen
alle Krumels van 0 tot l0 jaar
een fijne middag carnaval kunnen

vieren
hof".

in Buurthuis "De Elsen-

Jeugdboerenbrutloft I 5 Íebntari
Als je tussen de I I en 16 jaar
bent en je wilt wel eens weten
wie er dit jaar getooid met boerenkool en op klompen man en
vrouw zijn deze avond, dan ben

je van harte welkom. Ook dit

Prinsereceptte I 3 januari
Op zondagmorgen kan ieder die

om 7 uur.

©

van de oud-regeerders.

dit wil de nieuwe Prins komen
feliciteren

.

te

avond.

Knoepersbal I I februari

Nadat iedereen 's morgens naar
het Vortums Veld is getrokken
voor de jaarlijkse Metworstrennen gaan we met z'n allen 's avonds weer door op een gezellig
Knoepersbal.

onze Residentie

Sa

Pronkzitting 2 5 -2 6-2 7 ianuari
Ook in Sambeek wordt ieder iaar
een Pronkzitting gehouden. Drie
avonden vol pleziet en vermaak.
Dit alles krijgt u voorgeschoteld
door eigen plaatselijke acteurs

bruids§)aat.

0

H..Mis I6 februari

Gemeentehuis te Sambeek door
de Prins in de echt worden verbonden.
In de Gouden Leeuw zal aansluitend de receptie voor het nieuwe
paar worden gehouden. Altiid
een fantastisch feest !
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H

nis op deze avond is het "aantekenen" van het nieuwe boeren-

s

iedereen van jong en oud is van
harte welkom ! Speciale gebeurte-

goed einde te brengen.

Dit was in het kort het program-

©

op drie dagen carnaval.
Na de dienst zullen de Prins en
zijn gevolg het bejaardencentrum
"De Elsendonck" te Boxmeer
bezoeken om de bewoners in
feestvreugde te laten delen.

's Avonds is de laatste avond !
Iedereen is van harte welkom
om deze laatste avond tot een

©

Om 19.00 uur wordt er in de
kerk te Sambeek een plechtige
H. Mis opgedragen, als inleiding

ma van C.V. "De Knoepers" uit
Sambeek voor het komende seizoen.

tile hopen voor iedereen duidelijk
te hebben gemaakt wat er allemaal komen gaat.
De "theorie" staat dus op papier.
Vanaf deze plaats willen wij iedereen, nogmaals, uitnodigen om
ook de 'praktijk" mee te maketr,
en hopen velen te kunnen ontmoeten tijdens een van boven
beschreven festiviteiten.
TOT ZIENS EN ALAAF!!!

I

Een-

dracht" heeft aangemoedigd en
begeleid tijdens de ritten om het
koningsschap zal om ongeveer elf
uur het Boerenbruidspaar bii het

ek

Een naam die tegenwoordig eigenlijk niet meer geldt: want

riek de ruiters van "De

be

Aldewiev ebal 2 februari

BoerenbruiloÍt I 9 februari
Nadat iedereen uit het Knoepers-

m

en actrices.

0

in het
Boxmeer is er 's
middags een, zoals elk jaar, fantastische optocht. Na de prijsuitreiking in de Gouden Leeuw
verwachten wij iedereen 's avonds weer op het eerste carnavalsbal. Zoals altijd een gezellige
Na de sleuteloverdracht

Hoogkoor

©

"De Stip".

in

feest wordt gehouden in Buurthuis "De Elsenhof" en begint

Carnaval 17 Íebruari

Gevaarlijke situatie op St.Janslaarf
Het zandp&d, dat de verbinding
vormt tussen de Zandsteeg en de

St. Janslaàn, is door de ruilverkavelaars geasfalteerd. Dat is voor
de omwonenden goed te merken,
want er wordt tazendhard gereden.

