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Doekerende tractoren, een bruin monster en
kransen met bloemen

be

Een hij:orttlcr Sl. Jttu.rtrackcnd tlit jour. llbnt op heÍ
kerkplcin, in, o1t cu ucltlcr dc Írtran, op hct If iitlutf, de

on1 op tc noctllctt.

SMT' toren open voor beklirnrning en expositie or er 75 jaar
voetbaherenigin_u Sanrbeek: r'erkoop van St. Jansbrood,
Duvelsklökske 39 over verdu'enen gebouu en in Sambeek

sH

en Derde Wereldproducten.

ee

De Sambeekse lt4otoren e'n Tractorenrereniging (SMT)
bestaat vijfjaar en riefi dit lustnrm urr:t een groot aantal

activiteiten ondcr het

Van 12.00 tot 17.00 uur: kinderspeclgoedmarkl op het
kerkplein' demonstraties en bezicnsu'aardigheden van

ek

TorensïruuÍ ct't dutl wct'r'.tzi.jtlctt t'rtn hat Tt»e uputl is op 23
ett 21 .ittrti t,oor icdcrccu vtttt ulle.s ía hclcyan. Biino lercel

Het programma ziet er als volgt uit.
* Zaterdag 23.iuni *

motto

m

'Historie rond dc loren'. Klassieke

king van harmonie Semper Unitas.
Vanaf circa 19.15 uur zi.jn u'eer de
beziensu'aardighcdcn van SNIT te
bczocke n. cr enlls tle actir iteiten in.
ondcr. bi.j en op cle torcn. Sluiting om
12.00 uur. FIet zorneral'ondconcefi
vindt dit .laar plaats in cle srote

©

tractoreu cloekeren tu ee dagen lang
dat het een lieve lust is. Dat geldt
eveneens voor oucle bronrfictscn.

moloren. ruto's cn lc!:cn ocrluiuen.
tenr i.ll cr tc\ cns dcnronstral ics \ an
oude arn[-rachten zij n.
Voetbalvereniging Sarnbeek bestaat

75 jaar en riclit bii de toren ecn
expositie in over de Írcschicdcnis

varl de club en hoc spelers
harlstochteli.ik hebben gehold

lèesttent aan het Torenpad.

* Zondug 24.juni *
Van 11.00 tot 17.00 uur: het bruist
weer varl de actir,itcitcn vau SMT
en in, onder en bii de toren. Het
Kloosterhuis houdt van 12.00 tot

Ook kinderert kontett g'aeg meÍ een
SÍ. ,Junskrutts ttaar ltet kerkpleín.

achter het bruine ulonster, zoals een
voetbal tot voor een aantal decennitr
vaak r.verd genoemcl.

17.00 uur opcn dag.

Sarr-rbeeks Heenr brcngt \\'eer ecl.l

OIr or.ts dorp er sedurendc hct St.
.lansu eekcncl lècstelijk uit te laten
zien. u ordt icclcrecn r erzocht de
Sambcekse r latr Lrit tc stckcn. Dr.' St.

Duvelsklöliske uit. ditmaal or,er uit
het dorp verducnen gcbourven.

En natuurlijk is er \\'eer

de

traditioncle n'iiding ran lleuriqe St.
.lanskransen. kan dc torcn *'clrcien
beklonrnren cn is het St. .lansbrood
volop verkri,jgbaar.

De St. Janskransenrvijding is onr
18.30 uur. mct muzikale mede'u'er-

.Ianskrans o1' St. .lanstros hooft ua de
ui.jding ecn ucc'k naast de voordcLrr
Iitlct'tts trarliÍit'
dc

ea

rt ordt cc't1 St. Jartsh'ut ts
tntcnottde lctt't,tt geltattgctt.

|-

o{p1 te hartgen en daarna o}rli!'borgen

Dut'alskliiks Àr rrr. -l,t

u ordc'n tot het r riluencl .jaar.

tc

Doelpalen van boomstammen
en zakdoeken om de arm

dit destijds de goedkoopste en gemakkelijkst te wassen
stoffen waren. Soms gaven die kleuren problemen bij
wedstrijden tegen clubs die ook in het blauwwit speelden,
zoals Boxmeer. Maar met een zakdoek om de aÍïn was er

er in het Boxmeers Weekblad
van 27 februari 1932: 'We vernemen dat in Sombeek
plannen bestaan om te komen tot de oprichting eener rk.
Slechts één zinnetje stond

