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Zolang er

carnavalsoptochten

s
m
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H

door Sambeek trekken speelt de
plaatselijke toren er een rol in.
Meestal moet de torenklok het
ontgelden. Och, zeggen ze dan
in Luneven, de tijd staat weer
eens stil in Sambeek, als de wijzers na verwoede pogingen het
tegen de wetten van de zwaarte-

ek

be

m

Straks kunnen ze in Luneven
zien hoe laat het in Sambeek is.

©

zuchting gehoord: verlicht

©

kracht moesten afleggen.
De stenen reus blijft er kalm onder, trekt zich er ogenschijnlijk
niets van aan Maar wie na sluitingstijd van De Stip naar huis
loopt, hoort duidelijk een klaaglijk geluid rond de torentrans. En
wie in staat is dan nog goed te
luisteren heeft meermalen de verme

dan, verlicht me dan.
In de kring van deze late wande-

laars is het idee geboren om de
torenklok, vanwege z'n vijfhonderd jaar trouwe dienst, een goede beurt te geven. Hem te restaureren dus. Restauratie hoort
trouwens de laatste tijd weer bij
de kerk en daar mag de toren
best van mee profiteren.

Bovendien ligt het in de bedoeling om de wijzerplaten te gaan
verlichten , zodat er ook bij nacht
en ontij geen twijfel over kan bestaan hoe Laat het in Sambeek is.
Voor restauratie en verlichting is
Yanzelfsprekend geld nodig.
Om dat bij elkaar te knjgen
1

wordt een grootse loterij

(een

soort aflaat?) georganiseerd, met
Yanzelfsprekend mooie prij zen

voor wie het geluk hadden de
juiste nummers te kopen.
U hoort er nog van. Geen deurbel
zal onberoerd gelaten worden.

Sambeeks voetbal
In

deze derde uitgave van

't Du-

velsklökske richten we de schijnwerper op voetbalvereniging
"Sambeek", de grootste van de
vele verenigingen die Sambeek

rijk

is.

De oprichting
De latere burgemeester van Eer-

©

sel, de heer Jo Stevens, heeft

samen met een groep stoere kna-

©

pen in 1932 de voetbalclub
"S.V.V.", het huidige "Sambeek" opgericht. Dat een en

Sa

ander serieus is aangepakt bleek

wel. Na 3 jaar al kon voor

de

met het "sambeeks Heem" in

eerste keer de kampioensvlag in

verbinding dat ons wegwijs maak-

Bossche

Bond"

gehesen

tg.

m

"De

In het "Verpondingsboek 1767"

Iezen we als eerdere benamingen:

be

Oirlingh, Norlingh, Norrelingh in
de betekenis van erfrecht, erfenis, erfgenamen en ook komen
we de naam Oorling tegen, hetgeen erfgenamen betekent, evenals "van ore t'ore", dat wil zeg-

s

ek

gen van geslacht

H

tot geslacht.

Het huidige "sambeek"

Aan

de huidige competitie ne16 elftallen deel, jongens en

de

naam "Den Urling" betekent, die
we niet alleen in Sambeek, maar
ook o.a. in Oeffelt en enkele andere plaatsen aan de Maas tegenkomen. Hiertoe stelden we ons
2

vereniging geen zogenaamd " aankoopbeleid" kent , maat wel voet-

balsport voor iedereen, niet gericht op de prestaties van één
team of een persoon, maaÍ met
elkaar voetballen en elkaar opvangen waar dit nodig is.
Dat wil niet zeggen, dat we niet
graag winnen. Zeker, we kennen
de spannende derbies tegen vere-

©

De naam "Den Urling"

Een kleine vereniging zoals Sambeek zal op de vaderlandse voetballadder nooit hoog kunnen
klimmen, zeker niet omdat de

©

men
meisjes vanaf de lagere-schoolleeftijd, dus vanaf vljf iaar (heeft
U deze jonge garde, de pupillen
wel eens zuen voetballen?), dames
en heren , [naar ook veteranen.

Vaak wordt gevraagd wat

den.

m
ee

worden. De club telde toen bijna
20 ledelt.
Meer dan dertig jaar werd op min
of meer gecultiveerde weilanden
gevoetbald. In 1964 verhuisde
voetbalvereniging "Sambeek"
naar het huidige sportpark "Den
Urling", waar nu wekelijks meer
dan 3 00 enthousiaste leden en
veel supporters het wel en wee
van het voetbalgebeuren meemaken.

