'T DUVnÉ«uörcsKn
Duvelsklökske is een onregelmatig verschdnende uitgave, die tot doel heeft de
inwoners van Luneven en Sambeek kennis met elkaar te laten maken.
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IN DIT NU]VI IVER
* Grandioze Li ndefeesten
in het weekend na Pasen
* 50 jaar hengelsportvereniging in Sambeek
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* Programma Torenfeesten
* Torenkwest ie : br ief van
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het Kerkbestuur aan de
Gemeenteraad van Boxmeer
* Terug naar Sambeek:
d i verse reun ies
* Torengedicht, oproep "oude
foto t s " en Toren loteri j
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WIJ WENSEN U EEN VROLIJK PASEN

l
SA}IDEEII
z:-kaa 1 ge\^Ie 1d op 800
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De t radi t i on ee 1 geví or den Sam beekse Lindefeesten \^rorden dit
j aar gehouden gedurende het

©

onder andere de apparatuur van
Normaal geplaatst worden. Op
de pl aat s van het podi um moen
de tent bi jna zeven meter hoog

Sa

weekend na Pasen, dus van
donderdag 3 april tot en met

6 apr i 1. 't Be loof t een
nog grootser feest te worden
dan de voorgaande jaren.
Op het Pastoor de Vochtplein,
in het centrum van Sambeek t
komt een tent te staan met een
oppervlakte van maar liefst
800 vierkante meter. Dat is
nodig vanwege de geweldige
afmetingen van de geluidsapparatuur van de groepen Normaal
en George Baker Select ron.
Op het im me ns grote pod ium
van 8 bij ruim 22 meter zal
zgndag

z:-jn.
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De Lindefeesten worden nu aIweer voor de negende keer
gehouden. Ieder jaar staat het
organiserende com ité weer voo r
de vraag welke artiesten het
beste gecontracteerd kunnen
worden. Dat is overigens een
vraag die men z:-ch a1 in de
maanden juli /augustus ste1L,
want voor goede artiesten is
het vaak nodig hun optreden aI
een half jaar van tevoren
contractueel vast te leggen.
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Iedere rechtgeaarde Sambekenaar zal wEt weten t en bat e
waarvan de Lindefeesten georganiseerd víorden. Voor de paar
mens€rtr die hiervan niet op de
hoogte zt)nt vertellen vÍe het
nog maar eens. De organisatie
is in handen van Harmonie en
Tamboerkorps Semper Unitas.
wordt
À1s er geld overblijft
dit aangewend voor de aanschaf
en het onderhoud van de ins t r umen Èen v an de ze zeer ac tieve en succesvolle vereniging. Ook het onderhoud van de
uniformen, die in en buiten
Sambeek vaak gedragen worden,
wordt. als het maar even kan
uit de baten betaald.

van de
Àan de organisatie
tindefeesten
zíL heel wat
vast. Bestuur en leden van
Semper Unitas hebben het er
t i j den lang d ru k mee. Ook vel e
dorpsgenoten,
die geen 1id
z i jn van de vereni ging hebben
spontaan hun medewer king toegezegd om de feestsen te doen
slagen. 't Is tenslotte
een
echt dorpsfeest en daarvoo r
wi1len velen graag hun beste
beentje voor zet ten.
De feesttent, die ook dit j aar
weer met behulp van gaskappen
gezellig verwarmd zal zL)n,
gaat bij a1le avondoptredens
om 20.00 uur open.
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Veel enthousias!e_$edewerki
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Semper Unitas
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Donderdag 3 apr iI

De Lindefeesten 1985 zu1len
worden geopend door het in de
regio alom bekende Dans- en
Sho$rorkest Spring. Deze avond
begint om 26.0-ö--ilur en is voor
i edereen gratis toegankeli jk .

april I98ó

danser. Gerard's ranke verschijning viel tijdens het
dansen op en toen b'l eek dat
hij ook nog uitstekend kon
zíngen, schreef hij in voor de
sound Mixer TV test. Het geluk
lachte hem toe. Zi jn carrière
kwam in een stroomversnelling
door zijn optreden in de Play
Back Show met het nummer
Cry ing van Don l'lcLean.
Vri jdag ! april
Deze avond wordt ver zorgd door
de Àchte rhoekse rock-formati e
Normaal.

