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Op zaterdag 19 juni vindt om 18.30 uur op het kerkplein
in Sambeek weer de traditionele St. Janskransenwijding
plaats . Zoals gebruikelijk worden er rond deze wijding
enkele activiteiten georganiseerd.

Harmonie Semper Unitas zal voorafgaande aan de St.

Janskransenwijding een rondgang door het dotp maken en
de wijding zelf muzikaal opluisteren.Op het kerkplein staan
stoelen voor mensen die wat moeilijk ter been ziin, zodat

ook zij de kransenwijding zonder noemenswaardige

inspanning kunnen brjwonen.
Na de kransenwijding is er om 19.30 uur een excursie van
het IVN; veÍzamelen bij de toren.
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16.00 uur een open dag. De bewoners leiden de bezoekers
rond in het gebouw, terwijl het buiten in de tuin aangenaam
vertoeven is, ook al omdat daar prettige muziek ten gehore

Janskransen en trossen op het kerkplein
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Het Kloosterhuis (gevestigd in het vroegere rooie
nonnenklooster) houdt op zondag 20 juni van 11.00 tot

St.

m
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Fotoclub NePos Boxmeer, die buurthuis De Elsenhof als
clubhuis heeft en waarvan enige Sambekenaren lid zlin,
houdt gedurende beide dagen een foto-expositie. Ook
Sambeek en omgeving is op de gevoelige plaat fraai
vastgelegd. Alleszins de moeite waard om te bekijken.

Kinderen met

H

voorkomt. Bloemen en planten, opgezettedieren, een groot
aantal dia's en natuurspreuken geven de toeschouwer een
goed beeld van deze natuurlijke omgeving van Sambeek.
Daarnaast vinden er excursies plaats.
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Zo richten leden van M De Maasvallei onder de toren
een expositie in over de Maasheggen rond Sambeek. De
vele kilometers lange meidoornhagen en de bomen en
planten aan deze zljde van de Maas vormen een uniek
natuurgebied, dat nergens anders in Nederland meer

wordt gebracht.

Het programma voor beide dagen
ziet er als volgt uit.
Zaterdag 19 juni
Op zaterdag 19 juni is de toren van 14.00 tot 17.00 uur te
beklimmen. Ook na de kransenwijding kan men Sambeek
totZl .30 uur van bovenaf bekijken. Gedurende deze tijden
zljn ook de exposities van IVN De Maasvallei onder de
toren en van fotoclub NePos Boxmeer in de Elsenhof te
bekijken.

Torenbeklimmen, altijd weer een leuke activiteit in het St.
Jansweekend

Zondag 20 juni
Op zondag 20 juni is de toren open van 11.00 tot 16.00 uur.
Evenals op zaterdag geschiedt het beklimmen van de toren
op eigen risico. Kinderen tot twaalfjaar kunnen alleen onder
begeleiding van volwassenen naar boven.
De expositie over de Maasheggen en van de fotoclub zijn
dan eveneens te bezichtigen. Om 11.15 uur en om 15.30
uur zl1ner excursies van het IVN; wederom verzamelen bij
de toren.

Het overheerlijke St. Jansbrood en nog enkele andere
'sambeekse artikeleÍl' zljn gedurende de openingstijden
onder de toren verkrijgbaar. De ervaring van voorgaande
jaren heeft geleerd dat het alleen voor dit weekend gebakken

regelmatig van plaats en schuurde een dal uit in de
bodemlagen die voorheen waren gevoÍïnd. Zo zljn de ook

nu nog op te merken hoogteverschillen ontstaan. De wind
heeft hieraan eveneens bijgedragen door in droge tijden
grote hoeveelheden zand te verwaaien en elders weer neer
te leggen. De Vortumse en Groeningse Beryies zijn daar
mooie voorbeelden van. Pas sinds het begin van onze
jaartelling stroomt de Maas rn deze streek ongeveer in zijn
huidige bedding.
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steken.

