
PROGRAMMA

Steeds meer Sambekenoren mal<en zelf eenfraaie St. Jansl<rans

Zaterdagavond 21 juni 1997:
tWijding van de St. Janskransen. De stichtingen

"500 Jaar Sambeekse 'Torentt en t'Sambeel«s

Heemt' hopen dat er weer veel kransen te
bewonderen zullen zijn op het Kerkplein. Alleen
met u\il medewerking kan deze mooie traditie in
stand gehouden worden.

Zaterdag 2l iuni
14.00 uur: de toren kan beklommen worden, expositie
Fotoclub Boxmeer onder de Toren en in de Elsenhof
geopend, verkoop van St. Jansbrood en andere
Sambeekse amikelen

17.00 uur: toren, expositie en verkoop gesloten.

18.15 uur: muzikale rondgang harmonie Semper

Unitas door het dorp
18.30 uur: wijding van de St. Janskransen en -trossen

aan de voet van de toren;
daarna: start loterij Orgelactie
19.15 uur: kort zomeravondconcert door Semper

Unitas; toren, expositie en verkoop van St. Jansbrood

weer open

21.30 uur: sluiting
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Zondag2}juni:
10.00 uur: Eucharistieviering
11.00 tot 16.00 uur: toren, expositie en verkoop
geopend. Spelletjes en andere activiteiten op het

kerkplein o.l.v. de koren, de opbrengst is bestemd voor
de orgelrestauratie. De BLOS zendt van I 1.00 uur tot
15.00 uur rechtstreeks uit vanaf het kerkplein, met

verzoekplaten en korte intervieuws.
Tijdens deze twee dagen is er weer volop gelegenheid
om ,Sr. Jansbrood en andere Sambeekse artikelen te
kopen.Voor de beklimming von de toren zijn de nodige
veiligheidsmaatregelen getroffen. Toch moeten we u
erop wijzen dat de beklimming geheel voor eigen
risico is. Kinderen jonger dan twaalf jaar kunnen
al!zen onC'r begeleiding ',vcrCen tceE;elats:';. Om olis
dorp er tijdens deze dagen feesteltjk te laten uitzien,
wordt u verzocht de Sambeekse vlag uit te steken.

Wilt u uvy auto tijdens de beide dagen niet op het
kerkplein parkeren?
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Fotoclub Boxmeer exposeert tij dens
St. Jansweekend

'Heel goed kijken,
daar komt het op aanf

SAMBEEK - Is fotograferen een dure hobby? "Valt
best mee", vindt voorzitter Halrie Jacobs van
Fotoclub Boxmeer. "Het is een misverstand om te
denken dat voor het maken van goede foto's een
heel dure camera nodig is. Als fotoclub adviseren
we nieuwe leden zelfs om te beginnen met een oude
spiegelreflexcarnera. Die zijn heel goedkoop aan te
komen. Als fotograaf moet je weten wat er in de

ctrmera gebeurt en hoe je dat kunt beinvloeden. Dat
kun je met dergelljke camera's heel goed leren. Maar
waar het bU fotograferen vooral op aankomt is
kijken, heel goed kijken. Als je dat kunt, is
fotograferen een erg leuke hobby voor een

betrekkelijk geringe investerino "

Foto: John Baltussen

De ruim drie jaar geleden opgerichte Fotoclub
Boxmeer heeft zijn clubhuis in De Elsenhof in
Sambeek. Om de drie weken houden de 19 leden
daar een clubavond, waarop allerlei aspecten met
betrekking tot het fotograferen Euul bod komen. In

De Elsenhof hebben de leden ook een eigen doka
(donkere kamer) waar ze zelf foto's kunnen
ontwikkelen en afclrukken. "Natuurlijk worden ook
elkaars foto's opbouwend kritisch besproken",
vervolgt Jacobs. "Er worden opmerkingen gemaakt

onder andere over compositie, belichting en de

benadering van het onderwerp. Altijd heel leerzaam
voor iedereeïl. "

Twee keer per jm, trekken de leden er gezamenlijk
op uit om een lente- en herfsttocht te maken en
daarbij de natuur vast te leggen op de gevoelige
plaat. "Een aantal leden is bijzonder geïnteresseerd