Op het ogenblik komt ruim l09/o
van de leden, vooral jeugdleden,
van buiten Sambeek, een deel
van hen uit Luneven en steeds
meer niet Sambekenaren weten
de weg naat "Sambeek" te vin-

©

nigingen uit de direkte omgeving,
en promoveren naar de eerste
klasse van de afdeling Noord-Brabant is een van onze wensen, wat
ook mogelijk kan zlin, daar vooral de senioren-afdeling van "Sambeek" de laatste jaren een sterke
groei doormaakt. Vorig seizoen
kwam Sambeek met drie herensenioren-teams in de competitie
uit, terwijl dit seizoen vier teams
hieraan deelnemen. Voor het komende seizoen zullen, naast de
veteranen, vrjf en misschien zes
herenteams voor de competitie
worden opgegeven.
Gratis trainen
Overigens weet U, dat jongens en
meisjes eerst een tijdje gratis mogen komen trainen?
Dan kunnen zuj zien of voetballen iets voor hen is. Daarna kun-

©

Ook damesvoetbal
Je hoort het nog al eens: Vergeet

het maar, voetbal is niets voor

Sa

vrouwen en meisjes. Toch blijkt
dit in de praktijk anders te zrjn.
Je tijdens de training of wedstrijd
in weer en wind lekker in het
zweet werken en dan heerlijk onder de douche om daarna gezellig in de kantine samen te z\fr,
maar ook om samen aan allerlei
activiteiten binnen de vereniging
mee te doen.

De spelregelteams

Tot slot nog even aandacht voor

ons paradepaardje: onze spelre-

s

gelteams.

Neem

je

H

aan het verkeer deel,

dan moet

je de verkeersregels

©

leeftijden van de A (de ouderen)
tot de F (de pupillen) terwijl de
meisjes in de M-klasse uitkomen.
Behalve het deelnemen aan de
competitie en tournooien heeft
"Sambeek" nog veel meer op
haar programma staan.
Niet alleen voor de volwassenen,
maar speciaal ook voor de jeugd,

,

Vele malen achtereen winnaar
van het Land van Cuyk, driemaal
werd door een Sambeeks team
het kampioenschap van Zurd I
(Brabant en Zeeland) behaald,
terwijl het vorige jaar "Sambeek"
ztch na een spannende finale in
Amersfoort kampioen van Nederland mocht noemen.

©

Yanzelfsprekend kent de Sam-

beekse vereniging ook een jeugdafdeling. Junioren-elftallen in alle

zoals droppings,

kennis kunnen, blijkt uit de vele
successen tijdens de spelregelwedstrijden, die jaarlijks door de
COVS, de vereniging van scheidsrechters, voor de jeugd georganiseerd worden.

m

kennen, en zo denkt "Sambeek"
ook over voetbal. Bij voetbal
hoort kennis van de spelregels.

Onze junioren

sinterklaasa-

zaalvoetbaltournooi en
jeugdkampen, waaÍaan iedereen
tegen een geringe eigen bijdrage
vond

dat
de jeugd gratis aan de opleiding
kan deelnemen.
Dat de opleiders Bert van Well en
Nol Jacobs dit met de nodige

ee

Sambeek kent men binnenkort reeds 12,5 jaar damesvoetbal. Het eerste damesteam van
"Sambeek" promoveerde het vorige seizoen naar de op één na
hoogste klasse van het Nederlandse damesvoetbal. Het tweede
elftal speelt in de derde klasse.

duur is.

ek

In

be

m

nen ztJ altijd nog beslissen of ze
al of niet "bij de voetbal" willen,
wat bij "Sambeek" echt niet

Bij "Sambeek" betekent dit,

kan deelnemen.

3

De prijzenkast staat dan ook vol
met bekers en trofeeër, terwijl
de jeugd vele persoonlijke titels
en prijzen in de wacht sleepte.

Wij hebben geprobeerd U

iets

ïYilt U nog meer weten

van

te laten

proeven van voetbalvereniging "Sambeek".

"Sambeek" neem dan met hen
contact op of kom eens kijken
naaÍ een thuiswedstrijd of op een

trainingsavond.

©

Voetbal voor iedereen

Voetbal staat bij "Sambeek"

voor iedereen open. Slechts een

©

kleine beperking: men moet per
1 augustus wel zes jaar of ouder
zijn Als hieraan wordt voldaan,
kan men zich als lid opgeven bij
het secret arraat: Jos Stiphout,
Torenstraat 10, Sambeek, telefoon 74ll8.
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m
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Naar Den Bosch?

RuilYerkaveling \ryeer een stapje verder.

s

ek

In december en januari lagen op
het kantoor van de ruilverkaveling aan de Oploseweg in Overloon de stukken ter inzage, die
bij het plan van toedeling beho-

H

ling-blok

ee

ren. Alle bezitters van land, deel
uitmakend van het ruilverkave"Overloon-Merselo",

ezw aarschrift indiende.

Wie opmerkingen heeft over het
landschapsplan kan bij de Plaatselijke Commissie terecht (adres:
Oploseweg l6a, 5825 HN Overloon).

m

werden door de Plaatselijke Commissie opgeroepen om hen te la-

ook als men vroeger al eens een
b

Sambeekse voetbalclub , dat
er wel een reisje naar Den Bosch

in zou zrtten Het Sambeekse
Gilde, waarvan een team de

Nederandse kampioenstitel Wip-

schieten veroverde, kreeg ook
een hint in die richting. Brabantse kampioenen zouden op
het provinciehuis ontvangen worden, was de suggestie.

