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Een schitterend dorpsfeest rond de 5O0-jarige St. Jans-toren.
Een feest om naar terug te kijken....

Deze aflevering van het Duvelsklökske wordt u aange-
boden door de stichting "500 Jaar Sambeekse toren",
ter herinnering aan de Torenfeesten.

De foto's, die in dit Duvelsklökse staan afgebeeld en
nog enkele honderden meer, kunt u zien en bestellen
tijdens een expositie in De Elsenhof . Deze expositie is
geopend op zaterdag \ november van L9.30 tot 21.30
uur en zondag 2 november van 1L.30 tot 15.30 uur.
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500 Jaar
Sambeekse Toren
1486 - 1986

Programma
20-21 -22 juni '86
Vijf eeuwen geleden werd de eerste steen gelegd van onze
SÍ. Janstoren door de jonge Hendrik Hack.
Anno 1986 is hij nog steeds het onmiskenbare middelpunt van on-
ze gemeenschap.
Daarom viert Sambeek feest en wordt de jarige flink in de blreme-
tjes gezet.

VRIJDAG 20 juni t%
overdag: Torenfeesten voor de schoolgaande jeugd.
19.(n uur: Opening met de SÍ Janskransenwijding

- Overture 1486, een muzikale weergave van 500 jaar
Toren-geschiedenis

- Toespraken en het hiisen,van de nieuwe Sambeekse
vlag.

N).gt uur: Torenkafftp, waarbij Sambekenaren zich op sportieve
wiize met elkaar meten
Veel muziek

Var deze avond parkeergelegenheid in de kom van het dorp.

ZATERDAG 2l juni l%
10.(n uur: TorenmarW
tot - Demonstraties van Sambeekse verenigingen, oude
17.(n uur: beroepen, oude werktuigen en machines, rondritten,

een wagenspel, oude spelen voor de jeugd, torenbe-
klimmen, diverse exposities, enz.

- Om 11.00 uur reunie van de "Van Sambeek"-en in de
Gouden Leeuw. Kontaktadres voor deze reÍinie: mej.
Martha Kusters, St. Janslaan |a, Sambeek, telefoon
(08855) 71596.

Tiilens deze Torenmarkt is de kom van het dorp afgesloten.
Parkeren volgens aanwijzigingen.

20.(n uur: Bonte Avond met optredens van plaatselijk talent en
veel muziek.

Tijdens deze avond parteergelegenheid in de kom van het dorp.
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VOORGESCHIEDENIS

Natuurlijk komt zo'n feest niet zo maar uit de lucht
vallen. Al aan het einde van 1983 werd er in de Paro-
chieraad gesproken over hoe het 500-jarig bestaan van
de Sambeekse toren het best zotr kunnen wordèn ge-
vierd. Men besloot mensen te wagen voor een comité,
dat de Torenfeesten zour gaan organiseren. Dit resul-
teerde na verloop van trjd in de Stichting "500 jaar
Sambeekse toren". Van begrn af aan \ryas het duidelijk,
dat het feesten yoor en door het dorp moesten zijn.
Een echt gemeenschapsfeest dus. De Stichting stond nu
voor de waag: hoe betrek je zoveel mogelijk mensen
bij dit feest?
Omdat Sambeek een bloeiend en hecht verenigingsle-
ven kent, werd besloten de medewerking van de talrij-
ke Sambeekse organisaties te wagen. Er volgden ge-
sprekken met de diverse besturen. Daarbij kon de
Stichting zich voorstellen en er werden ideeën over de
Torenfeesten besproken. De verenigingen zegden gr:aag

hun medewerking toe en stelden contactpersonen aan
voor de Torenfeesten.
Vervolgens werden er werkgroepen in het leven geroe-
petr, die een bepaald progrÍunma-onderdeel zouden
gaan organiseren.

De data van de Torenfeesten, 20, 2L en 22 juni, ston-
den vnj snel vast: zo dicht mogelijk bii z4juni, de
feestdag van St. Jan de Doper, de patroon van owze
parochie, aan wie de toren zijn naam dankt.