in de techniek van het fotograferen enbezoekt grmg
ruilbe vrzen van fototoestellen en attributen. "
De huidige fototoestellen zijn vaak volgepropt met
allerlei elektronica die het fotograferen erg
gemakkehjk maken. "De vrees om foto's te nemen,
is daardoor goeddeels verdwenen.
Echt mislukte foto's komen gelukkig weinig meer
voor. Maar het allerbelangrijkste bij fotograferen
goed kijken wat er op de foto komt en hoe moet
nog steeds door de fotograaf zelf gebeuren en zal
ook nooit verdwijnen."
Fotograferen is een boeiende hobby, vindt Jacobs.
"Je bent scheppend bezíg met compositie, met licht
en donker. Je probeert je foto's steeds beter en nog
treffender te maken."
Op zaterdag 2l en zondag 22 juni exposeert
Fotoclub Boxmeer een groot aantal foto's in De
Elsenhof en in de ruimte onder de toren. Er zullen
onder meer portretten, nafuur-, ttjd- en macro-
opnames te zien zrjn. En wie wil kan ook een krjkje
nemen in de doka en zien hoe een foto ontstaat.
Voor inlichtingen: Harrie Jacobs, tel. 0485-576760.

Foto: Jan von Haaren
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De Lindeboom

De Sambeekse Linde staat weer in de
belongstelling. Dc tand des tijds knoagt steeCs

verder en een restauratie is weer hord nodig.
Dit zal niet de eerste of loatste keer zin.
Hieronder volgen een poor kranteberichten utt
lang vervlogen tijden. Merk op hoe de linde von
vrouwelijk monnelijk werd. - J.Kttijpers

Boxmeersch Weekblad - 19 juli 1884

Oude Linde door storm geteisterd

Hoort men allerwege van ongevallen door hevige
onweersbuien, vergezeld ven hagel- wind- en

stormvlagen veroorzaakt, ook onze gemeente ls een

aangrijpend ongeval overkomen bU het onweder van
dien dog, doordat aon onze forsche, eerbiedwaardige
linde, die als een van de weinige prachtexemplaren van
ons Koningrijk beroemd is en als een schutspatroon
eelrwen over deze gemeente de wacht houdt, twee zijner
schoonste takken door een windvlaag zin ontrukt,
waardoor haar al het schoone is ontnomen.

Hoe hoog zij bij de inwoners in eere staat, bleek na het
wegdrijven der bui, toen men rik en arm als in processie
naar de zoo deerlijk gehavende zag heensnellen om hqar
als 't ware te troosten in haar lijdensuur.

Sambeekse Linde

Aan 't dorpereind, bi 't groene veld
Prtj h Samb e ekse reuzenlinde
Een oude, ruige, sterke held
Praveerende storm en winden.

Zin lrruin verheft zich wild en breed
Hij groet zin steenen makker
Den toren, die trottw lief en leed
Geduld httÍt, stoer en wakker.

Eerst om den stam in vroeger ttjd
Zag men de schepens wijzen
Hun vonnis tegen haat en nijd
BU 't middag zonnerijzen.

Dan volgde een Kozakkentroep
Van verre vreemde kusten
Ze lagen in een bonte groep
Met paard en piek te rusten.

De stormwind schudt den boom met lrracht
En sloeg een stuk ter neder
Maar 't dorpsbestuur schonk weldoordacht
Hem steun, zeft groeilcracht weder.

Zoo staat de linde en houdt stand
Tot vreugd van al zijn vrinden
Als sieraad von het Crryksche land
Als hoofdman van de linden.

Hem wordt gegund een l*g bestaan
E en j aarl ij l<s c h he erl ij k fl euren
Aan Sambeeks lange heerebaan
Omhuld met zoete geuren.

A.F. van Beurden - 1920

Boxmeersch Weekblad - 31 ougustus 1901

Storm berooft oude lindeboom van kruin

"De oude linde" die als een reus Goliath zoveel jaren, ja
eeLtwen, met de meeste attentie de ingang van ons dorp
aon de zuidzijde heeft bewaakt, ls nlyoar gewond
neergestort. Het was de trots van Sambeek. Vreselijk
leraakte het toen het "feit plaats greep. De westelike
adem wierp haar neer en ontnam haar haar lvoon en

fierheid. Als de stormen spreken, wat niet buigt moet
breken! Zi r's heinde en ver overbekend. Zij schonk de
bewoners in haar nabijheid haar naam. Jaren en jaren
strehe zij reizende karavanen tot nachMerblijf, zij
spreidde dan, evenals een klokhen, haar vleugelen uit en
schonk allen een schuilplaats. Onder haar loof en takken
vond men steeds gasten. De duitse broeders hadden daar
hun heimat. Onder haar takken telde de straatmuzikant
zin schat. Onder het zacht lispelen harer bladeren
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smeedde men plannen van goed en hnaad gehalte. Wie

weet of onder haar takken niet meer dan een

moordenqar heeft gerust. Vol geheimen is zij en blijft zij,
zy bltjft stil als het graf. In de maneschrjn vond men zo
nu en dan wel eens een paar vertrouwelingen aon haar
stam, die elkander met alle vastheid de toekomst
voorspelden. Nog staat zij, maar zeer gehavend en

zonder sieraad op haar plaats, misschien nog enige
jaren en dan zal haar bestaan weldra tot het verleden
behoren. In het geheugen der reizende en níyervende
vollrstammen zal zrj nog lang blijven voortleven. Statum
est semel mori!