Op zichzelf is dat misschien niet
zo'n probleem omdat de weg,

waar flink gebruik van wordt gemaakt, op de meeste plaatsen een
goed overzicht biedt. Alleen bij
de aansluiting op de Zandsteeg
en de St. Janslaan is het oppassen
geblazen. Er kunnen dan levensgevaarlijke situaties ontstaan.
Al j aaÍ en dag dwarrelt de schooljeugd, op weg naar Stevensbeek,
via de Torenstraat de St. Janslaan
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Het antwoord van het College

van Burgemeester en Wethouders
kwam vlot. Een dag later liet het
College weten dat er op 20 december een voorstel op tafel zal
komen.

\

reeds
verhard

In ons eerste Duvelsklökske
schreven we over de woestijnweg
tussen Luneven en de Zandsteeg,
waarvoor op dat moment nog
geen plannen waren om die te
verharden. Raadslid Adriaan Stevens van de fraktie Sambeek beloofde een balletje op te gooien.
Hij deed dat tijdens de algemene
beschouwingen in november.
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Wordt Sambeek beter

baar?

Hij zei ondermeer: "Voor wat
betreft uw (B&W dus) opmerking
dat in het kader van de ruilverkaveling de langzaamverkeersroute
via het Luneven naar Sambeek in
1985 gedeeltelijk zal worden aangelegd, moet ik het volgende opmerken. Naar ik heb begrepen is
hetgeen in het kader van de ruilverkaveling aldaar dient te geschieden reeds gebeurd en is het
wachten nu op de gemeente Boxmeer zelf ..... Hoe zit het met uw
aandeel .....? Ik waag dit temeer
omdat het Luneven zodanrg ten
opzichte van Sambeek is gelegen,
dat oriëntatie van de bewoners
van Luneven op het Sambeekse
leven (o.a. scholen, verenigingsleven) een natuurlijke zaak is.
Ik verzoek uw college daarbij
stimulerend op te treden." Aldus
Adriaan Stevens.

m
I

op. Hele groepen tegelijk. Op het
moment, dat we dit schrijven, is
er nog geen sprake van waarschuwingsborden of iets dergelijks. Wellicht is de beste oplossing, van de St. Janslaan een duidelijke voorrangsweg te maken.

,/

En nu maar afwachten. Als het
voorstel gaat over het verharden
van dit stuk weg (en dat mogen
we toch wel aannemen) dan zal
het overigens wel voorjaar worden voordat men daaraan begint.
10

Grotere drukte in Sambeek
gereedkomen van de
twee nieuwe rijkswegen, waaraan
op vele plaatsen tegelijk hard
wordt gewerkt, verwacht men
dat het verkeer door Boxmeer
zal toenemen. Vandaar het plan

Na het

oooo

©

om het verkeer van de Burg.
Verkuylstraat ter hoogte van de
LHNo-school rechtstreeks naar
de Sambeekseweg te leiden
(naast het Aral-pompstation).
Voor het gemak wordt deze
doorsteek het Luneven-tracé genoemd, hoewel Luneven er zelf
niet zoveel mee te maken heeft.
Sambeek des te meer, want die
stroom verkeer vervolgt z'n weg
over de Grotestraat. 't Zal dan
nog moeilijker worden de Grotestraat vanuit de zrjstraten op te
rijden.
Kenners van de omgeving zullen
dan waarschijnlijk wat meer gebruik gaan maken van de nu al
levensgevaarlijke Torenstraat, die
op een enigszins wonderlijke manier de Zandsteeg kruist. Ook zal
een deel van het verkeer z'n toevlucht zoeken tot de verbindingsweg Luneven-St. Janslaan, die
daarvoor eigenlijk weer te smal

50 jaat geleden
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Sa

was het een stuk rustiger op de ft Groote Straat
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elkaar genomen wordt
ver-

H

het hoog trjd, dat de héle

beekseweg

met het

m
ee

keerssituatie in Boxmeer eens
in ogenschouw wordt genomen.
Het Luneven-tracé en de rechtstreekse verbinding van de SamMaaszieken-

©

huis-complex lossen voor Sambeek niets op. Het wordt daar
alleen maar onoverzichtelijker
en dus ..... gevaarlijker.