George Baker §election
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die al meer dan tien
ffioep,
jaar in bi jna dezelfde samenbestaat, treedt dit
stelling
jaar in Sambeek voor de vierde
maal op. Voor de rasechte
en deze groep
Normaal-fans
groeíf-nog eIk jaar
is elke
optreden een evenement om
nooit te vergeten. Voor wat
Noordoost-Brabant en de kop
van Limburg betreft is Sambeek
nog de enige plaats waar de
fans van Normaal naar hun
f avor i e te -ír-t-ia-ít e n k unne n
Bergen en
komen luisteren.
Zeeland zijn door Normaal van
geschrapt, lrrant men
de lijst
heeft het veel te druk. Toch
leuk voor Sambeek dat Normaa 1
hier we1 wil komen.
'L zLL erin, dat vele f ans ui t
de zeer wijde omtrek naar
Sambeek zullen komen om Normaal aan te moedig€Ír r zo-EEE
íf-ïiodig is.
Normaal is dit jaar zelfs
[Iíg?5íeia met niemand minder
dan de bekende Hendrik Haver kamp, die in Sambeek voor de
eerste keer op zaL treden.
Benni e Jol ink , de razendpopu laire zanger van Normaal zel
onlangs in een radio-interview
met Jan Rietman van Los
vast:'we hebben Hendr ik unne
gitaar ien de hand drukt en
noe spult 'L dat ut barst'.
Op deze avond zal het er ongetwi jf eId vreer oerend hard aan
toegaan, het gezel 1 i ge hök enzal door de
höken-hóken
feesttent k1 inken en ook het
deurdonderen zal- op straat
goed te vo lgen z i jn.
tlaar wat het belangrijkste is:
eèh geweldige avond voor iedereen die de muziek van Normaal een \^rar m hart toedraa@
§àÏ5eek wordt n ie t voor ni et s
het Mekka van Normaal genoemd.
om-70.00 uur
De ffiT-gaat
open. 'l Is dus te hopen dat 4
apri 1 een stralende lentedag
zal zL1n, want de fans staan
ongetwijfeld tijden van tevoren al te dringen om vooraan
te kunnen staan.

populai rste Duitse ster in de
Benelux. l,let een verkoop van
meer dan drie mi1 joen platen
kan dat ook bijna niet anders.
Hij treedt per jaar tussen de
250 en 300 keer ergens in
Nederland of België op, verzor gt zo'n 7 5 r ad io-u i t zend in gen en een flinke
handvol
televi s ie-ui Lzend i ngen. Oo k
Dennie Christian komt voor de
fffi
ffi
sambeek. vele
van zL)n fans zul1en de vreg
naar de Sambeek se Lindefeesten
weten te vinden om mee te
zLngen met de gemakkelijk in
het gehoor 1 iggende 1 iederen.
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Het is de eerste keer dat
Gerard JoIing in Sambeek het
podium zal beklimmen. Vooral
voor het iet s jeugdigere publiek zal dat een ware happei

1

Om 1 3.0 0 u ur beg i nt op zonda g
de matinee. De toegang is dan

gratis.
DEffi-ordt me een hele toestand, want de vermaarde Dennie
Christian vereert de Lindefeesten met

z ijn

bezoek. Het

Dans- en Showorkest Spring zal
gedurende deze midaag voor de

s

nodige sfeer zorgen.
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Dennie Christian debuteerde in
l37T-n-JGÏi-ïïl[ 97 4 z'n eersre
hit aI te pakken. Hij nam
sindsdien veertig singles op
en zestien LP's met in totaal
185 titels. 't Is een raadsel
dat hij nog t,ijd heeft om
buiten de studio op te treden.
Dennie Christian is de trotse
Eezïtteffirdere
gouden
en platina LP's. Hij is de
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zien en te horen zu)n op de
Sambeekse Lindefeesten .'L
l,lordt ongetwijfeld
een heel
gezellige avoDd, voor jong en
voor wat ouder.
'l Is raadzaam tijdig
een
ent reebewi js te kop€Ír r wan t
anders blijft
het tentzeil
voor u gesloten. Dat kan tot
en met donderdag 3 april.
Het zeJ.f de geldt trouvíens voo r
het k open van toegangsbew i j zen
voor de optredens van Normaal
en de George Baker SeleïffiI
De xaaffi-zifreffir
bij de Rabo-banken in de regio
alsmede bi j Jac. Denen, St.
Janslaan 2, Sambeek, telefoon
08855 72035.
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Op de zaterdagavond zal het
Dans- en Showorkest Spring
opnieuw van de parti j zïjn. -Deze avond wordt voorts opgeluisterd door niemand minder
dan Gerard Joling.
't vEn-fu is bekend: Gerard
bij
Joling kwam eigenlijk
toeval in de muziek terecht,
wanL van oorsprong is hij

9_ apr
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De geergg Ealgl Selection,
e r u í-va n w e g fe w e e-s-ír-5e§ïít
zondagavond om 20.00 uur met
een grandioos optreden.
In de wereld van de populaire
muez iek heeft deze groep een
geweldige naam opgebour^rd. Enkele jaren geleden traden zL)
uit het felste licht van de
schi jnwerper s om nog niet zo
lang geleden met een ongekend
elan $reer tevoorschi jn te komen. Wie herinnert zich niet
de Tv-spec ia J , d ie op Hawa i
werd opgenomen, niet? Een
reeks nieuwe singles I a1le van
topkwaliteit,
werd in deze
show ten doop gehouden.
Ook de George Baker Sel eet ion
t