Boxmeersch Weekblad - 12 oktober 1901

Verder verval van de lindeboom

De storm van verleden zondag heeft ook hier vele offers
gevraagd. Veel huizen werden van hun pannen en daken
beroofd, bomen werden doormiCden geslagen en
ontworteld, en ook onze oude alom bekende linde, die
voor een maand terug door een z.g. werttel- of
dwarlwind zo ernstig geleden had, moest het thans weer
ontgelden, zodat hij thans helemaal van zin l<ruin
beroofd l's en men ook weldra van hem zal kunnen
getuigen: nieïs is er op aarde bestendig van duur. Naar
ik hoor zal men nachten hem wat op te l*appen en zien
of er nog genoeg levensl<racht aanwezig is om hem uit
zin gehavende staat op te beuren en hem een nietm
bladerentooisel te schenken.

Koren houden acties voor
restauratie van kerkorgel

Erg mooi klinkt het orgel in de kerk van Sambeek
niet meer. Sterker nog: de organist moet vooraf heel
goed nadenken welk register hij zal kiezen en welke
toetsen indrukken om de mankementen zoveel
mogelijk te verdoezelen. En dat hoort eigenlijk niet,
zo vinden de koren die nog regelmatig profiteren
van de begeleiding door het orgel.
"Brj een kerk hoort een echt kerkorgel", zegt
voorzitter Jan van Os van het herenkoor. "De meeste
kerkmuziek klinkt nu eenmaal het mooiste op een
kerkorgel. "

Het kerkorgel werd in 1953 in de Sambeekse kerk
geplaatst door orgelbouwer Verschuren uit
Herjthuizen.
"Het is van een type zoals dat veel voorkomt in na-
oorlogse kerke[", zo weet Jan van Os. "Er zit een
heel mooie klank in."
Maar die klank komt dus niet meer uit alle orgelprj-
pen. "Door temperatuurswisselingen in de kerk,
vooral als gevolg van het onregelmatig verwÍumen
van het gebouw, zijn de houten prjpen achter het zil-

verkleurige voorfront gaan werken. Met als gevolg
valse of helemaal geen tonen. Ook de kleppen en het

lederwerk moeten hoognodig worden nagezien. En
uiteraard moet het orgel geheel gereinigd worden."
Een grondige restauratie van het kerkorgel gmt zo'n
25 tot 30 duizend gulden kosten, zo blijkt uit een
prijsopgave.
"Voor dat bedrag wordt ook de speeltafel de plek
dus vanwaar de organist het orgel bespeelt ver-
plaatst van de ruimte die vroeger met 'het koor' werd
rumgeduid n€ur een plaats pal onder de orgelprjpen.
Dirigent, zangers en organist kunnen dan beter met
elkaar communicerer, wat de kwaliteit van het
musiceren ten goede komt."
Een deel van het restauratiebedrag willen de koren
bijeenbrengen door middel van acties.

Tijdens de St. Janskransenwijding wordt door
burgemeester Bouwïnans het startsein gegeven voor
een grote loterij. Verder zijner op zondag22 juru op
het kerkplein leuke spelletjes voor jong en oud. De
opbrengst ervan gmt naar de restauratie van het
kerkorgel.
Koorleden zullen ook het torenbeklimmen tijdens
het St. Jans-weekend begeleiden. De inhoud van de
eÍnmer voor een vnjwillige bijdrage komt geheel ten
goede iuut het kerkorgel.

Van horte aanbevolen dus!

Sambeekse vlag weer te koop

Een paar jaar waren ze uitverkocht, maar nu zij n ze
er weer: de Sambeekse vlaggen. Voor het eerst
staken de Sambekenaren deze vlaggen uit bij de
Torenfeesten in 1986. Sindsdien worden ze door
iedereen voor allerlei feestelijkheden gebruikt: bij
het slagen voor een exÍrmer, het bereiken van het
hoogste punt van een huis, een gebooÍte, een
bruiloft of een buurtfeest.

Mocht u nog een exemplaar nodig hebben, dan
moet u tijdens het St. Jansweekend beslist even
naar de toren komen.

COLOFON
Teksten: René Klaassen
Vormgeving & realisatie:
Jos Kuijpers

DwelsklOkske nr. 2I is een uitgave van
Sambeeks Heem, juni 1997

Stichtine
Sambeek"Heem
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