Kennelijk is Jan de Winter vergeten het nieuws door te geven aan
Van Agt, want van een uitnodiging is nog steeds geen sprake.

Kosten komen later
Deze tervisielegging had overigens nog geen betrekking op de
kosten, die uit de ruilverkaveling
voortvloeien zoals: schadevergoedingen, verrekening van opstanden, kosten voor ontsluiting, wa-

terbeheersing,

samenvoeging,

enz. Deze worden te zrjner trjd
opgenomen in de Lijst van Geldelijke Regelingen. Maar dat
duurt nog wel een paar jaar.
Tegen

het Plan van Toedeling

kon men bezwaar
4

aantekenen,

©

de

len behoren.

©

Na het behalen van het kampioenschap beloofde wethouder
Jan de Winter min of meer aan

ten zien welke stukken land in de
toekomst tot hun eigendom zul-

Plastic verrang t zw erfkeien
Na de bezwarenbehandeling zal
men de nieuwe kavels zo spoedig
mogelijk uitzetten en in gebruik
geven. VooÍzoYeÍ de nieuwe ka-

velgrenzen niet door bestaande
scheidingen of sloten worden bepaald , zullen deze in het terrein
in hoofd zaak door plastic buizen
worden aangegeven. Toch wel
iets anders dan de grote zwerfkeien, die daar vroeger voor werden gebruikt. Hier en daar zijn,
na opmeting van de kavels met
behulp van de modernste meetinstrumenten , àl van die plastic
buizen in de grond geslagen - en
inmiddels al weer verdwenen,
want die kunnen niet tegen een
stootje van een tractor.

Linde-feesten te Sambeek
In het week-end na Pasen worden
tradigeworden
tioneel
Linde-feesten

in Sambeek de inmiddels
gehouden.

Deze festiviteiten, die dit j aaÍ al
weer voor de 8e keer gehouden
worden, zullen nog grootser van
opzet zljn dan in de voorbije

jaren.

©

Oorspronkelijk bestonden de festiviteiten rond deze Lindefeesten
uit Miss Linde-en koningingverkiezingen, dorps-zeskampen enz.
gnz.

©

Ook werden in dit kader

een

fiets-zesdaagse gehouden alsmede

onderlinge

saamhorigheid die Sambe ek zo

eigen is

Sa

concerten door harmonieën en
fanfares. Deze vorm van viering
van Linde-feesten heeft 'n 5-ta1
jaren geduurd. Daarna kwam

Door de gegroeide

-

hebben diverse mensen

daar langzaam maat zeker veran-

een ware happening.

Deze groep treedt dit jaar in
Sambeek reeds voor de 3e keer
voor het voetlicht. En hoe! Uitgerekend in hun jubileumj aar (ze
bestaan 10 jaar) treedt de groep
in Sambeek deze avond 3 keer
op. Reeds om 20.00 uur staan ze
op de buhne. Voor de echte Normaal-fans en dat zullen er ook
dit jaar weer ontelb aar velen
zljn wordt dit een avond bij

m

uitstek.

Het recept van de

Norm aal-

keuken is inmiddels bij het publiek in Sambeek erg aangeslagen, goed bekend en wordt erg

©

Donderdag 11 april 1985

De Linde-feesten worden geo-

pend door het alom in de regio

bekende dans

en

showorkest

^.SPR/A/G

Deze avond begint om 20.00 uur
en is voor iedereen gratis toegan-

keliik

Vrijdag 12 apnl 1985

De Achterhoekse rock-formatie
TVORMAAL

gewaardeerd.

©

jaar wordt de feest-tent van
600 m2 uitgebreid tot ruim 7 50
m2 om alle belangstellenden te
kunnen herbergen.

ee

Dit

H

organiseren.

s

Op het Pastoor de Vochtplein in
het centrum van het dorp verrijst
telkenjare een immense grote verwarmde feest-tent, waarin een
keur van artiesten optreden. U
zult zich afvragen: "Waarom elk
jaar weer opnieuw deze Lindefeeste n?"
Het antwoord daarom is erg eenvoudig, nl.: Het trachten van het
scheppen van een noodzakelijke
financiële basis die bitterhard nodig is voor het sterk groeiend muzrek en tamboers-korps Semper
Unitas te Sambeek.
Een vijftal leden van het korps is
telkenjare al vanaf September bezig om dit grootse gebeuren te

programma:

ek

dering in. De huidige formule
van deze muziek-festiviteiten is
de laatste jaren uitgegroeid tot

be

m

van buiten de vereniging Semper
Unitas spontaan hun medewerking aan deze feesten toegezegd.
Op deze feesten zal derhalve veel
mankracht nodig zin, gezien het

De echte Normaal-fans verdringen zrch om 19.00 uur reeds voor
de ingang om een goede plaats
in de geheel verwarmde feest-

tent te kunnen bemachtigen.

Het gescandeerde Höken,

Höken, Höken zal ook deze avond
menigmaal door de tent klinken en er zal veel deurgedonderd worden.

tl-12-13-14 april 1985
5

een 6-daagse reis-optreden door
Zwitserland.