I/\I TE EEN BETER PROGRANIMA WE E T
VOOR DE SA}4BEEK SE L ÏNDEFEESTEN
IUAG HET ZEGGE l.tr.
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VIJFTIG JAAR HENGELSPORT ÏN

SAMBEEK
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Zes keer vergaderen

ïn het eerste verenigings jaar,
eindigend op 30 okEober L937,
kwam men zes keer in yergadering bijeen: praten over wezens die ze nog nooit eeroer
hadden gezi en.
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A1 spoedig was a1les goed
georganiseerd. A1 in 1937 ging
men regelmatig met korpsen
naar concoursen, onder andere
in Cuijk, Blerick, Eindhoven
en Tegelen.
Op 17 juli 1937 werd de pregetekend door 17
sentielijst
leden. volgens de noÈulen vond
de secretaris
dat alleszins
bevredigend. De ver-gadering,
die op zondag na de hoogmis
van tien uur plaats vond, werd
even onderbroken voor het maken van een groepsfoto. Dat de

©
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In dat jaar nam de H.S.V.
Prins Bernhard aan vijf concoursen dee1. Er werden heel
wat pri)zen gewonnen: een beker, een lauwertakreen medai]1e en twee vaandelmedailles.
L. Stiphout toog aan het werk
om een pri)zenkast
en een
vaandel te maken. Het kostte
rJe vereniging niets.
Op 5 september 1937 werd het
ee r st e nat ional e v isconcou rs
gehoudenr'hetgeen schitterend
geslaagd lsas en de kas op peil
brachtn.
Op 3 oktober van dat jaar werd
een onderling concours gehouden, dat de eerste Koning voor
de vereniging opleverde in de
persoon van [',1.Wijers.
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ring gaf een collega-visser
uit Boxmeer tekst en uitleg
over het doel en streven van
een hengelaarsvereniging. Hij
had een aandachtig gehoor en
werd na afloop dan ook hartelijk bedankt voor zijn bijdrage door secretaris Timmer-

H

Ti jdens de oprichtingsvergade-

jeugd de toekomst
heefL,
bracht men :neteen in praktijk
door enkelr', jeugde Sambeekse
telgen mee Ee fotograferen. In
ieder geval leuk voor het
plaatje.
Zoals duidelijk
te
was er nog geen
zien is,
sprake van het hui di ge moderne
visgerei. Eerli jke bamboestokken, waarvan sommige toch a1
aardig aan de dunne kant,
vormden het gereedschap van de
hengelaars.
Vanzelfsprekend kregen a1le
leden een afdruk van de f oto,
maar er werd ook een exemplaar
gezonden aan Z.K.H. Prins
Bernhard; niet omdat hij zo
van vissen hieId, maar omdat
de hengelsportvereniging zL)n
naam had gekozen.
Prins Bernhard stond op 7
januari L937 weer in het middelpunt van de belangstelling.
Toen trouwde de Prins met
Prinses Juliana en vanzelfsprekend werd er ook in Sambeek een grote optocht georganiseerd. De hengelaars liepen
in de stoet mee en zetten hun
beste beentje voor, zoals de
histor ie vermeld. Welk beentje
dat was, kunnen we niet meer
achterhalen.
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jaar geleden, op 1B
vijftig
oktober 1936, werd in café
St iphout de Sambeekse henge 1sportvereniging
H.S.V. Prins
Bernhard opgericht.
Het voorlopige bestuur bestond
uit: Arn.Belgers (voorzítter),
Th.T i mm e r mans (sec retar is ),
G.Stevens (penni ngmees te r ),
L.St iphout ( 1s te commissar is
en Zde voorzLtter)
en Fr.
Wi jers ( 2de commissar is en 2de
secretaris).
Inclusief
het
bestuur bestond de vereniging
uit 27 leden. Er was dus animo