Naast het organiseren van de Torenfeesten wilde de
Stichting ook graag iets voor de toren zèlf doen. Het
uunverk was dringend aan reparatie toe en het zotr fijn
zijn als tegelijkertijd verlichting op de wijzerplaten kon
worden aangebracht.
Om het niet geringe bedrag voor dit alles bij elkaar te
krijgen, werd de langlopende Torenloterij georgani-
seerd. Langlopend, met zes trekkingetr, om zo veel mo-
gelijk mensen de gelegenheid te geven mee te spelen.
Maar ook om telkens informatie over de aanstaande
feesten te kunnen verstrekken.

Zondag 21 oktober 1985
g ing de loter i j van start .
Pastoor Broeke kocht het
eerste lot. Tijdens de
trekkingen kreeg de
notaris hulp uit
het publ iek.

1

Stichting 500 iaar
Sambeel«se Toren

GROTE LOTERIJ
De opbrengst is bestemd voor verfraaiïng en restauratie
van de toren c.q. het torenuurwerk.

Er worden maximaal 3600 loten à Í 10,- verkocht, verdeeld
over 6 series van 600 loten.
De 6 trekkingen geschieden onder notarieel toezicht en
wel op de volgende dagen:
vrijdag 20 december 1985; maandag 20 januari 1986;
maandag 10 maart 1986; maandag 21 april1986;
maandag 26 mei 1986, telkens om 20.00 uur in de Elsenhof.
De laatste trekking is op zondag 22 iuni 1986 om 14.00 uur
in de feesttent op het Pastoor de Vochtplein.

Vergunning verleend door de Staatssecretaris van Justitie
d.d. 20.08.1985 onder nr. LO 850.008.171.
lnllcfitngen: mvr. M.

mvr. M.
Denen Ku[pers, Scfillderctsaat
HutbnWllems, Scttllders0aat

Priis per lot: Í 10,-
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JAMBEE( - ,,Ik kan
idee magaar als ik een

in meer of
voorzitter van de Stich-

Beden reren De k
een reeks klr Familieg

Van Sambeek
naar Sambeek

Ook de regionale pers besteedde veel
aandacht aan de komende feesten.
De trekkingsavonden werden opgel ui sterd
door dans, Show, ffiuziek en de nieuwe
sambeekse vlag werd onthuld. op pag.2
staan de 6 hoofd-prijswinnaars van Í500' - l

de families de Haan , Zeegers (2x)
Bergho ltz, Hafmans en KuijPers.

F;nzo nadert juni L986 met rasse schreden.
De laatste weken nin voor veel mensen een tiid van
topdrukte. Bijna heel het dorp is in de weer om van de

Torenfeesten iets moois te maken.
Op het feestterrein rond de toren verschijnen tenten,
kràmen en podia. De toren zelf.wordt versierd, de

vlaggen gaan uit.
En dan is het 20 juni!

3
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VRIJDAG 20 JUNI

De schoolgaande kinderen van vier tot twaalf jaar mo-
gen de spits afbijten bij de Torenfeesten. De leerkrach-
ten van de school hebben een leuk spelprogramma sa-
mengesteld, dat zich afspeelt in de sporthal, op school
en bij de toren natuurlijk.
's Middags is er in de feesttent een programma met
veel toneelstukjes. Te oordelen naar de reacties van de
kinderen hebben ze allemaal met volle teugen genoten.

4
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Rond zes uur rijden met wolijk trompetgeschal herau-
ten te paard door het dorp. Ze kondigen met luide
stem aan dat de Torenfeesten nu echt gaan beginnen.
Een half uurtje later trekt een lange, kleurrijke stoet
van afgevaardigden van Sambeekse verenigingen en
andere dorpsgenoten door het dorp.

lww///2,"1'tlrl'it:it:'tti:)t::::::.::::':.:'!"42/"."'

Sambeek is één vlaggenzee: vanaf de toren wapperen
de Brabantse en Nederlandse vlaggen en elk huis in het

dorp is gesierd met de blauwgele Sambeekse vlag.

