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Drie keer ztlver in Sambeek
Er is dit jaar heel wat te vieren in Sambeek. Niet iedereen zal het hebben bijgehouden, maar 25 jaar geleden
werd gemeenschapshuis De Elsenhof officieel geopend. Vanaf toen beschikten veel verrcnigingen weer over
een eigen onderkomen.

Eveneens 25 jaar geleden - in 1980 dus - legde burge-
meester Wim Hillenaar de eerste steen voor de
Warandahal. Een jaar later werd het gebouw officieel in
gebruik genomen en konden niet alleen de leerlingen van
de Sarrbeekse basisschool, maar ook de leden van diverse
clubs weer sporten in het eigen dorp.
Dit jaar werden de Lindefeesten voor de )Jste keer
gehouden. Begonnen als dorpsfeest groeiden de
Lindefeesten in een l«van eeuw uit tot een megatrappening,

wÍmr grote aantallen muzieklieftrebbers graagbij willen zijn.
In het St. Jansweekend van zaterdaglS en zondag 19 juni
wordt uitgebreid aandacht besteed aÍm deze drie zilveren

jubilea, onder andere door middel van een nieuw
Duvelsklökske. Verenigingen die gebruik maken van de

Elsenhof en De Warandahal geven acte de présence.

Op beide dagen is er nog veel meer te doen in, op en rond
de toren. Uiteraard kan de toren weerbekloilrmen worden
en is het heerlijke St. Jansbrood verkrijgbaar. De
Wereldwinkel verkoopt mooie producten uit Derde
Wereldlandell. Op zaterdag is er een roÍnmelmarkt van
buurtvereniging De Kronkelbuurt. En op zondag treden
zang-, dans- en muziekgroepen op. Sporfverenigingen en
andere organisaties geven demonstraties.

Uiteraard ontbreekt de Sint Janskransenwijding ook dit jaar niet.

© ©  Sam
beeks Heem

  © ©



Het programmaziet er als volgt uit.

Zaterdag 18 juni
Van 9.00 tot 16.00 uur: roÍnmelmarkt, georganiseerd door
leden van buurtvereniging De Kronkelbuurt. Om 10.00

uur gmtde toren open voor beklimming. Onder de toren

is een expositie tebezichtigen overZí jaar Lindefeesten;

tevens verkoop van St. Jansbrood en het nieuwe
Duvelsklökske34over de geschiedenis van De Elsenhof,

diens voorganger het parochiehuis en De Warandal.
Verder: verkoop van 'Sambeekse' artikelen en Derde
V/ereldproducten. In De Elsenhof geeft de plaatselijke
imkenrereniging voorlichting over het houden van brjen en

hetwinnen van honing.

De St. Janskransenwijding is altijd weer een fleurige
gebeurtenis, ook voor kinderen.

De St. Janskransenwijding is om 18.30 uur. Voorafgaand

hieraan maakt harmonie Semper Unitas een muzikale
rondgang door het dorp. Ook tijdens de kransenwijding
zalde harmonie een aantal nurlmers ten gehore brengeÍI.

Na afloop is er nog een zomeravondconcert. Op het

kerkplein staan stoelen voor mensen die wat moeihjker
ter been zijn. Na de St. Janskransenwijding is de toren
opnieuw open voorbeklimming. Ook de expositie is weer

tebzichtigen en zijnde diverse artikelen verkrijgbaar. De
informatiestands van de imkervereniging in De Elsenhof
zljn eveneen s te bezoeken.

Zondag lgjuni
Van 11.00 tot 16.00 uur is de toren open voorbeklimming.
Evenals op zaterdag geschiedt de beklimming op eigen
risico. Kinderen tot L2 jaarl«rnnen alleen onder begeleiding
van volwassenen nÍurboven. Hieraan wordt striktde hand

gehouden. De expositie over 25 jaar Lindefeesten is
geopend en ook kunnen er weer St. Jansbroden en Derde

Wereldproducten worden gekocht.