Zaterdag 13 april 1985
Aanvang 20.00 uur

debuut bij BZN slaat in als

een

bom.

De componist Thomas Tol zorgt
er uiteindelijk voor dat de sound
van BZN identiek blijft.
Het is onmogelijk om alle gouden
en platina platen alsmede alle
onderscheidingen die deze groep
verdiend heeft, hier op te sommen. Er zullen zeeÍ veel muziekliefhebbers uit de regio naar Sambeek komen, om deze vermaarde
groep voor het voetlicht te zren.
Het lijkt derhalve verstandig en
raadzaam om ztch te Yootzien
van een entreebewijs om teleurstelling te voorkomen.

©

Wederom het dans en showorkest "Sprin g" .
De avond wordt verder opgeluisterd door de meiden-groep "Centerfold". Deze groep is ongetwijfeld een van de meest getalenteerde dames-zang-groep tot nu
toe in Nederland geintroduceerd.
De groep bestaat uit 3 zeer ambitieuse dames met elk een volkomen eigen stijl.
Zo heeft Lavra Fygi een ware
passie ontwikkeld voor muziek.
Via een oosterse invloed (haar
moeder is Egyptische) ontwikkelde ztJ zrch in jazz en latin
muziek.

©

Zondag 14 april 1985
Aanvang 13.00 uur

MATINEE

Sa

Ook het matinee is

evenals de

donderdagavond gratis voor ie-

m

dereen toegankelijk. Het matinee

wordt verzorgd door het top-or-

ISLAM.
Het orkest ISLAND vormt

be

kest

een

s

ek

solide basis en is een samensmelting van de groepen Calypso en
Level.
Het orkest bestaat uit 5 personen
die o.a. slagwerk-tenor en altsax,
dwarsfluit en klarinet bass, gitaar en keyboards bespelen.
Ongetwijfeld za| het matinee een
oer-ge zelhge mid dag worden.

m

ee

H

BZN

en verder in Engeland opgegroeid . Zlj is de felste van het

drietal en zret muziek onlosmakelijk verbonden met dans.
De derde dame van Centerfold is
Cecilia de la Rie uit Nijmegen.
De Centerfold-groep is onlangs
nog uitgenodigd om op het filmbal te Mtinchen op te treden. Tevens staan er tournee's gepland
naar het verre oosten met o.a. l8
optredens in Bangkok en Hongkong.
Wanneer Centerfold

in Sambeek

optreedt, zrjn ze net terug van

Deze groep treedt in Sambeek
voor de I e keer op. De verwachtingen ztJn dan ook erg hoog.

BZN behoeft nog

nauwelijks

nadere aanduiding en beschrijving, zo bekend is de groep die
al vanaf de jaren 60 erg goed aan
de weg timmert.
Zoals alom bekend heeft Annie
Schilder bij BZN het veld geruimd en plaats gemaakt voor Carola Smit.
Deze wisseling van zangetessen
heeft voor het grote publiek geen
nadelige gevolgen gehad. Carola
steelt meteen alle harten en haar

6

De voorverkoop zal plaatsvinden

©

Rowan Moore is in Israel geboren

voorzien.

©

Zondag 14 april 1985
Aanvang 20.00 uur

Het wordt iedereen daartoe mogelijk gemaakt door zrch in de
voorverkoop van een kaartje te

op de onderstaande adressen:

Rabo-banken te Sambeek, Vierlingsbeek, Boxmeer, St. Anthonis, Oploo, Wanrooy, Rijkevoort,
Mill, Cuyk, Haps, Gennep, Oeffelt, Overloon en Beugen.
Aral Tankstation te Boxmeer.
Fa. Berkvens, Kloostertuin l,
Boxmeer.
Mandisco, Grotestraat 20, Cuyk.
Jac. Denen, St. Janslaan 2, Sambeek.
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SAMBEEKSE TOREN 5OO JAAR
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Onderwerp:

Afmetingen
Adres:

s

ek

Telefoon:

be

Naam:

m

Techniek:

Sa

Tentoonstelling
Ja, ik heb wel iets voor de tentoonstelling over Sambeek en de Sambeekse toren.

m
ee

H
Fotowedstr[id voor de jeugd
Ja, ik doe graag mee met de fotowedstrijd met de Sambeekse toren als onderwerp.
Naam:

©

Adres:

Telefoon:

©

Leeftijd:

'lnleveren

bii:

G. Borsie
Torenstraat 5l
Sambeek r 73529

J. l$iipers
Torenstraat 4A
Sambeek r 75372

x
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i,G

©

Fotoboek Sambeek

©
Er komt nog dit jaar een boek uit met oude foto's die in Sambeek zijn gemaakt.

Sa

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
ik bezit oude foto's om in het Sambeekse fotoboek op te nemen.

be

Ja,

m

van vóór 1950.