In de tijd van Julius Caesar lagen er nog geen dijken langs
de Maas. De rivier zocht ziineigen weg. Nu eens slingerde
de Maas zich in grote kronkels door het landschap. Dan
weer was hij een brede, onstuimige watermassa die grind,
zand en klei vanuit Frankrijk naar hier voerde en in dikke
lagen op de oevers neerlegde. De rivier veranderde
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St. Jansbrood zeeÍ gewild is. Wees er dus snel bij om
teleurstelling te voorkomen. Ook zijn er weer Sambeekse
vlaggen te verkrijgen.
Om ons dorp er tijdens het St. Jansweekend feesteltjk uit te
laten zien, wordt ieder veÍzocht de Sambeekse vlag uit te

Geen dijken

\Vilt u uw auto tijdens de beide dagen niet op het kerkplein
parkeren?
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Het groene prikkeldraad ís
nu een lieflijk natuurgebied

altijd een lust voor het oog

Vruchtbaar slib
Voordat de boeren eeuwen geleden de uiterwaarden in
gebruik namen als hooi- en weidegebied bestond de
begroeiing vooral uit wild struikgewas, waarvan een
aanzienlijk deel meidoorns. Bij het in cultuur brengen van
het gebied zijn deze struiken teruggedrongen tot stroken,
die later dienst gingen doen als eigendomsgrenzen. De
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boeren zullen hierbij de natuur een handje hebben geholpen

door het plaatselijk rooien van de opslag en het elders
inplanten van meidoorns. Kennelijk za5en ze al vroeg in
dat de opgaande begroeiing een belangrijke rol speelde in
de afzetting van vruchtbaar slib bij overstromingen van de
Maas. De stroomsnelheid van het water wordt er immers
door geremd.Zo krijgen de fijne kleideeltjes de tijd om te
bezinken. Het bemesten van de weilanden was daarom niet
of nauwelijks nodig.
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kijken."
Het is onwaarschijnlijk dat Julius Caesar hierbij doelde op
de Maasheggen blj Sambeek. Maar toch geeft dit citaat uit
zrjn boek De Bello Gallico aan dat het gebruik van bomen
en heggen als omheining van percelen al zeeÍ oud is.

Bloeien^de meidoornhagen, in mei

H

"Deze mensen hakken jonge boompjes om - echter zonder
ze geheel door te hakken en buigen deze. Vervolgens
vervlechten ze de in de breedte groeiende takken en voegen
er doorn- en braamstruiken tussen. Zo zijn ze in staat deze
omheiningen te vormen tot een verschansing als een muur,
waar niet doorheen is te dringen en zelfs niet doorheen te
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Tweeduizend jaar geleden trok de beroemde Romeinse
legeraanvoerder Julius Caesar rond door deze streken. Tot
zijn verwonderin g zag hij hoe bewoners jonge bomen en
struiken gebruikten als afrastering van weilanden.

Vlechten
Het onderhoud van de doornige en daardoor venijnig
stekende meidoornhagen was erop gericht deze voor het
vee zo ondoordringbaar mogelijk te maken. Bovendien
mochten de hagen niet te hoog worden, omdat ze dan te
veel ruimte in beslag namen en voedingsstoffen uit de grond
haalden. Boeren snoeiden daarom de hagen regelmatig flink

Meidoornhagen, het groene prikkeldraad van vroeger

terug. De grootste, omhoog gegroeide polsdikke takken
lieten ze echter staan, kapten die half door en vlochten die

tussen de stammen door. Een werkwrjze dus die Julius

Caesar

al had opgemerkt. Zo ontstond een bijna

ondoordringbare haag van groen, levend prikkeldraad.

Het meidoornhout

m*

was ongeschikt om
er gereedschappen

of gebruiksvoorwerpen van te

Í

gebruikten
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hagen staan dan ook
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knotessen, knotwilgen en knoteiken, die vroeger
voor dit doel
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boeren het hout
esser, wilgen en
tussen de meidoorn-
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Maasheggengebied. Zij vinden er rust en genieten volop
van dit fraaie en unieke natuurgebied.