Eerste feestavond

Hoewel er over het eerste jaar

enige achterstallige contributie was, kon men toch zestig
gulden naar de spaarbank brengen. Dat was voor die tijd
toch een heel bed ra g. J. l*le lsen
en J.de Vlam hraren de eerste
kascontroleurs.
Of dat geld aangewend i s voor
de ee rste feestavond op donderdag 11 februari 1938? Jawel! Er zal weinig van overgebleven zí3n, want slechts één
lid liet verstek gaan. Het $ías
een gezellige avoDd, er werd
menig kaartje geschud, a1le
ecerijen verdwenen in de honger ig e magen en e r wer d geen
klacht gehoord.
Dat het feest goed bevallen

hras, bleek t i j dens de

ve rgadering op 2l augustus 1938.
Nieuwe leden zovden bi j aanmelding voortaan vi j ft ig cent
moeten betalen. Daarvoor mochten zlj dan a1leen de gewone
vergaderingen bezoek€rrr want
het eerste j aar mocht en zí)
niet deelnemen aan concou rsen
en ook niet aan het potverteren (de feestavond dus).
Ti jdens dezelfde vergadering
wer d het cont ract met de Domeinen getekend voor het betreden van de rijksgronden
langs de l,laas.
De tweede Koning werd Th.Verrijdt.
Sambeek sleepte dat
jaar zes pri)zen in de wacht
en de kas sloot met een batig
sa

ldo
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Moeilijke tijden

©

©

V

In 1939 begon er voor de vereniging een zeer moeilijke periode. De mobilisatie
gooide
roet in het eten. Het militaire gezag ontzegde de toegang tot de gronden langs de
Maas. Hiermee vervielen ook
aIle wedstr ijden, zodat Th.
Verrijdt
koning bleef. Het
ledental
liep
terug
tot
twaalf.
Toch hield de vereniging in
1 9 39 een geze 11 ig e fees ta vond.
À11e leden waren aanwezig en
deden zich te goed aan spi)zen
en dranken. De kas sloot met
een nadelig saldo van f.0r35.
geduHet aantal activiteiten
rende de oorlog 1940-45 was
uiterst gering. Het kwam er op
neer dat alIeen de jaarlijkse
feestavonden plaats vonden.

legden weinig animo aan de dag

om leden af te vaardigen naar

deze wedstrijden. Het feit dat
zLJ garant moesten staan voor
een bepaald bedrag zal er ook
we1 iets mee te maken hebben
gehad

penningen.

Clubhuisperikelen
In 1916 stond er vreer een
groot feest op het programma,
want de vereniging bestond
veertig jaar. De organisatoren
kwamen me t de c lub 1ok aa thouder, de familie Stiphout, niet
tot overeenstemm ing. De feesteli jkheden werden toen georganieerd in de Gouden Leeuw.
Begin 1979 kwam er een voorstel van de leden om van clubhui s te veranderen. Na stemming bleek een meerderheid
ervoor te voelen naar de Gouden Leeuw te verhui zen. Sinds
mei 1979 is dit het clubhuis
van de ve reni gi ng.
In datzelfde jaar organiseerde
Pr ins Bernhard t i jdens de
Pinksterdagen een grote fancyfair. Men was wijs, want een
gedeelte van de recette reserveerde men voor de feesteIi jkheden in 1986.
Vissen met Madeleine
In 1980 kwam er een verzoek
van verpleeghuis tladeleine om
een vismiddag voor de bewoners
te organiseren. Een begin van
een t rad it ie , even onder br ok en
in 1985 vanwege het slechte
weer. Hopelijk
straalt
dit
jaar de zan weer.
Na negentien jaar bedankte
M.líi jers om gezondheidsredenen
a1s voorzLtter. A1s dank voor
het vele werk dat hij in a1
die jaren verrichtte
bood de
vereniging hem heÈ erelidmaatschap aan; de eerste en tot nu
toe enige keer dat deze ondersche iding werd toegekend!
Op zl)n opvolg€r r B.Rover s r
rust nu de taak om samen met
de andere bestuursleden en de
leden van het vijftigjarig
jubileum een onvergetelijke
gebeurtenis te maken.
Dat zal best lukken,
want
bi jgekomen van de Torenfeesten
in juni hebben de Sambekenaren
tegen die tijd best hreer trek
in een fees t j e.
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In dat jaar trad J.Jacobs af
aIs secretaris en werd opgevolgd door Ví.Heijnemans.

Groot feest

De vereniging vierde het 35jarig jubileum op grootse wijze met een streekconcours,
vanzelfsprekend een reeeptie
en een fantastische
feestadezelfde die nog steeds in
gebruik is. De kast is goed
gevuld en er komen nog regelmatig trofeeën bij.
Brabantse kampioenen

Drie keer bracht de vereniging
een Brabantse kampioen voort:
B.Rovers in I969 en 1970 en
Th.Kessels in 1971.
Het wedstri jdvissen nam in de
jaren daarna een s teeds gr otere vlucht. Nog immer zijn de
leden van Pr i ns Be rnhar d a 1lerwege gevreesde vissers.
Het is jamm€rr dat het streekconcours uit die dagen een
langzame dood is gestorven.
die er
Enkele verenigingen,
aanvankeli jk aan meewerkten,

5
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vond.

