
9l-.1 t

,\! j.,,;. :':-

,í§.

,T DUVf,É«UÖrcSKf,
een uitgave van Stichting Sambeeks Heem Ls.m. de Dorlsraad

10
2{n6

oorprr&S-ambeek

1--
Stichting
Sambeeks
Heem

De duivel is voorgoed terug in S ll

Met het weghalen van een groot doek onthulde burgemeester Karel van Soest van de gemeente Boxmeer
op zaterdag 24 juni omstreeks 19.45 uur op het kerkplein in Sambeek het kunstwerk 'legende van het
duvelsklökske'.

"Gocd werk heeft tijd nodig", sprak hij
dc velc aanwczigcn toc. "Een dorpsplcin
verantwoord reconstruercn kost hccl
wat hoofdbrckens en zorgt voor talrijkc
discussics. Dc inwoncrs zijr' blj de
herinrichting van hct Pastoor de Vocht-
plein, hct kerkplcin, de omgcving van dc
toren ón de weg naar gemeenschapshuis
De Elscnhof bctrokken geweest. Dit alles
vergdc vecl tijd, Ook was er heel wat
overrcdingskracht nodig om de nodige
gcldmiddclen bijecn te krijgen. Uiteinde-
hjk is hct allcmaal gelukt en heeft
Sambeek nu ecn mooi en functioneel
dorpshart."
Vlak voordat dc burgemcester hct
kunstwerk onthuldc, had Cees Kroef
- voorzittcr van Dorpsraad Sambeek en

De duivel op het kerkplein, reikend naar de klokken in de toren. (foto: RK)

drijvende kracht achter het vernieuwde dorpshart -
de legcnde voorgelezen, waarnaar beeldend kunste-
naar Mirjam Verheijen uit Cuijk het vier metcr hogc
kunstwcrk had vervaardigd.
Eeuwen geleden had een duivel in de kerstnacht ecn
ongewijde klok uit de toren van Sambeek gchaald cn
begraven in cen mocras tussen Sambeek en Boxmccr.
Sindsdien, zo verhaalt de legende, verblijft de duivel
daar. Elke kerstnacht echter komt hij nog evcn terug
naar dc torcn om dc klok te luiden.

Sambekenaren hocvcn sinds de onthulling van het
kunstwerk niet meer te wachten tot Kerstmis. Dc
duivel is voorgoed terug in het dorp en ze kunnen
hem elke dag zien. En, omdat hij is vervaardigd uit
onverwoestbaar brons, zal datnog heel lang het geval
zijn.

In dit Duvelsklökske een terugblik op een aantal
activiteiten die in het zonovergoten weekend van
24 en 25 juni 2006 plaatsvonden.
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Op zaterdagnrorgen 24 juni was er rancl om de met vlaggenversierde
toren een markt, waarop kinderen speelgoed konden kopen en

verkopen. (foto: BD)

Op het heringerichte Pasïoor de Vochtplein werd een markt
gehouden, waarop Sambeekse verenigingen en organisaties enkele

van hun activiteiten demonstreerden. (oto : BD)

Fraaie,
klassieke

tractoren van

leden van de
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Motoren en

Tractoren
Vereniging
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(foto: IrrV)
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Bij een hoekje vctn de toren wachten op jeugdige klandizie.
(foto: íl/V)

Onder de toren was er een door Sambeeks IIeem opgezette

expositie over het vroegere dorpsplein van Sambeek: het

Vrijthof. (foto: WV)

l-eden van de KVO lieten zien hoe St. Janskransen worden

gemaakt. (foto: l4rV)
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Voor kinderen. was er een ballonnenwedstriid. (foto: IVV)
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Op zaterdagavond was de fficiële ingebruikname van de toí
wooneenheden verbouwde boerderij van Het Kloosterhuis.
Enkele zusters redemptorislinnen, de vroegere bewoners van
het kloostercomplex, vonden het lettk om weer even terug in

Sambeek te zijn. (oto: I4tV)

Uitreiking van een
Duvelsklökske over
de geschiedenis
van het Vrijthof
en het Pastoor de
Vochtplein actn een

aantalpersonen, die
nauw bij de beide
pleinen betrokken
zijn geweesÍ.

(foto: BD)

Een spectaculaire acl van een als duivel verklede yuurspuwer.

foto: IlrV)

Burgemeester Karel van Soest staat klaar om het kunstwerk te
onthullen. (foto: WI)

Pater Gerard Oude llengel besprenkelt de vele St. Janslcransen
en trossen. (foto: BD)

Cees Kroef voorzitter van Dorpsraad Sambeek, leest de
legende voor waarop het kunstwerk is gebaseerd. Achter
hem beeldend kunstenaar Mirjam Verheijen. (foto: ltrV)

Sambeek heeft sinds de memorabele 24 juni 2006 een realistische,
bronzen duivel. (foto: RK)
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Na dt onlhulling van hel kunsÍv'erk ver:o)'gde hat'monie Sempet' UniÍas een

pt.o nr e na decon cert. (/bÍ o : B D)

Ttjdens clit zeer
gev,cra rdeerde
concerl trqden
ook diverse so-
lisÍen op, :ools
Roe,l l/erheggen
en Liektt Paters.

I ktot'nisÍ Koen
I Iuijbers blies
een solopartij.
(lbto'-s: BD)

Ook :onggroep Jo1,fitl wus vun de panij en :ong een aanÍal
aanstekelijke mu:ieknumnrers. (/bto : BD)

De tr,tren u,as beicle clctgen geopend v'oor beklimming. tr'elen

genoten van het uitzicht ovet'Sambeek en omgevins. |'oto: BD)

Een gt'zalligt actit,ileil vtos op zondag 25
juni cle Brabantse kffiuafd op het Pctstoot'

de, lbchtlsleitl, wacn'oan vele Sanrbekenaren

a u n s c:h ot'e n. (fot o : ïl'í' I

4r+;="ri;--'r'aL*)#,é
H/achlencl in cle rij yoot'de tu/el mel broocljes
en heleg ontsÍonden ols van:elf'geaninteerde

gesprekken. (foto : l['V1

In onÍspannen sfeer wet'cl hi.jgept-uat orer
van alle-,; en nogwal. (í'olo: ll/l/)
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Duvclsklökskc nr. 37 is ccn temgblik op dc Plcinfccstcn ,

dic op 24 cn 25 juni 2006 plaatsvondcn brj gclcgcnhcid van

dc officiële ingcbruiknarnc van het sercnovccrdc Pastoor de

\bchtple'in cn hct kcrkplcin.

7ek.rt: Renó Klaasscn
('tsn'et'tie : Truus Klaasscn-Hubbers
f'oto's: Bctly Dcrikx llitto: BD) - Wil Vonk (.litn: l\tVl

Rcnó Klaasscn (litto: RK1

I onngeving & reulisutic: .los Kuijpers
Pnxluttie: Van Mamcrcn Rcpro BV - Nijrncgcn

Duvclsklökske nr. 37 is ccn uit-eave van Sanrbceks Hcenr in
sanrcrrlr,crking nrct Dorpsraad Sambcck cn clc corrrrnissic
Hcropcning Pastoor dc \bchtplein, oktobcr 2006.
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