Onderwerp:

ek

Afmetingen
Jaartal:

s

Naam:

H

Adres:

m

ee

Telefoon:

©
©

lnleYeren

bii:

G. Borsie

Torenstraat 5t
Sambeek r 73529

J. Kuiipets
Torenstraat 44
Sambeek - 75372

x

Stichtins

SambeekíHeem
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Gedegen voorbereiding

voor

Sambeekse

torenfeesten

ln juni
1986
o

©
©
m

Sa

Om u op de hoogte te houden van alles wat met de
Torenfeesten in Sambeek te
maken heeft , zal 't Duvels-

s

ek

be

klökske er ruime aandacht
aan besteden. Dat betekent
ook dat 't Duvelsklökske in
de aanloop naar de feesten
in juni 1986 wat frekwenter
maar nog altijd onregelmatig, want dat is ons redactionele levensdevies
zal verschijnen. Een mooie
gelegenheid voor de verenigingen om nieuws over de
komende activiteiten in te

m
ee

H

sturen.

Yanzelfspre-

kend gevierd w.orden. De "Stichting 500 jaar Sambeekse toren"
begon een jaar geleden met de
eerste voorbereidingen. Op 7
maart praatten vertegenwoordigers van het Sambeekse verenigingsleven met de bestuursleden
van de Stichting over het invullen
van het programma. Dat programma is overigens nog heel

voorlopig. Voorzitter

René

ook

over

suggesties.

De Stichting heeft ztch ten doel
gesteld om ter gelegenheid van
het 500-jartg bestaan van de Sambeekse kerktoren een herdeningsfestijn te organiseren in samenwerking met de Sambeekse verenigingefl, waar de gehele Sambeekse bevolking en zoYeel moge-

lijk

oud-Sambekenaren en andere

belangstellenden bij betrokken
zullen ztjn De nadruk van de
feesten zal gelegd worden op de
educatieve en recreatieve aspekten ten behoeve van de Sambekenaren.

7

Met deze volzinnen heeft

de

Stichting zich duidelijk gepresenteerd. Van nu af aan is het een

©

um. En dat moet

Klaassen sprak dan

©

Op 20, 2l en 22 junt volgen d jaar
herdenkt Sambeek dat in 1486
de kerktoren majesteitelijk z'n
gidsfunktie ging vervullen tussen
het land van hei en Maas. Vijfhonderd jaar is een mooi jubile-

zaak van alle verenigingen en vele

individuen om gestalte te gaan
geven aan een waardige en plezueÍrge dorpsgebeurtenis waaro-

ver ongetwijfeld tot vér in

de

volgende eeuw nog gesproken zal
worden.

Hoewel er tussen nu en volgend
jaar juni nog van alles kan wijzigen, geven wij u nu reeds een

voorproefie van een weekend
waarn aar we allemaal naar uitkijken.

spelen . 't Zou een waardige afsluiting kunnen zlin van grandio-

ze feesten.

We wensen de

organiserende

Stichting veel succes toe

!

stichting

©

5OO jaar Sambeekse toren

Bestuursleden Stichting
De "stichting 500 jaar Sambeek-

toren" heeft zeven bestuursleden, die ieder de leiding zullen
hebben over éen of meer te orgase

m

Sa

zrJn om herinneringen op te
halen. Ook alle Zangers van St.
Jan uit vroeger dagen zullen van
de partij zljn.
Semper Unitas en een ander orkest (misschien de Luchtmachtkapel) zullen de feesten met een
groots concert afsluiten.
Maarten Kateman loopt al geruime tijd rond met het idee voor
een compositie waarin de toren
en de kerkklokken een rol zullen

de

moeite waard is om aan anderen
te laten zien?
Ook schilderijen en dergelijke,
waar de toren niet op voorkomt,

maar die duidelijk

Sambeekse

plekjes tot onderwerp hebben,
zijn welkom op de tentoonstel-

ling.

't Kan iets heel moois worden.
Om vroegtijdig een indruk te

krijgen wat we op de tentoonstelling kunnen verwachten, stellen
we het op prijs als u het bijgevoegde formulier bij Torenstraat
5l in de bus wilt stoppen.

Oproep aan kunstenaars

Rond de torenfeesten, die volgend jaar juni in Sambeek worden georganiseerd, zal ook

een

tentoonstelling worden gehouden

met Yanzelfsprekend de 5 00jarige toren als onderwerp.
Hoewel hierover pas een eerste
aftastend gesprek heeft plaats gevonden, ztjn er toch al wat
ideeën op tafel gekomerl.
Op de tentoonstelling, die waarschijnlijk in het gemeenschapshuis De Elsenhof zal plaats vinden, komen oude en nieuwe zaken aan de orde. Er zal in ieder
geval aandacht besteed worden
B

Alle namen ingemetseld
Alle Sambekenaren worden in de
gelegenheid gesteld in juni 1986
hun naam te schrijven op een
stuk perkament, dat in een loden
koker in de torenmuur zal worden ingemetseld, achter een
nieuwe "eerste steen". Wanneer
onze nazaten over nog eens
vijfhonderd jaar de koker tevoorschijn halen, zullen zrJ met
eigen ogen kunnen zien hoe

©

Sambekenaren daar aanw ezíg zul-

len

Wie heeft er thuis iets, dat

©

onversetelij ke happ ening zorgen.