H.Gommans maakte ondertussen
een ni euwe pr i )zenkasE; het is

©

ringen zullen goed bezocht
zí1n, want wie de presentielijst
niet tekende kreeg een
boete van 25 cent. De contr ibutie werd verhoogd tot 50
eent pef maand.
In 1949 telde de vereniging al
weer 29 leden. Toen trad Àrn.
jaar
na dertien
Belgers,
df a1s betrouwe dienst,
stuurslid. Hi j werd opgevolgd
door J. Markus. Àan de eerste
voorzítter werd hulde gebracht
voor zL)n inspanningen de vereniging door de moeilijke
jaren heen te loodsen. Er was
niet bijster veel belangstelling voor een bestuursfunctie,
want het bleek niet mogelijk
aIle vacatures op te vulIen.
Dat duurde tot 1950. Toen werd
C. van Os voorzítter. J.l,larkus
deed een stapj e terug en combineerde de funct ies van secretaris
en penningmeester.
ging het
Onder hun leiding
snel cres cendo met de veren iging. Het aantal leden groeide
en men had veel contacten met
andere verenigingen in de regio.
t"laar helaas. In 1952 vertrok
J. I"larkus en een opvolger voor

s

teiten h,eer opgepakt. Er kwamen nieuwe leden bij en men
vergaderde iedere eerste zondag van de maand, Die vergade-

In 1959 was de H.S.V. Prins
federatie Eendracht te Cui jk.
In verband met het lidmaatschap van deze federatie wordt
de koninkli jke goedkeuring op
de statuten gevraagd. ï{.Hei jnemans en B.Rovers zeLten zich
daarvoor in. De goedkeuring
werd op 28 juli 1971 verkre-
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Na de oorlog h,erden de activi-
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Straf voor niet-komers

Koninkli jke goedkeur ing

Bernhard mede-oprichter van de

.

In 1978 legde À.Jacobs, na
vijtien jaar, zijn functie als
penningmeester neer. E.van
Haaren volgde hem op en nu
beheert zijn zoon Sj.Jacobs de
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het waarnemen van het secretariaat werd niet gevonden. Over
de periode 1952 1963 is dan
ook niets opgetekend. De financi ë1e belangen wer den behartigt door L.Poorts en die
heeft dat ongetwijfeld
op
voortreffeli jke wijze gedaan.
In 1963 trad er een nieuw
bestuur aan: M.Wijers (voorz:-tter),
J.Jacobs (secretaris), À.Jacobs (penningmeester), H.Zeegers en L.Roeffen
( commi ssar issen ) .
Maar hoewel de vereniging een
secretaris had, zijn er van de
periode 1964 1968 geen verslagen terug te vinden. De
reden is bij het huidige bestuur onbekend. Liggen ze misschien ergens op zolder?
Vanaf I969 is alles
weer
keurig opgetekend. Uit het
verslag over dat jaar blijkt
dat de prijzenkast aan vervanging toe is; niet omdat hij te
klein geworden is maar omdat
hij van ellende bijna uit
elkaar valt.
Verder staat in het verslag,
dat de vereniging over twee
jaar mee wiI gaan doen met de
zusterverenigingen uit Boxmeer
om de Vilt in Beugen te huren.
Inderdaad werd dit contract in
1971 afgesloten en is sindsdien telkens met zes jaar
verlengd.

Bestuur

Het bestuur in het jubileumjaar bestaat uit de heren:
B.Rovers (voorzitter),
J.Hermens (secretaris),
Sj.Jacobs
(penningmeester)
en de bestuursleden C.Hoff maÍrs r H.Litjens, G.Jeuken en À.Jacobs.
van 'L DuvelsDe redactie
k1ökske wenst de H.S.V. Prins
Be rnha rd een zonover goten j ubi leumviering toe!

500 Jaar

pa5taOUt. r

Sambeekse Toren
1486
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Programma
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20-21 -22 juni '86
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Vijf eeuwen geleden werd de eerste steen gelegd van onze
SÍ. Janstoren door de jonge Hendrik Hack.
Anno 1986 is hij nog sÍeeds het onmiskenbare middelpunt van on-

ze gemeenschap.
Daarom viert Sambeek feest en wordt de jarige flink in de bloemetjes gezet.

ATEflDAG 2l juni
VRIJDAC 20 juni

t%

een wagenspel, oude spelen voor de jeugd, torenbeklimmen, diverse exposities, enz.
- Om 11.00 uur retinie van de "Van Sambeek"-en in de
Gouden Leeuw. Kontaktadres voor deze reunie: mej.
Martha Kusters, St. Janslaan 1a, Sambeek, telefoon
(08855) 71596.

overdag:
19.(n uur:

Torenfeesten voor de schoolgaande jeugd.
Opening met de St. Janskransenwijding
- Overture 1486, een muzikale weergave van 500 jaar
Toren-geschiedenis
- Toespraken en het hiisen,van de nieuwe Sambeekse

20.30

ttur:

l%

uur: Torenmarkt
- Demonstraties van Sambeekse verenigingen, oude
tot
17.(n uur: beroepen, oude werktuigen en machines, rondritten,
10.(n

Tifilens deze TorenmarW is de kom van het dorp afgesloten.
Parkeren volgens aanwijzigingen.

vlag.