voetbalclub'.
Meerniet. Geen namen van de initiatiefrremers en evenmin
waarom er een voetbalclub zou worden opgericht. Pas
een klein half jaar later komt er meer duidelijkheid. 'De
oprichting van een r.k. voetbalclub schijnt thans een feit
te worden. Enkele jongelui zijn reeds aan het oefenen. Het
schijnt dat ze al wat van de kunst hebben geleerd, want
een tegen Boxmeer-3 gespeelde wedstrijd werd glansrijk
gewonnen. Enkele personen zijn aangezocht om in het

voldoende onderscheid tussen de spelers van beide teams.
Elrn.d 1932 speelde SW tegen een veteranenteam uit
Sambeek. 'De nieuwe club was de ouderen te glad af,
berichtte het Boxmeers Weekblad toen. 'De ouderen
hadden geen schijn van kans om ook maar één doelpunt te
maken, terwijl dat SVV zes keer gelukÍe.'
-

---,!
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hoofdbestuur zitting te nernen'.
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Het eerste elfialvan SW eind jaren'50.

Het eersÍe elftal van SW in 1932.

sympathie voor de jongens. Overigens zal het niet

alleen gaan om het beoefenen van de voetbalsport, er zal
ook geprobeerd worden om geleidelijk de jongens bijeen
te brengen en nuttig bezig te houden." Daarmee doelde hij
op het uitvoeren van toneelstukjes. Zover na te gaan is dat
er slechts één keer van gekomen.

Elftal van Jacobs
De familie Jacobs is onlosmakelijk met de geschiedenis
van voetbalvereniging Sambeek verbonden. Jean en
Antoon Jacobs werden voor hun vele werkzaamheden
onderscheiden door de KNVB, terwijl ook meester H.

©

voorzitter van het bestuur werd Theo TimmeÍmans gekozen,
terwijl Jo Stevens - de zoon van burgemeester Stevens tot secretaris en Gerrit Kusters tot penningmeester werden
benoemd. De andere bestuursleden waren Wim Caspers,
Toon Albers en Jan Timmermans. Geestelijk adviseur
werd kapelaan De Vocht, een neef van pastoor De Vocht.
"Laten wij hopen dat door eendrachtige samenwerking in
Sambeek iets moois tot stand gebracht kan worden", zo
sprak de nieuwe voorzitter. "Deze vereniging is geboren

m

die later Voetbalvereniging Sambeek ging heten. Zo'o 27
jongelui uit Sambeek hadden zich aangemeld als lid. Tot

ee

Op maandag 8 augustus 1932 vond de oprichtingsvergade-

ring plaats van SVV, de Sambeekse Voetbalvereniging,

diepte.
Via terreinen aan de Maasstraat, Bergstraat en Stalenberg
kwam SVV in 1964 terecht op spo4park Den Urling. Bij de
viering van het 45-jarig bestaan werden een nieuwe kantine
en kleedaccommodatie officieel in gebruik genomen.

sH

Toneelspelen

uit

Een groot probleem bleek het vinden van een geschikt
terrein voor het spelen van de wedstrijden. Aanvankelijk
werd tegen de bal getrapt op de Schietberg, een veldje nabij
de huidige Radioplassen - ver van Sambeek verwijderd dus.
De doelen waren van boomtakken gemaakÍ. Bij het graven
van grindkuilen verdween dat veldje echter letterlijk in de

ek
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Schietberg

Jacobs zeer aetief voor de club is geweest. Hun activiteiten

strekten zich uit van het jarenlang vervullen van
bestuursfuncties tot het repareren van de doelnetten en het
aanbrengen van de belijningen op het veld. De tien zoons
van de broers Jacobs speelden in diverse elftallen. Als het
moest, was het mogelijk een familie-elftal te formeren.
Geen wonder dat in Sambeek soms over 'het elftal van
Jacobs' werd gesproken.
Het bestuur van

SW

begin jaren

'60: vlnr
G. Bouvtmans,
W. Hendril<s,

Blauwwit
Twee dagen na de oprichtingsvergadering schreef de
club zich in bij de Bossche Bond. AIs kleuren voor de
wedstrijdtenues werd gekozen voor blauw en wit, omdat

J.Wllems,
A. Stevens,
J. Jacobs.
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Duvelsklökske over verdwenen
gebouwen
Meestal gebeurt het ongemerkt: een huis wordt
grondig verbotnvd of een pand gesloopt. En naderhand moet je er goed over nadenken hoe het er
voorheen ook alweer uitzag.

Zoals de laatste
jaren steeds het
geval geweest is,

Op 5 september 1964
opende burgemeester Mol in
tegerm, oordi gltei d van a I le
Sombeelcse yoetballers het

nieuwe sportpark Den Urling.