©

Groenloos Luneven II?
Raadslid Piet Cremers werd door
B&W met een kluitje in het riet
gestuurd als antwoord op z'n
opmerkingen over de veel te
dichte bebouwing, die Luneven
II bedreigt. Hij is (terecht) bang
dat het er een kale boel zal worden omdat er nauwelijks ruimte
zal zrjn voor groenyootzieningen.

"We willen voorkomen", riep

Cremers, "dat de wijk Luneven

Daar moesten Piet en de toekom-

de duiventil van de jaren '90
wordt" (waarmee hij de duivenmelkers weer tegen de schenen
schopte; zo blijft er altijd wel iets
te discrimineren over).

Burgemeester Hillen aaÍ: "We zullen proberen om in een redelijke

verhouding wat ruimte te creëren.

"

stige bewoners tussen de Hogeweg en de spoordijk het mee

doen. De vroede vaderen hebben
het beste met u voor; wacht maar
rustig af.

Waarom sneed trouwens niemand de geluidsoverlast aan, die
de nieuwe Lunevelders ongetwijfeld van het langsrazende trein-

verkeer zullen

ondervinden?

Voor geluidwerende aarden-

en

groenwal zal wel geen plaats zrjn.
11

Geen

kerncentrale
Een paff weken geleden lekten
er "plannen" uit, dat er gedacht
werd aan de bouw van een kerncentrale bij de Sambeekse stuw.

daarna liep ik tegen een
bewoner van het Bossche provinciehuis op. Bij het tonen van
m'n visitekaartje riep hij plotseling'uit:,q heb je het al gehoord,
die lcernöentrale gaat niet door;
't *ar.rnaar een grapje.

Kort

©

Leuk grapje.

©

Als "compensatie" krijgen we nu
misschien een waterkrachtcentrale, ingebouwd in de stuw. Minister Van Aardenne zret er wel iets

Sa

in.

trales.

,

Voor p@stzaken

wat prpttiger maken.

ee

De kans is trouwens groot, dat u
er meteen de laatste dorps-

nieuwtjes oppikt.

Zijn er foto's geplaatst in

is

is dat tegen een kleine vergoeding
mogelijk.
Daarvoor is het 't beste even
telefonisch contact op te nemen
met:' Cor Groos
Past. v. Berkelstraat 74
Sambeek

Telefoon: 7 4015
P.S. liefst 's avonds na 20.00 uur.

©

Redactie

't Duvelsklökske wordt samengesteld door:
P. Boersma
C. Borsje (eindredacteur)
A. Broeke (pastoor)

V. Freriks

Wie meent een aardige bijdrage
te hebben voor het Duvelsklökske zou eens kontakt op kunnen
nemen met Cor Borsje, Torenstraat 51 , Sambe€k, telefoon

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

73529.
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deze

of voorgaande nummers, welke
u graag zotJ willen hebben, dan

©

mooi meegenomen.

En dat

FOTOWERK

m

toen vergeten: Postagentschap
PTT, M. Kateman-van Lankveld,
Grotestraat 57 , 5836 AB Sambeek, lelefo on 7 17 23 .

H

Aan de vorige uitgave van het
Duvelsklökske voegden we een
lijst toe met belangrijke adressen
in Sambeek. Eén adres zijn we

s

naar Sambeek

Voor heel veel postzaken kunt
u dus dicht bij huis terecht, terwljl u op hetzelfde adres, achter
een andere toonbank, terecht
kunt voor uw levensmiddelen
en andere zaken die het leven

ek
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Met de bouw van de stuw werd begonnen in 1926.

m

Schone energie-opwekking is
nooit weg. Beter dan een kerncentrale of een reeks biogascen-

5

1, Sambeek, telefoo n 73529