Torenkafftp, waarbij Sambekenaren zich op sportieve
wijze met elkaar meten
Veel muziek

20.(n.tur:

Bonte Avond met optredens van plaatselijk talent en
veel muziek.

Tïjdens deze avond parkeergelegenheid in de kom van het dorp.

Voor deze avond parkeergelegenheid in de kom van het dorp.

6

Os.s

enka
)-Y

-:-\K

//

/

L

uts

le

©

Stuw

©
o

Sa

Het

che Vel

meers

m

Klo

I

be

I l..B

s

ek
H

5 .tt

m
ee

Biesr

\

©

\ l:i';

14.(n uur:

l%

ZONDAG 22 juni
9.(n u.tr: Reunie van de "Zangertjes van St. Jan" in de pastorie.
Kontaktadres: dhr. Jan Sieben, Grotestraat 55, telefoon (08855) 71408. (Alleen 's avonds).
10.30 uur: Plechtige eucharistie viering, waarna de vendelgroet
wordt gebracht op hët Kerkplein door het
St. Anthoniusgilde.
12.(n uur: Gezellig Frischoppen in de tenten, waar om

©

3. De 10O-jarige Toren
4. De 60-jarige Stuw
5. De 100O-jarige Linde

en Toren
2. De dorpskern, gezien vanuit het zuid-oosten
1. Plattegrond feestterrein rondom Kerk

de laatste trekking van de Grote Torenloterij zal
plaatsvinden. Verder zijn er diverse aktiviteiten rond
de toren en ook voor de jeugd is er voldoende vermaak.

20.(n uur: Finale, met het inmetselen van een nieuwe "Eerste
steen", sprekers en het striiken van de Sambeekse
vlag. Muzikaal wordt de avond verzorgd doorhet
Streekorkest "José'.
Kontaktadres voor de gehele feesten:
dhr. Cor Havens, Grotestraat 83a, telefoon (08855)
71768.
Tijdens deze dag parkeergelegenheid in de kom van het dorp.

7

Sambeek, uurwerk in de Toren.
Eindelijk is men bezig met het plaatsen van het nieuwe uurwerk met klok in onze
monumentale kerktoren. De vier grote wijzerplaten met vergulde wijzers zijn reeds
aangebracht en spoedig zal men dan ook, reeds op verren afstand, de juiste tijd
kunnen aflezen. Lang genoeg hebben wij op die oude versleten wijzerplaat met
nietszeggende wijzer getuurd. De gemeente heeft waarlijk in een lang gevoelde
behoefte voorzien, waarvoor zij op aller dank mag rekenen.
uit: Boxmeersch Weekblad 23 september 1916.

WIE WIJZER WIL
WORDEN...
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uit de grote stapel correspondentie die gevoerd is
tussen Kerkbestuur en de
Gemeente in de laatste
150 jaar, die leze de volgende brief. Misschien
dat nu op somm ige vragen
een afdoend antwoord wordt
gegeven.

,À

der

Gemeente Bo:meer

,

Raadhuisplein,

BO}GÍEER.

s

Grotestraat 67
5836 . AC SAII,TBEEK.
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R. K. Kerkbestuur
Parochie St . -Jan de Doper
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Sa.mbe€k, 16 december 1985
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Edelachtbaar College,

I

het B.K. Kerkbestuur Parochie St.-Jan de Doper te
wij bij deze Uw aandacht voor het volgende:
Zoals U wellicht bekend is zal in 1986 in ons kerkdorp het
feit worden herdacht, dat dan 500 jaar geleden, in 1486, een begin is
gemaakt met de bouw van onze mouumentale kerktoren. rn dit kader is
de stichting 5o0 jaar sanbeekse toren thans reeds bijzonder actief.
De gehele 1e herft van 1986 zaL wat onze dorpsgemeenschap betreft
in bet kader staan van de voorbereiding van de festiviteiten, welke
in juni 1986 de herdenking van het Soo-jarig bestaaD van de toren