Na ds",H. Mis op zondag zal het
tijdens het frtihschoppen een
vrolijk weerzien zljn van oude
bekenden . 't Is namelijk de bedoeling, dat zoYeel mogelijk oud-

Schilderijen, tekeningen, enz.
In de loop der tijden is de Sambeekse toren ongetwijfeld op vele
manieren vereeuwigd. Er zijn
schilderijen gemaakt, tekeningen,
wandkleden , enz. Soms staat op
deze kunstwerkjes de toren centraal, soms verschijnt hij op de
achtergrond omdat hij nu eenmaal overal bovenuit torent.

m
ee

Avonds wordt in een grote
tent een bonte Sambeekse avond
gehouden. Bekend en nieuw
Sambeeks talent zal er voor een

's

H

len.

Brugmzfr, Pater Bunsstraat
: 71036;
M. Deenen-Kuijpers, Schilderstraat 5, tel. : 7 5400;
M. Hutten-Willems, Schilderstraat I 1, tel.: 73552;
R. Klaassefl, Grotestraat 9,
tel. : 72169;
T. Peeters, Pater Bunsstraat 9,
tel. : 7107 l;
J. Schaminée, Bergstraat 1 I ,
tel.: 72268;
14, tel.

s

spelen in Middeleeuwse trant,
verkoop van herdenkingsartike-

tel.:75901;

T.

ek

geschiedenis
van de toren, tentoonstelling van
zilver en andere attributen van
het Gilde, wagenspelen en jeugd-

niseren aktiviteiten.
W. Bongers, Hoogeindseweg 9,

be

expositie over de

aan de historie van de statige toren. Verder komen er oude foto's
te hangen.
Een flink gedeelte van de expositie zal bestaan uit schilderijen en

andere kunstuitingen én uit foto's die een indruk geven van de
toren door alle seizoenen heen.
De mensen die de tentoonstelling
voorbereiden doen daarom een
beroep op iedereen, die op de
één of andere manieÍ zotr kunnen
meehelpen om van de expositie
een succes te maken.

©

Yanzelfsprekend zal de toren bij
alle evenementen in het middelpunt van de belangstelling staan.
Tot op een afstand van nauwelijks vijftig meter van de toren
zal alles zich afspelen.
Vrijdag 20 juni 1986 zal vooral
de schooljeugd aan bod komen
met alle mogelijke aktiviteiten.
's Avonds vindt de officiële opening van de Torenfeesten plaats,
onder andere ingeluid met een
wiiding van St. Jans-kransen. De
SambeE;kse vlag zal van de toren
wappexën om iedereen duidelijk
te mal*en , dat er in Sambeek iets
aan de hand is. Met sport en spel
zullen de Sambekenaren elkaar
in kennis en kracht proberen te
overtroeven tijdens Torenspelen.
Voor zaterdat 2l juni staat een
hele reeks punten op het programma: een braderie in dorpssfeer, presentatie van de plaatselijke verenigingen, diverse demonstraties, een keur van oude
ambachten, Koningsschieten, een

uiterst primitief wij in

1986

onze handtekening aan papier

toevertrouwden.

Ower lève en dood wördt ien dees streke vul gemèkkelukker gepröt en gedöcht as bowe de grote
riviere, teminste, det vertelde Cor Borsje mien op

unne goejen oavend.

Un vörval, wàt heej zelluf mit makte, is dor 'n moj
vörbeeld van en heej noemde

't zelluf

:

,,NOR OONS MOEDER"

©

Op unne zonnige mtddag ien Mei, kumt unnen
aawe meens mit 'n huudje óp en 'n fietse-klem dn
zien bokse-piep, dör de Torestroat (die htette vroe'
ger Achterstroat) ftetse mtt óp d'n drager 'n fles
Bokma onder de snelbiender.
Cor stoond toevalltg net buute, dus sprtngt dieie
meens vln ziene fiets af en ze make same 'n prötie.
Op 'n gegève moment wiest Cor nor die fles en zët:
"Zo, waar ga ie naar toe met die fles, ga ie 'n feestie bouwen?" (Cor kan nog nie Sammuks proate.)
"I{ee nee," zët dieien aawe meens, "ik goi nor oons
moeder".
"fs die fles dan helemaal alleen voor moeder?" probeert Cor nog
"Jazeker, helemól alleen vör oons moeder", zët
ie, springt óp ziene fiets en reejd weg, Cor nog al
v erbaasd aachter loat end.
'n Menuut of tien t'r noa kumt dteje meens awwèr
trug fietse mit dezelfde fles onder de snelbiender,
mar now hardsttkke lèè5.
En dan snapt Cor d'r helemól niks mèr van.
Mar gelukkis (vör Cor) spring ie vör d'n twèdde
keer van de fiets af en toe wier al gaaw duideluk
hoe de vörrek dn de steel zaat.
't Kwaam d'r op nër, dettie nor 't kerkhof was gewëst um de bluumkes op 't graf van zien vrouw,
die heej , zo as ien dees streke gebruukeluk rs',
'oons moeder' noemde
-, water was wëste gève.
't,
wdt t'r ien dte fles zaat
Want det was