©

Wisselende prestaties
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De sportieve prestaties van
voetbalvereniging Sambeek zijn in de afgelopen
driekwart eeuw wisselend

ek

be

geweest. Gestart in de
laagste regionen van de
onderafdeling klom het
eerste elftal vlak voor de
Tweede Wereldoorlog op

verschijnt in het St.
Jansweekend weer
een Duvelsklökse,
ditmaal over uit
Sambeek verdwenen gebouwen. Vier komen er aan
bod. De protestantse kerk, die tot 1958 heeft gestaan
op de plek waar nu de Winston Churchillstraat is en
waarin ruim een eeuw kerkdiensten zijn gehouden; de
blokhut achter cafe-zalencomplex De Gouden Leeuw
en de opvolger daarvan jeugdhuis Sam-Sam op
sportpark Den Urling én het Sambeekse stationnetje,
waar reizigers gedurende slechts twaalf jaar de trein
konden in- en uitstappen.
Duvelsklökske 39, met als titel 'Verdwenen - de
protestantse kerk, de blokhut, jeugdhuis Sam-Sam en
het Sambeekse stationnetje' bevat wijwel uitsluitend
nog nooit gepubliceerde foto's en illustraties en
is tijdens het St. Jansweekend onder de toren
verkrijgbaar.

naar de eerste klasse, maar

Hillenaar.

Mooie toekomst
Telde voetbalvereniging Sambeek bij de oprichtingsvergadering 27 leden, bij het 75-jarig bestaan zijn dat er
maar liefst 370, verdeeld over twintig teams. Sinds de
privatisering in 2000 is de vereniging zelfverantwoordelijk
voor het onderhoud van terreinen en gebouwen en dat
lukt volgens voorzitter Tiny Loeffen 'prima'. "Verder is
twee jaar geleden ondergronds het buizenwerk van de
beregeningsinstallatie voor de drie velden aangelegd.
Recent is op veld twee een nieuwe lichtinstallatie geplaatst,
terwijl over enkele maanden de nieuwbouw van de kantine
start. Voetbalvereniging Sambeek gaat een mooie toekomst

tegemoet."

Tijdens het St. Jansweekend is er bij de toren een
expositie te bezichtigen oyer 75 jaar
voetbalverenigin g Sambeek.

Ook al een traditie op St. Janszondag: de open dag
von Het Kloosterhuis. De bewoners hebben weer een
interessant programma samengesteld.

Zo zijn er

©

maar de daaropvolgende
promotiewedstrijden bleken telkens een te groot struikelblok. Anno 2007 wordt
gespeeld in de zesde klasse van de KNVB.

Open dag in Het Kloosterhuis

m

burgemeester

kan- behaalde verscheidene
door keren het kampioenschap,

ee

De openingvande nieuwe
tine op 24 september 1977

sH

degradeerde vervolgens
weer. Jarenlang speelde
het in de tweede klasse,

rond-

leidingen door het

gebouw.

Daarbij

wordt het een en
ander verteld over
de manier waarop
zij in het voormalige
zusters redemptoristinnen leven én hoe zij het
karakteristieke gebouw met de kapel en de magnifieke
tuin onderhouden.
Ook klinkt er volop rnuziek, dit jaar verzorgd door
het uitsluitend uit wouwen bestaande dweilorkest
Femmes Kabaal. Op het terras zijn heerlijke hapjes
en drankjes te verkrijgen, terwijl daar ook een stand
met informatie is. En voor wie even bij wil komen: in
de tuin zijn genoeg rustige plekjes te vinden.
De open dag van Het Kloosterhuis, gelegen aan de
Grotestraat 7l in Sambeek, is op zondag 24 juni
van 12.00 tot 17.00 uur.
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Een antieke steenbreker
tussen een
Rolls Royce en een Lanz Bulldog
'Historie rond de toren'. Dat is het themo wactrmee de
Sambeekse ltÍotoren en Troctorenvereniging (SMD tijdens
het St. Jansv,eekend haar eerste lustrum v-iert.

Nu is de 521 jaar oude toren natuurlijk zelf aléén brok
historie. maar van wat er op 23 en 24

juni

daaromheen te

©

zienzal zijn, straalt de geschiedenis eveneens af.
Naar verwachting zijn er circa 150 tractoren te bezichtigen,
die alle meer dan 30 jaar oud zijn. Daaronder enkele heel
bijzondere. Zoals een Lanz Bulldog, die voor het starten
eerst warm gestooll moet worden, een tractor op ijzeren
u'ielen en nog enkele trekkers die op een houfvergasser
lopen. Verder zijn er zo'n vijftig stationaire motoren te
bewonderen, die vroeger vooral werden gebruikt bij het
dorsen, malen en zeven van graan. Daarnaast zijn er
demonstraties van grondverzet met oude kabelkranen,
bulldozers en dumpers. Bovendien is de rverking te zien
van een zelfrijdende steenbreker uit 1917 en een eveneens
zelfrijdende lintzaag voor het zagefl van kachelhout.
Op het Vrijthof is er beide dagen een show van oude en
bijzondere auto's, waaronder een Rolls Royce, Mercedes
Benz, Chevrolet en nog veel meer ander moois uit vroeger
jaren. Ook zijn er oude brommers en motoren te zien.