©

Na.uens

Sanbeek vragen

zulLen bekronen.
Als kerkbestuur en eigenaar van de toren richten wij ons
bij deze tot U met het verzoek bij te willen dragen in de bekostiging
van enkele onderhoudswerkzaanheden en verbeteriugeu, waaraaD dringend
behoefte bestaat. Ook in het verleden heeft ons bestuur hieromtrent
met Uw College contact gehad; wij verwljzen U in dit verband naar
B

ons verzoek d.d.22 december L979 i-n,zake het onderhoud van het torenuurwerk en Uw desbetreffende raadsbesluit d.d. 17 januari 1980. Bij laatstgenoemd raadsbesluit, waarvau wij bijgaand een copie insluiten, is door
U vastgesteld dat de kosten van een onderhoudsabonnement alsmede eveatuele
onderhoudskosten ad / 500r-- 's jaars voor rekening van de gemeente zouden
komen. Ons parochiebestuur, in deze voorgelicht door de. firma "De Klok"
te Aarle-Rixtel-, was van oordeel dat t.g.v. de goede staat waarin het
uurwerk op zich verkeerde, geen onderhoudsabonnement nodig was.
De prijs hiervan bedraagt volgens opgave van genoende firma r lSO,-- p€r

jaar.

Thans echter leeft bij ons bestuur en bij de Sambeekse bevolking, vertegenwoordigd door de Stichting 500 jaar Sambeekse toren, de wens on de klok te
voorzien van een nieuwe wijzerplaat, uieuwe cijfers err een verlichting.
De kosten van de restauratie van de wijzerplaat, wijzers en cijfers bedragen
volgens de opgave van de firma "De Klok", welke U hierbij in copie aantreft,

©

f LL.264,3O, inclusief B.T.W.r ën inclusief 6% prijsverhoging.
van het uurwerk ad Í 6.586,-- (excl. B.T.W.)
zuIlen voor rekening van de Stichting 50O jaar Sambeekse toren worden geuomen.
Deze Stichting is van mening, en ons parochiebestuur deelt deze opvatting
volIedig, dat op eera zo monunentale toren als de Sambeekse verlichting
Ín de huidige tijd feitel.ijk niet sntbreken mag, opdat ook bij avond en
duisternis het uurwerk duidelijk zichtbaar is, zulks in het algeneen belang.
De kosten van de verlichting
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Aangaande de opstelling van de kosten veroorloven wij ons
het volgende op te merken:
De gemeente heeft sedert het raadsbesluit van 17 januari 1980 nog geen
uitgaven behoeven te doen inzake het onderhoud van het torenuurwerk.
Deze kosten hadden in de jaren 1980 t/n 1986 7 x f 50O,-- (ouderhouds-

s
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kosten), vermeerderd net 7 x f 150r-- (abonnementskosten), ofwel
/ 3.5OOr-- * f 1.050,-- Ë f 4.550,-- kunnen bedragen.
Van het nu genoemde bedrag ad I 11.264130 is derhalve een bedrag van
í LL.264,30 - f 4.550,-- E f 6.7t4r30 aIs ouvoorzien aan te merken.
In dit verband wijzen wrj U erop, dat door Uw College bij meergenoemd
raadsbesl-uit van 17 januari 1980 tevens besloten is een bedrag ad
f 7.L3Lr-- beschikbaar te stellen te behoeve van het herstel van het
torenuurwerk in de St.-Petruskerk te Bo>cmeer.
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Op grond van de hier aangevoerde argrrnenten verzoeken wij U
bij deze om, zo nogelijk in Uw eerstvolgende raadsvergadering, te willen
besluiten het gevraagde bedrag ad f LL.264,30 beschikbaar te villen
stellen ten behoeve van de kosten, verbonden aan het herstel van de
wijzerplaat, de wijzers en de cijfers van het torenuurwerk van de
St.-Janstoren te Sambeek.
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Vertrouwende dat U op dit verzoek gunstig wilt beschikken

verblijven wij,

naruerrs

het kerkbestuur voornoemd,

met alle hoogachting,
J.H.M. van de Geer
Secretaris.

A.J. Broeke, pastoor
Voorzt.tter.

Bijlageu: Copie raadsbesluit 17 januari 198O
Offerte Fa. De Klok, Aarle-Bixtel d.d. 14 uovember 1984.
Copie brief Stichting 500 jaar Sambeekse toren d.d. 15 december 1985.
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amilie elkaar kunnen ontmoeten.

De

van
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Tijdens de Torenfeesten zal het in Sambeek
erg druk worden, want er zullen maar liefst
drie reunies gehouden worden. Mensen met
de familienaam Van Sambeek worden naar
ons dorp uitgenodigd op zaterdag 7l juni
tijdens de grote Torenmarkt. Vanaf I I uur
hebben ze een eigen programma in de
rfGouden Leeuwtt, waar ze als één grote

s

§

Genealogische Kring van deze streek zal
ook aanwezig zijn. Deze groep mensen zijn
gespec ial

iceerd in het opzetten

,A

amiliestambomen. Omdat er op dit
moment geen Van Sambeken in Sambeek
wonen, komt iedereen van buiten af . Voor
hen is dat dan ook een mooie gelegenheid
om het dorp waar heel lang geleden eens
een veme voorvader gewoond heef t te
leren kennen tijdens de vele activiteiten
f

be

m
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van de Torenmarkt. Overigens