Op het kerkplein en in De Elsenhof wordenzang-, dans-

en muziel«ritvoeringen gegeven. Diverse verenigingen die
gebruik maken van de jubilerende accoÍnmodaties geven

demonstraties. De imkervereniging geeft in De Elsenhof
weer uitleg over het bijenleven.

Om ons dorp er gedurende het St. Jansweekend feestelijk
uit te laten zien,wordt iedereenyerzocht de Sarnbeekse

vlag uit te steken. De St. Janskrans of St. Janstros hoort
na de wijding een week naast de voordeur te hangen.

Wilt u gedurende het St. Jansweekend uw auto níet op het

kerkplein parkeren?

Nieuw Duvelsklökske:

Gebouwd voor heel het dorp
Ging het vorige Duvelsklökske over 75 jaar stuw in
Sambeek, de volgende uitgave gaat eveneens over
een jubileum - beter gezegd over twee.
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Een lo,vart eeuw geleden werd gemeenschapshuis De

ElsenhoÍ officieel geopend. En daarmee had Sambeek

weer een gemeenschapsaccommodatie. De ElsenhoÍ
was vooral tot stand gekomen op initiatief van
harmonie Semper Unitas - die al jarenlang een goede

oeÍenruimte ontbeerde en de plaatseliike KBO
eveneens al geruime tijd op Zoek naar een geschikte

plek om activiteiten voor Sambeekse ouderen te kunnen

ontplooien.
In hetzeWe jaar 1980 werd op een regenachtige dag

de eerste steen gelegd voor De Warandahal. Een iaar
later konden leerlingen van de toen nog lagere school

weer in hun eigen dorp de gymlessen volgen en

be schikte onder andere volleybalvereniging VoVerSa

( nu Av anc e ) ov e r e en e i g en binnen s p o rt ac c ommo dati e .

Het tijdens het S/. Jansweekend verschiinende
Duvelsklökske 34 met de titel 'Gebouwd voor heel het

dorp' beschrtjft de geschiedenis van De Elsenhof en

De Warandahal en gaat ook uitgebreid in op de eerste

gemeenschapsaccommodatie van Sambeek: het
parochiehuis.
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25 keer Lindefeesten: een héél groot stadion vol toeschouwers

De Lindefeesten. Niet alleen in Sambeek, maar ook
ver daarbuiten een begrip. Geen \ilonder, want deze

muzikale megahappening werd dit jaar al voor de
vijfentwintigste keer gehouden.

"Het is wel wat kleinschaliger begonned', herinneren Sjef
Hendriks en Jacob Denen zichnog goed.Beiden njnvanaf
het allereerste begin bij de organisatie van de Lindefeesten

betrokken geweest. "Op initiatief van harmonie Semper

Unitas vonden er ruim een kwart eeuw geleden diverse
afzonderlijke activiteiten plaats voor de inwoners van
S anrbeek. Zoals een zeskamp, frtihschoppen, oriëntatie-
tochten een dansavond.DezÉwerden niet alleen gehouden

om hen een leuke middag of avond te bezorgen, ÍnÍlar ook
om financiële middelen voor het muziekgezelschap te

verkrijgen. Op een gegeven moment ontstond het plan om
één grote activiteit te organiseren. En dat waren de

Lindefeesten, genoemd naar de vermoedelij k oudste boom
van ons land, die in Sarnbeek staat."

De eerste Lindefeesten vonden in het najaar van 1979

plaats in de garage van de vroegere busonderneming
Laarakkers aan de Grotestraat. "Deze door Cees Kroef
gepresenteerde avond kende een aantal onderdelen,
waarbij vooral de uiwerkiezrngvan de Lindekoningin tot
de verbeelding sprak", SàatSjef Hendriks verder. "Het
was geen missverhiezing, maar een combinatie van quiz
en spelletjes, waarbij vrouwelijke kandidaten vragen
moesten beantwoorden en opdrachten tot een goed einde

ziente brengen. Corrie Botden (nu Van Els-Botden) was

de eerste Lindekoningin . njmocht traar titel blj de volgende

Lindefeesten verdedigen."
Behalve Sjef Hendriks en

Jacob Denen maakten Cor
Thijssen, Ruud Vink en Tom
Gommans toen deel uit van
het organi- satiecomité.