De Maasheggen, flu een beschermd

Sa

ontdaan.

werden

begroeiingen voor, zoals de sleedoorn, vlier en hop.
Bijzondere vogelsoorten en zoogdieren zoals dassen
verblijven er graag. Wandelaars en fietsers doorkruisen

tegenwoordig met genoegen het lieflijke
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regelmatig van hun

Volop rust in het Maasheggengebied

ruIli De Maosvallei: ohijd
actieÍ voor de natuur

ek

be

m

natuurgebied
Langer beweiden
De meidoornhagen bepalen in belangrijke mate het beeld
van wat nu wordt aangeduid als het Maasheggengebied,
dat zichuitstrekt nrssen St. Agatha en Maashees. Ook elders
in Nederland komen meidoornhagen voor, maar nergens
zo'n groot aaneengesloten gebied. Toen na de Eerste

langs de Maas waÍen het vruchtbaarst en leverden 'een zeeÍ
goed, gezond en overvloedig gras' op. \il[at verder van de
rivier werd de kwaliteit wat minder, maar het gras was nog

altijd goed genoeg voor paarden en jong hoornvee.
Behalve de meidoornhagen en de al genoemde bomen
komen in het Maasheggengebied nog vele andere

lid zijn van het IVN. De Maasvallei
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ze veel meidoornhagen. "Alle hooilanden van Sambeek
liggen aaneen langs de Maas", rapporteerden ze. "Deze
worden 's winters geheel of gedeeltelijk door de rivier
overstroomd en ontvangen daardoor vruchtbaarheid. Alle
hooilanden zijndoor heggen omgeven." De hooilanden vlak
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kadaster de vroegere gemeente Sambeek bezochten , zagen

iedereen liefde bijbrengen voor de natuur en wijzen op het
grote belang van een gezond milieu.
IVN De Maasvallei bestrijkt het gebied van de gemeenten
Boxmeer en Sint Anthonis. Vele vrijwilligers houden zich
in werkgroepen bezig met een groot aantal activiteiten.
De meeste activiteiten richten zichop mensen die nog geen

m

Oude heggen
Een groot deel van de huidige Maasheggen is al heel oud.
Op kaarten die 200jaar geleden werden vervaardigd, staan
ze al aangegeven. Toen rond 1830 landmeters van het

De Maasvallei is een van de 160 afdelingen van het
landehjke IVN, dat in totaal ongeveer vijftienduizend leden
telt. Door voorlichting en educatie willen de IVN'ers
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beweiden.

gehouden.
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meidoornhagen een gunstig effect op het klimaat in de
weiden. Door de beschutting van de hagen begint het gras
in de lente enkele weken eerder te groeien en gmt in de
herfst een paar weken later de winterntst in. Dat levert de
boeren ieder jarrr het voordeel een maand langer te kunnen

Tijdens het St. Jansweekend richten enige leden van IVN
De Maasvallei onder de toren een expositie in over de
Maasheggen bij Sambeek. Tevens worden er excursies
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Wereldoorlog het gebruik van prikkeldraad in zwang raakte,
verloren de meidoornhagen hun vee-kerende functie. Een
omheining met paaltjes en prikkeldraad is sneller gemaakt
en vaak doeltreffender.
Toch is een groot deel van de hagen blijven staan, aangezien
de meeste boeren ze als bij hun Maasweien behorende
begroeiing beschouwen. B ovendien hebben de

kent veertien

werkgroepen, zoals die van educatie, natuurroutes en jeugd.
Verder is er een werkgroep die tentoonstellingen organiseert

in het eigen info-centrum in Sint Anthonis. Andere
werkgroepen verstrekken milieu-adviezen

of leggen

de

natuur vast op foto's, video of dia's. Ook is er een

school gidsenwerkgroep . Daarnaast geeft De Maasvallei een

eigen, maandelijks verschijnend afdelingsblad uit dat veel
wetenswaardigheden over de natuur en de te houden
activiteiten bevat.
IVN De Maasvallei kent jeugdleden (nrssen 6 en 12 jMÍ),
aspirantleden (tussen 12 en 18 jaar) en 'gewone' leden
(vanaf 18 jaar). Door contributies en bijdragen van

donateurs is de afdeling in staat de vele activiteiten te
bekostigen. Van de leden wordt een actieve inbreng in een
of meerdere werkgroepen verwacht, uiteraard nÍurgelang
eigen kunnen en tijdsmogelijkheden.