Genealogische Kring

de

is er op die zaterdag

Iedereen, die gëinteresseerd is
bij

deze mensen tereeht.

in

s

stambomen kan

ek

beslist niet alleen voor de Van Sambeken.

van St. Jan. Iedere, wat
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De tweede retinie is die van de zangertjes
oudere

m
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Sambekenaar zal ze nog wel kennen: dit
koor was in heel Nederland bekend om zijn
radio-uitzendingen van Missen en Ziekenlof
en optredens in het j eugdprogramma
"Wigwam". Bijna alle leden zijn opgespoord
en hebben inmiddels een aankondiging van
hun retinie ontvangen. De oud-Zangertjes
van St. Jan komen bij elkaar op zondag 22
juni vanaf 9.00 uur in de Pastorie.
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De derde rer-inie is die van de
Dat zi jn er natuurli jk
enorm veel. Om deze mensen naar

oud-Sambekenaren.

'

Sambeek uit te nodigen, hebben we de hulp
van u allen nodig. Als u broers, zusters of
bekenden hebt, die het leuk vinden om nog
eens in Sambeek te komen en oude
bekenden te ontmoeten: nodigt u ze dan uit
op zondag ?2 juni. Ze zijn van harte
welkom in de Eucharistieviering van 10.J0

In het hart van dit Duvelskt6kske treft er

twee

inf ormatief olders aan over de
Torenf eesten. Die kunt u aan de mensen
die u uitnodigt geven of toesturen. Ze
weten dan precies waar, wanneer en hoe

laat de vele activiteiten plaatsvinden. u
hebt meer folders nod ig? Dat kan Ze

natuurli jk ook daarna bii het
gezellige Frtihschoppen. Voor de mensen,

uur maar

die van ver moeten komeor is er
mogel ijkheid om vanaf 9.3O uur
inwendige mens te versterken.

.-\§N.....

Iiggen voor het meenemen bij de Rabobank
en het Postagentschap. [J kunt ook terecht
bij Mevr. M. Denen, schilderstraat 5 (ter.
75400) en bij Mevr. H. Hutten (tel. 7i552).
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Voorouders, Bij die eens hier stond
Uw spade plaatste hier in den grond
Een zwaye fundatie werd daar toen gestouwd
lrlant daarop moest hi j l^Iorden gebouwd
Steen voor steen zrjL gfi toen geboren
Wi j zt jn trots op u oh Toren
Eeuwen hebt gij aI weer en wind doorstaan
Ook t t oorlogsgeweld dat kon u niet aan
Doch na de oorlog had gii diepe wonden
Die wij zo vlug niet genezen konden
Maar gij hebt uw beurt goed afgewacht
Nu ztjL gij weer een praal en pracht
Daarom schoonheid hier ten lande
tíi j zr jn zee? met u begaan
Voorouders , Bij hebt het goed gedaan.
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WIE KAN VERTELLEN.
s

ek

welke kinderen er op deze foto staan? Welke school en welk jaar? Op het bordje
staat:]'N.B.Sambeektr. Graag kontakt opnemen met het Sambeeks Heem of
met J.Kuijpers.
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Stichting 500 iaar Sambeekse Toren

GROTE LOTERIJ
Maandag

2l april

1986

4e Trekking Torenloteri j met
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uiteraard
weer een hoofdprijs van f SAOr-- en diverse
andere priizen. Voor een tientje kunt u nog
steeds mee doen. Op die avond zal de heer
M. van den Brand een boeiende lezing
verzorgen over ttSambeeks verleden rond
Kerk en Torentt. Aan de hand van diats zal

©

de geschiedenis van Sambeek vanaf
Pre-historie tot aan onze ti jd in

/1

Sa

vogelvlucht behandeld worden. Een helder
geschreven en rijk gëillustreerd boek over
hetzelfde onderwerp en eveneens van Rien

m

van den Brand zal nog voor de
eesten van de mid-zomer op de
markt gebraeht worden. Di t in nauwe
Torenf
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samenwerking met het Sambeeks Heem.

s

Er komt nog dit jaar een boek uit met oude foto's die in Sambeek zijn gemaakt. De
samenstellers vernemen graag wie oude foto's voor publicatie in het boek ter beschikking
wil stellen. Omdat een zekere beperking nodig is, zullen alleen foto's opgenomen worden
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van vóór l9'50.
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KontaKpersoon
Fotoboek Sambeek:
Jos Kuijpers
Torenstraat 44
5836 AM Sambeek
(08855) 75372
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Adres eind_redactie: Torenstraat 51
Sambeek, telefoon
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