De tweede editie van de

Lindefeesten werd niet in
1980 gehouden, maar in de

lente van het jaar daarop.Btj
gemeenschapshuis De Elsen-
hof was toen een tent
geplaatst, waarin de festivi-
teiten plaatsvonden. Karin
Bloemen (nu Van de Hoven-
Bloemen) mocht in datjaar de

titel van Lindekoningin voéren.

"Een opvolgster is er overi-
gens nooit gekomefr",vertelt
Jacob Denen . "De twee

Na aftrek van alle onkosten, bleken de opbrengsten echter

gering. En dat, terwijl harmonie Semper Unitas - naast

subsidie, contributie van de leden en donaties - heel wat
exffa irkomsten nodig had en nog steeds heeft om het hoge

peil van musiceren te kunnen handhaven. Vandaar dat is

besloten op de commerciele toer te gaan door het
contracteren van aansprekende muziekgroepen. "
In 1982liet popgroep Normaalvoor het eerst luidruchtig
van zich horen in een feesttent, die op het Pastoor de

Vochtplein was geplaatst. Dat centrale plein in Sarnbeek

is sindsdien de vaste stek gebleven van de Lindefeesten.
"De eerste tent was bescheiden van omvang",aldus Sjef
Hendriks. "In de jaren daarna is deze steeds groter
geworden, totdat de muimale grootte van circa duizend
vierkante meter was bereikt."
Popgroep Normaalis twaalf keer in Sambeek geweest.

De toen nog in het dorp wonende zusters redemptoristinnen

konden in het tegenover gelegen klooster aan de

Grotesfiaat niet om de vele tientallen decibels luide muziek
heen. "-ï vonden dergeldke muziek niet goed passen bij
een culturele vereniging als Semper Unitas", zegt Sjef
Hendriks. "q) Normaal krvamen grote aantallen bezoekers

af. Logisch, want de populaire popgroep trad elders in
dezeregio amper op."
Rowwen Hèze is inmiddels ook twaalf keer tijdens
Lindefeesten te horen en te ziengeweest, waarvan twee
keer in hetzelfde jaar als Normaal. "Met de muzikanten
van beide popgroepen is altijd een zeer goed contact
geweest'', legt Jacob Denen uit. "Vaak was en is het: 'Tot
het volgend j aaÍ maar weer!' 7fr zijn altijd graag naar

Sarnbeek gekomen en hielden

en houden daar met hun
andere afspraken rekening
mee."
Het organisatiecomité Linde-
feesten bestaat al een kleine
twintig jaar uit een vij f
personen tellende stichting.
Dezn opereert j uridisch onaf-

hankelijk van harmonie
Semper Unitas, maar heeft
wel afspraken met het Semper

Unitas. Financiële verant-
woording wordt door het
Stichtingsbestuur in het najnr
afgelegd tijdens de jaar-
vergadering van de harmonie.

Bij de programmering van de

Lindefeesten houden de

organisatoren rekening met de

Lindefeesten waren als Voorzitter Herman Bloemen reikt de Lindekoningin- muzikalevoorkeurenvaneen
dorpsgebeurenerggeslaagd. tofee uit aan Corrte van Els-Botden. veelsoortigpublek"Eriseen
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stappubliek,
een luister-
publiekeneen
feestpublieK',

weten Sjef
Hendriks en

Jacob Denen
inmiddels.