©
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Frans Wiiers

maat daar mag niet iedereen aan
meedoerl. De fotowedstrijd, met
enkele leuke prijsjes, is bedoeld
voor de jeugd tot en met twaalf
jaar.
Op de foto's moet in ieder geval
de toren te zien zljn Heel groot
of verscholen tussen de bomen.
Van heel dichtbij of nét nog te
zien Dat maakt niets uit. Maar
het gaat dus om de Sambeekse
toren. 't Mogen zwart-wit foto's
of kleurenfoto's zljn Dat geeft
niet.

Zomers zret de omgeving van de

toren er heel anders uit dan in de
winter. Veelkleurige herfstbladeren geven een heel ander effect
dan het tere groen in het voorjaar. Als de zon schijnt, heeft de
toren het misschien wel beter
naar z'n zin dan wanneer donkere wolken over de spits drijven.
Wie aan de fotowedstrijd mee wil
doen, kan nu alvast het ingesloten formulier invullen.
Veel succes ! !

©

Er komt ook een fotowedstrijd,

Juni 1986 lijkt nog ver weg en
dat is natuurlijk ook zo. Maar
dàn hebben jullie ruim de tijd om
er iets moois van te maken. 's

©

Fotowedstrijd

In een later stadium vertellen we
wel wat de verdere bijzonderheden van tentoonstelling en foto-

wedstrrjd ztjn.

I

Jagers, opgelet

Volgend jaar zetten we de klok

Bij het overschrijven van de akte
van toedeling in de openbare registers vervallen de jachtrechten.
De Plaatselijke Commissie verwacht, dat belanghebbenden zelf
opnieuw hun jachtrechten zullen
regelen. Voor kaarten en de namen van de nieuwe eigenarenf
gebruikers kunnen de jagers bij
de Plaatselijke Commissie te-

terug

Ats in juni volgend jaar de festiviteiten rond de vij fhonderd jaar
oude Sambeekse toren losbars-

ten, dan wordt er van

iedere

rechtgeaarde inwoner en inwoonster iets extra's verwacht.
We hebben er nu met z'n allen

nog de tijd voor om iets aardigs

-15oo-

te bedenken.

©

Eén spontaan idee is om tijdens
de Torenfeesten de klok eens terug te zetten door in ktedij rond
te paraderen die uit vroeger tij-

recht.

We hebben trouwens de indruk
dat er nu op vele plaatsen gejaaed wordt zonder dat daar ooit
toestemming voor werd gegeven.

den stamt.

©

Dat kan de kleding van de boer
of de koopman ztjn, van de gegoede burgerij of schout en

Meer groenYoorzieningen in Lu-

schepenen, van een stoere soldaat

Sa

In het vorige nummer van )) 't
Duvelsklökske" werd beweerd
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ek
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neven

of een arme bedelaar, van een
ambachtsman of een Pastoor.
We hebben heel wat eeulven om
uit te kiezen. Vijf in totaal . 't
Eenvoudigste is om de kleren uit
grootmoeders tijd weer te voorschijn te halen. Maar het is natuurlijk nog veel leuker om dieper in de historie te duiken. Een
oud boek of een schilderij (bijvoorbeeld portretten in kloos-
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ters) kunnen al de nodige insPiratie geven.
Wie duidelijke tekeningen van
zeer oude kledingstukken heeft,
kan deze lenen aan 't Duvelsklökske. We zullen ze dan in ons
blad afdrukken.
Dat kan een fraar gezrcht worden
als we volgend jaar juni de klok
voor een dagie terugzetten.

-1650-

dat ik met een kluitje in het riet
zotJ zin gestuurd als antwoord
op mijn opmerkingen over de
veel te dichte bebouwing die de
wijk Luneven bedreigt. Afgezien
van het feit dat ik dat zelf zo nret
heb gevoeld, gaat het er in eerste
instantie-natuurlijk over hoe de
wijkbewoners zích voelen. Of zij
ervaren dat de leefbaarheid van
de wijk van dien aard is, dat het
er prettig wonen is (en blijft).
Mijn voorstel om op korte termun de mogelijkheden om meer
groenvoorzteningen in de wljk
Luneven te verwezenlijkefl, serieus onder de loupe te nemen,
heeft het met een krappe meerderheid gehaald (S voor, 7 tegen).

-17L5-

Daarmee ztjn we er nog niet. Er
wordt een nieuwe structuurnota
Luneven voorbereid. Ik hoop dat
we er niet te lang op hoeven
wachten en dat ook de wijkbewoners er vroegtijdig bij worden
betrokken.