foto's. De fotoclub is gehuisvest geweest in het vroegere
Boxmeerse hotel Het Rad, school De Biest, het
Paulus zaaltjq cultureel centrum De V/eijer en uiteindelijk
bij een van de leden thuis. Terwijl er toch zeeÍ succesvolle
jaren werden beleefd, ging de fotoclub na tien iaar ter ziele.
Op l0 maarÍ 1994 is NePos heropgericht, deels door leden
die indertijd actief waren voor de fotoclub. Op dit moment
telt NePos zestien leden. De leeftijdsopbouw is van jong
tot oud. De clubavonden worden om de drie weken
gehouden in de Elsenhof. Daar is ook een doka (donkere
kamer) ingericht voor beginnende leden. De contributie
bedraagt vijftig gulden per jaar. Het bestuur wordt gevormd
door Jo van Bakel, Gerard Cornelis, Marion de Bruijn en
Peter Arts. De leden van NePos zljnafkomstig uit Boxmeer,
Vierlingsbeek, Overloon, Sint Anthonis, Sambeek en
Nijmegen.
Het belangrijkste doel van de fotoclub is om op prettige
wrjzemet fotografie bezigte zljn Door belangstelling voor
elkaars werk wordt iedereen gestimuleerd nog beter te gaan

IvN-leden plaggen in de Groeningse Duinties om het
stuifzand te behouden
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Voor meer informatie:
Riek van Ek, tel. 0485-571825 en
P van der Meijden, tel. 0478-632007.

fotograferen.

Sa

NePos ontplooit een groot scala aan activiteiten, zoals
landschapsfotografie, model-, portret- en macrofotografie.
Verder komen het werken met studioflitsinstallaties en het
fotograferen op locatie aan de orde. Ook zlin er themaavonden en worden exposities en beurzen bezocht. Op
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Expo sitie v an fotoclub IY ePo s

iedere clubavond is er een fotobespreking van meegebrachte

foto's.

be

Tijdens het St. Jansweekend op 19 en 20 juni houdt fotoclub
NePos Boxmeer in de Elsenhof een expositie, waarop leden
hun werk tonen.
De fotoclub is in het begin van de jaren'7O opgericht. NePos
is een verkorting van de woorden negatief-positief en dat
geeft precies het proces aan van het totstandkomen van

Voor inlichtingen: Jo van Bakel, tel. 0485-574725 en
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Gerard Cornelis, tel. 0485-63 1943.
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Open dag van Het Kloosterhuis

©

Op zondagz0juni is er tussen 11.00 en 16.00 uur een open
dag van Het Kloosterhuis, Grotestraat. T l in Sambeek (het
vroegere redemptoristinnenklooster).
Bezoekers kunnen genieten van de tuin met terras en van
de muziek, die dan ten gehore wordt gebracht. Wandelen
in de schitterende tuin is mogelijk, evenals een plekje zoeken
in de zon of' schaduw om in alle rust de sfeer van dit
bijzondere stukje Sambeek te ervaren. Op het terras treedt
een Afrikaanse percussiegroep op. Verder is er zang en
gitaar- en accordeonmuziek.
De gehele dag door zijn er rondleidingen door het klooster
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en de kapel. De bewoners van Het Kloosterhuis laten daarbij

de gemeenschappehjk gebruikte ruimten zien en vertellen
hoe zij hun doelstellingen proberen te verwezenlijken. Ook
het onderhoud van het ruim honderd jaar oude gebouw komt
aan de orde. Hierover wordt een videoproductie getoond.
Iedereen is van harte welkom op deze open dag.
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Vormgeving & realisatie: Jos Kuijpers
De stuw bij Sambeek, te zien op de expositie van NePos
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