"Hiervoor
proberen we
samen met
een organisa-
tiebureau de
juiste muziek-
groepen te
contracteren.
hontstaatbij
elke nieuwe
editie van de

Een spelonderdeel van de zeskamp: op een Lindefeesten
moeilijke manier water veryoeren. een deels

bekende en
een deels nieuwe prograïnmering." Het grootschalige
muziekfeest na Pasen zou niet mogelijk zijn zonder
sponsors, die voor ongeveer de helft van de opbrengst
z.orgen "Ruim 1 50 wijwilligers verrichten vele, onmisbare

hand- en spandienster", aldus de beide organisatoren.
"hnderhen zouden de Lindefeesten nietkunnen worden
gehouden. Tijdens een dankavond brengen we onze
waardering voor hun lr.:zettot uitin g."
Beiden schatten dat de afgelopen jaren tussen de I25 en
150 duizend personen de Lindefeesten hebben bezocht.
"En dat aantal is goed voor een héél groot voetbalstadion
vol toeschouwers", geven ze aan. "Mede dankzij de

opbrengsten van de Lindefeesten kan harmonie Semper
Unitas op een zeer hoog niveau blijven musiceren."

Rommelmarkt rond de toren

Een nieuwe activiteit tijdens het St. Jansweekend
van ditjaar: een rommelmarkt, georganiseerd door
Ieden van de Sambeekse buurtvereniging
Kronkelbuurt

Op zaterdag 18 juni stallen zij tussen 9.00 en 16.00 uur
hun spullen uit op het kerkplein en rond de toren. De
ene bezoeker zieter misschien iets wÍurvan hij het
bestaan nooit heeft geweten, de ander vindt een
voorwerp waarnaar hij al jarenlang op zoek was. Hoe
dan ook: altijd interessant om de verschillende
verkoopplekken eens tebezoeken. De entree is gratis.

tAlles' te weten komen
over bijen

Leden van imkervereniging St. Ambrosius afdeling
Sambeek en ornstreken vertellen opzaterdag 18 juni
van L0.00 tot 16.00 uur en van L9.30 tot 21.30 uur en
op zondag 19 juni tussen 11.00 en L6.00 uur in De
Elsenhof over het nut van en het werken met bijen.

Er zullen bijenkasten en honingraten te zienzljn,evenals
diverse imkergereedschappen zoals kappen en rookprjtr)en.

Ook worden videobanden vertoond over het leven en

werken van de bijen. En uiteraard is er honing te koop.
V/ie grmgmeer wil weten over het zelfhouden van bijen
kan bij de leden van St. Ambrosius
terecht. Tevens is hetmogelijkzich aaÍr

te melden voor een imkercursus.

Weer open dag in Het Kloosterhuis

Sambeek zingt en swingt op zondag L9 juni volop.
Wie momenten yan rust zoekt, kan even verderop
terecht in de tuin van Het Kloosterhuis.

Het is een sfeerrijke tuin, met volop mogelijkheden tot
bezinning .halsveel Sarnbekenaren al wel zullen hebben

gezien, is er gestart met de verbouwing van de voormalige
boerderij. ïjdens de open dag wordt daarover informatie
verstrekt. Verder staat er ditj aar een speurtocht voorjong
en oud op het prografirma, met tussendoor uitleg over
allerleizakenbetreffendeHetKloosterhuis.Natuurlijkzijn
er ook rondleidingen door het gebouw. Dit keer met extra
aandacht voor het glas-in-loodraam in de kapel. Op het

terras wordt, zoals gewoonlijk, goed voor de inwendige
mens gezorgd.

Iedereen is welkom op de open dag in Het Kloosterhuis
Íuillde Grotesffaat 7I nSanrbeek op zondag 19 juni tussen

12.40 en 17.00 uur.

Colofon
Teksten: René Klaassen
Vormgeving en realisatie: Jos Kuijpers
Met dank aan stichting Lindefeesten en Karin
v.d. Hoven-Bloemen

Duvelsklökske nr. 3 3 is een uitgave van

Sambeeks Heem, juni 2005
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