Bijna ieóereen komt aanlopen met een St. Janskrans,

de een nog mooier dan de ander.

5
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Bij het voorÍnalige gemeentehuis wordt de eregast,
staatssecretaris Brokx, tesamen met de andere genodig-
den afgehaald. Dan yeÍzamelen allen nch op het kerkl
plein.

Vervolgens biedt Rien v.d. Brand het eerste exemplaar
van het boek "sambeek- Zannebeke" aan de heef
Brokx aan. Dit boek handelt over de geschiedenis van
Sambeek en zijn toren en is speciaal ter gelegenheid
van deze feesten geschreven.

De vo orzitter van de Stichting René Klaassen verwel-
komt iedereen en gaat even in op het historisch karak-
ter van deze dag.
Daarna vindt de wijding van de st. Janskransen plaats.

Dan slaat de klok acht uur: harmonie Semper Unitas
speelt de "Ouverture 1,486". Iedereen luistert ademloos
naar dit unieke muziekstuk, waarin de 5O0-jarige ge-
schiedenis van de toren wordt verklankt.

6
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Hierna voert de heer Brokx het woord. Hij herinnert
eÍaan, dat torens woeger oriëntatiepunten waren, Weg-

wijzers voor de mens zowel in ziin dagelijks als geeste-

hjk leven.
Tijdens het zingenvan het Sambeeks volkslied door al-

le aanwezigen hijst de staatsecretaris de Sambeekse

vlag tegenàe toren omhoog: de Torenfeesten ziin be-
gonnen!

7
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Het eerste programma-onderdeel is de Torenkamp. In
de grote tent achter de toren staan een aantal amusante
spelen opgesteld. Sambekenaren binden op sportieve
wijze de strijd met elkaar aarr. Vooral de jeugd ver-
maakt zich uitstekend. De ouderen moedigen hen hart-
stochtelijk aan. Op het einde van de avond kdgen de
winnaars een beker uitgereikt.

GOED VOOR
I KONSUMPTIE

Torenfeest Sambeek
2O-2I-22 filuaí 1980

B

©  ©  Sam
beeks Heem

 ©  © 



ZATERDAG 21, JUNI

Al woeg in de morgen is de kom van het dorp afgeslo-

ten vooi alle verkeeÍ. Zo kunnen de mensen, die de ve-
le kramen gaan bevolken tijdens de Torenmarkt, in alle
rust hun artikelen uitstallen.
Het is gemeen koud, vooral rond de toren waait een

gure wind. Maar gelukkig breekt tegen de middag het

iot netje door en kunnen de talrijke bezoekers in een

aangenamere temperatuur van de vele activiteiten ge-

nietén. De "legende van het Duvelsklökske" wordt op-

gevoerd. Er ziin demonstaties , eÍ is volop dans en mu-

ziek.

9
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Toneelstuk gebaseerd op een sambeekse legende

Brj de toren zelf is het dringen gebl azen: iedereen wil
dolgraag naar boven om van een prachtig uitzicht te
genieten.

P. _"Iposities in De Elsenhof, onder de toren, op het
P" Yochtplein en in de pastorie trekken veel bekilks.
De kinderen vennaken zich uitstekend met spelen op
het grasveld van het Vrijthof.

10
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SAMBEEK
is de naam

van

,r

vanaf L L uur komen uit alle delen van Nederland
mensen van de tamilie Van Sambeek naar ons dorp, in
totaal meer dan 300! Zij kunnen het dorp, van waaruit
lang geleden hun stamvader is weggetrokk en, zien ter-
\r/ijl het volop aan het feesten is.
I-etterlijk hoogtepunt is het beklimmen van de toren
aan de buitenzijde en het poetsen van de haan. Velen
gnezelen als ze de alpinisten aan het dunne touw tus-
sen hemel en aarde zien bengelen.

12
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Het mraartepunt van deze dag ligt natuurlijk bii Hitsige
Harrie, de dikbilstier, waarvan men het gewicht moet

raden.