Duidelijk is dat meer raadsleden
ervan overtuigd moeten worden

dat meer

\

luxe

- íÓoo -

groenv oorzieningen

daar bepaald geen

\

-'1900
10

-

is'

overbodige

Piet cremers

Martien Ermers
We hebben weleens een oproep
gedaan om gedichten, wel of niet
in dialect, in te sturen . 't Resultaat was verbluffend; er kwam
namelijk niets binnen.
Ondertussen Yerzorgden drie redaktieleden van 't Duvelsklökske
de uitgave van een bundel met
gedichten van iemand die wel in

gedichten van de praatgrage rolstoeler Martien Ermers, die in
Madeleine huist en halve dagen
bij Intervet werkt . 't Boekje is
te koop in het café van z'n ouders aan de St. Anthonisweg.
Eén gedichtje hebben we er voor
u uitgelicht

Boxmeer, maar jammergenoeg
niet in Sambeek woont. 't Zrjn

H
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iedereen voelt zich weleens alleen
ook al heb ie veel mensen om ie heen
zoals in een groot stadton of een volle trein
ts het moetliik om alleen te ziin
want het aantal kan alleen ziin niet overwinnen
dat zit nameliik van btnnen
en wat een massa mensen ie niet kan schenken
ts: als ie weet dat er iemand aan ie zit te denken
ie nooit tn de steek laat
en bti alles achter ie staat
zo ga ie het vanzelf leren
dat het moeiliik is om 't alleen te proberen
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BW oordeelt

-

secretaris van Boxmeer:

Met genoegen hebben wii kennis genomen van de
twee eerste uitgaven van het blad 't Duvelsklökske.
Een mooie goed verzorgde uitgave die zeker ook
bii de Sambeekse inwoners waardering zal onder-

©

Weekblad besteedde op woensdag 6 februari flink aandacht aan
't Duvelklökske. De kop "Een
amateuristische poging om 't Luneven te annexeren", vond ik
overigens niet zo geslaagd. Maar
ja, een volwassen verslaggever
mag Yanzelfsprekend best een
oordeel vellen.
Zelfs een vooroordeel misstaat
een journalist niet . "Onze verslaggever" had vagelijk de indruk,
dat er toch wel iets politieks
achter 't Duvelsklökske zov moeten zitten of dat op z'n minst de
kerk een vinger in de pap zou
hebben. We moesten hem teleurstellen. Jammer voor Joost.

Dit schreven ons de Burgemeester en de Gemeente-

©

Joost Aerts van het Boxmeers

vtnden.

Ook wii hebben er overigens met belangstelling in
gelez en.

Dat U zich niet alleen beperkt tot Sambeek, maar
ook (Iw blikken werpt op de aanpalende in aanbouw ziinde wijk Luneven, achten wii zeer zinvol,
omdat dit voor beide partijen gunstig is.
Gaarne complimenteren wii U met dtt initiatief en

wensen U in de toekomst nog veel succes toe met
het blad. Zo daartoe aanletding is zullen wii overigens gaarne onze medewerking aan het blad verlenen.

11
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Zonder uw hulp lukt dat echter
nooit.
De Stichting Sambeeks Heem,
die de uitgave van het fotoboek
coördineert , zal het bijzonder
op prijs stellen wanneer u oude
foto's in bruikleen wilt afstaan.

s

oude groepsfoto's, maar dan wel
graag met vermelding van de namen van de mensen die op de foto's staan. Alles is welkom.
Jos zov het ook leuk vinden om
anecdotes, die op de foto's betrekking hebben, in het boek oP
te nemen. Frans Wijers zal een
serieuze poging ondernemen om
alle verhaaltjes in ons eigen dialect om te zetten.

©

meer gebruiken.

©

Jos Kuipers, voorzitter van genoemde stichting (Torenstraat
44, telefoon 7 5372) heeft al heel
wat Yetzameld maat kan nog veel

't Duvelsklökske wordt

FOTOWERK
ZrSn er foto's geplaatst in deze
of voorgaande nummers, welke
u graag zotJ willen hebben, dan
is dat tegen een kleine vergoeding
mogelijk.
Daarvoor is het 't beste even
telefonisch contact oP te nemen
met i Cor Groos
Past. v. Berkelstruat 7 4

Redactie

samengesteld door

P. Boersma

C. Borsje (eindredacteur)
A. Broeke (pastoor)

V. Freriks

C. Groos (fotografie)
J. Kuijpers (vormgever)
A. Roovers (penningmeester)
J. Sieben (kontakten met verenigingen)
J. Smits

A. Stevens
R. Vink
F. Wijers

Sambeek

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

Hij is onder meer op zoek naar
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't Moet er toch een keer van komen. Elk dorp in de omgeving
heeft langzamerhand voor zichzelf een monument oPgericht
door een fotoboek uit te geven.
Sambeek kan niet achterblijven
en wil dat ook niet.
't Ligt in de bedoeling om het
boek met oude foto's (tot 1950)
in het naj aar uit te geven.
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Fotoboek Sambeek

Adres eindredactie: Torenstraat
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1, Sambeek, telefoon 73529