De calligrafen njn de gehele dag druk in de weeÍ: ze

krijgen stramme vingers van het schrijven van de na-
men van de bezoekers van het feest.

13
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's Avonds is er in de tent een bijzonder geslaagde Bon-
te Avond. Muziek, dans, declamatie en §ketchés wisse-
Ien elkaar af in een \ryeryelende show van Sambeekse

artiesten. De feesttent is eigenlijk te klein om de vele
belangstellenden te kunnen herbergen.

14
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De Zangerties van Sint Jan
Sambeek, 1936-1962

r optredens
r ledenliist
r repertorium

ZONDAG zzJUNI

Deze dag is eigenlijk de dag van het weetzien: het
weerzien met oude bekenden die uit Sambeek nin
wegetrokken.- Om 9 uur al is er in de tuin van de pastorie een retinie
van "De zangerlles St. Jan". De ongeveer l75leden
die dit jongenskoor heeft geteld, zijn allemaal opge-

spoord en uitgenodigd. Het is een bijzonder hartelijk
weeruien na zoveel jaren.
Om 10.30 uur is de plechtige Eucharistie-vieritrg, met

als celebrant de Sarnbeekse priester Cas Vink. Net als

in woeger jaren trekken de zangetles van St. Jan in
twee rijén zingend de kerk binnen. Het kerkgebouw is

trouwens veet te klein om al de belangstellenden plaats

te kunnen bieden. Velen moeten buiten een plaatsje

zoeken.
Na de Mis vindt op het kerkplein een vendelhulde
plaats door het Anthoniusgilde.
Ïeder kan nchop deze dag verder best veÍmaken: er

zijnveel kramen open, de toren kan lveer beklommen

worden, er ziinroídritten door het dorp en natuurliik
komt iedereen tijd tekort om bij te praten met de vele,

vele oude bekenden, die op deze dag naar Sambeek

zijn gekomen.
Het éenmalige optreden van de Zangertjes van St. Jan

in de tent is ogetwijfeld een hoogtepunt-
Om 2 uur is dé zesde en laatste trekking van de Toren-

loterij.

15
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's Avonds om 8 uur stroomt het kerkplein \ryeer yol
voor de sluitingsplechtigheid.
Sambeeks gemeenteraadslid Adriaan Stevens en loco-
burgemeester Jan Oostlander spreken hun lvaaÍdering
over de gemeenschapszin van ons dorp uit. 'Waarne-

mend pastoor Gelens krijgt de opbrengst van de To-
renloterij op sytrlbolisch e wrize overhandigd.

' Vervolgens wordt de oorkonde ondertekend, voorgele-
zen en in een loden doos gedaan . Deze doos wordt ge-
plaatst achter de nieuwe eerste steen, lvaarop dezelfde
tekst staat als op de orginele steen, die bij de bouw van
de toren in L486 werd ingemetseld.
Voorzitter René Klaassen bedankt iedereen die heeft
meege\ilerkt om deze Torenfeesten zo geweldig te doen
slagen.
Onder het zingen van het Sambeeks volkslied wordt de

Sambeekse vlag gestreken.
Ter afsluiting volgt nog een concert van de Big Band
José in de tent.
Als het twaalf uur slaat, is het echt afgelopen: de St.

Janstoren geeft zelfhet einde aan van de feesten, net

zoals hij trvee dagen eerder bij de Ouverture 1486 het

begin héeft aangèkondigd. De Torenfeesten ziin voor-
bij....
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WELKOM PASTOOR GELENS
Op 20 september 1986 vond de plechtige installatie
plaats van pater F.M. Gelens tot pastoor van Sambeek.
Hij was vanaf januari j.l. al waarnèmend pastoor van
onze parochie en heeft in die hoedanigheid de toren-
feesten meegemaakt.

Pater Gelens werd in L927 in Breda geboren. Hlj stu-
deerde op de seminaries van Brakkenstein en Stevens-
beek, volgde studies in Rome en \ryerd daar ook in
1952 tot priester gewijd.
Teruggekeerd in ons land studeerde hij Nederlands en
geschiedenis aan de univesiteit van Nijmegetr, dit met
het oog op een toekomstig leraarschap aan de scholen
in Stevensbeek.
Naast leraar werd hij daar ook hulprector en in I97Z
rector. Nog geen iaar later werd hij tevens gekozen tot

deken van het dekenaat Boxmeer.
De laatste jaren van zijn dekenschap heeft hd nogal
eens wat gaten moeten rnrllen blj parochies die zonder
pastoor kwamen te zitten. Vooral de vacature in ons
dorp bleek moeilijk inrmlbaar. Doordat pater Cas Vink
rector wilde worden van Stevensbeek, kon pater Ge-
lens pastoor van Sambeek worden. Deze functie com-
bineert hij met het dekenschap.

Pastoor Gelens is de twintigste pastoor van Sambeek
sinds de bouw van de toren vijftronderd jaar geleden.
Gemiddeld hadden de parochianen van ons dorp dus
25 jaar dzelfde pastoor. 'Wat 

dat betreft kunnen \rye nog
lang plezier van pastoor Gelens hebben!
we \ryensen hem veel goede jaren in Sambeek toe.

20
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1. Plattegrond feestterrein rondom Kerk en Toren

2. De dorpskern, gezien vanuit het zuid-oosten

3. De 500-iarige Toren
4. De 60-iarige Stuw
5. De 11O}'iarige Linde

ZONDAG 22 iuni t%
g.(n uur: Retinie van de "Zangerties van St. Jan" in de pastorie.

Kontaktadres: dhr. Jan Sieben, Grotestraat 55, tele-
foon (08855) 71408. (Alleen 's avonds).

l1.gt uur: Ptechtige eucharistie viering, waarna de vendelgroet
wordt gebracht op het Kerkplein door het
St. Anthoniusgilde.

12.(n uur: Gezellig Frtischoppen in de tenten, waar om

de laatste trekking van de Grote Torenloterii zal
ptaatsvinden. Verder ziin er diverse aktiviteiten rond
de toren en ook voor de ieugd is er voldoende ver-

maak.
Finale, met het inmetselen van een nieuwe "Eerste

steen", sprekers en het striiken van de Sambeekse
vtag. Muzikaat wordt de avond verzorgd doorhet
Streekorkest "José".
Kontaktadres voor de gehele feesten:
dhr. Cor Havens, Grotestraat 83a, telefoon (08855)
71768.
Tijdens deze dag parkeergetegenheid in de kom van het dorp.

14.U) uur:

20.(n uur:
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Colofon.

Foto's van:

Theo Gerritsen, Boxmeer
Tom Oosthout, Boxmeer
Johan Schaminée, Venray
Ed van AIem, Boxrneer.

Teksten, samenstelling en realisatie:
René Klaassen
Jos Kuijpers.
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Sambeek, oktober L986.
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Op zaterdag 13 december ?. s ,
zul len de vlaggen weer van
onze St . Janstoren wapperen.
Want dan is er opnieuw feest
in Sambeek.
De uurwerkver I ichting gaat
dan ontstoken worden.

t

Om 19.00 uur is er in de kerk een Eucharistieviering met als
thema " lichtrr.
Aansluitend volgt een korte ceremonie, waarbij enkele sprekers
het woord zullen voeren.
Hierna zal pastoor F.Gelens op het kerkplein de uurwerkverlichting
officiel in gebruik stellen.
Na af loop kunt u in De Elsenhof terecht öf om de bestelde foto's
van de Torenfeesten af te halen, èf om gewoon nog even gezellig
na te praten.

Natuurlijk is iedereen van harte welkom!

Nog twee verzoeken:
- Als u 'smorgens om half tien de kerkklokken hoort luiden, wilt

u dan, net als in juni, weer allemaal de Sambeekse vlag
uitsteken? Dan ziet ons dorp er echt feestelijk uit.

- Wilt u op deze avond het kerkplein auto-vrij houden? Dan kan
het programma ongestoord afgehandeld worden.

rww

Tot zíu$ o? b I,
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