Een Lanz Bulldog rnoeÍ voor ltet starten eersÍ v,orden
v,armgestookÍ.

en nog veel meer.

Het zomeravondconcert vindt op zaterdag 23 juni

Mensen die oude beroepen beoefenen, ontbreken evenmin.

m
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StaÍionaire nrctoïen y,erden vroeger vaak gebruikt voor heÍ
a andrij verr vqn I andb o uty ma c h in e s.

na

afloop van de kransenrvijding plaats op het feestterrein aan
het Torenpad.
Het batig saldo van de jubileumactiviteiten van SMT gaat
naar CliniClou,ns. De toegang is gratis.
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Diverse Sambeekse verenigingen en hobbyisten hebben
hun medewerking aan 'Historie rond de toren'toegezegd.
De kleurplaten van kinderen die hebben deelgenomen
aan de door SMT georganiseerde wedstrijd hangen op
het feestterrein. Voor jeugdige bezoekers is er trouwens
van alles te beleven: een kinderspeelgoedmarkt op het
kerkplein op zaterdag 23 juni van 12.00 tot 17.00 uur,
een ritje maken in een nostalgische draaimolen, ponyrijden

Nog geen luchtbantlert op deze TiÍan

B,k

Colofon
TeksÍen: Rene Klaassen
C orrec t i e : Truus Klaassen-Hubbers
l/orntgeving en reqlisarie.' Jos Kuijpers
Foto's: Archief Sambeeks Heem, René
Klaassen en Voetbalvereniging Sambeek

k

tí,
I

I
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Duvelsklökske nr. 38 wordÍ huis qan huis in Sambeek
verspreid en is een uitgate tan Sqmbeeks Heem,.iutti 2007
Ook verdwenen: het Mariakapelletje aan de Grotestraat,
hoek Kortestraat. Schilderij van Bayens, eind jaren '30.
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Oude
gietijzeren
poorten en

kruisen
zien er straks
weer als nieuw

uit
De r.-k. begraafplaats aan de Stalenberg/Buskensweg in Sambeek is door de hogere ligging en
beplanting duidelijk van de omliggende akkers en
weilanden te onderscheiden.
Oorspronkelijk was deze begraafplaats door een
beukenhaag gescheiden in twee delen: een oostelijk
katholiek deel en een westelijk protestants deel.

©

de parochie van St. Jan de Doper was de teloorgang
van dit Sambeekse culturele erfgoed een doorn in het
oog. Met toestemming van de gemeente Boxmeer is
het kerkhof in 2006 heropend en werd een voorzichtig

Sa

begin gemaakt met de renovatie ervan. Dankzij
de inzet van vele vrijwilligers zijn nu de ergste

m

knelpunten opgelost. Het toegangspad is verhard en
een aantal in verval geraakte gÍaven zijn geruimd.

In

be

2001 werd het kerkhof als rijksmonument
aangemerkÍ vanwege de cultuurhistorische waarde.
Met name de grote en samenhangende reeks gietijzeren
grafmonumenten is zeer bijzonder en uniek.

Het voormalige 'protestantse' gedeelte is inmiddels
bij het geheel getrokken en zal binnenkort met gras

ek

worden ingezaaid. Tevens wordt er een ruimte voor
urnenkelders gerealiseerd. Het kindergedeelte zal
eveneens worden aangepast.

sH

Bij de aanleg van de algemene begraafolaats aan de
Torenstraat in 1977 werd de oude r.-k. begraafolaats
gesloten. In de daaropvolgende jaren verloederde

ee

De waardering voor deze werkzaamheden blijkt uit
het feit dat nabestaanden meer aandacht zijn gaan
besteden aan het onderhoud en verzorging van de
graven van hun dierbaren. Het kerkhof begint weer
uitstraling te krijgen

het kerkhof langzaam maar zeker en dreigde ook de
historische waarde ervan verloren te gaan.
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Voor vele Sambekenaren en ook het kerkbestuur van
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- Parochie

Sint

Jan de Doper
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De volledige uitstraling van weleer kan echter alleen
terugkomen indien ook de monumentale poorten en
de gietijzeren kruisen volledig gerestaureerd worden.
Dankzij een toegezegde subsidie van de Rijksdienst
voor Monumentenzorg is onlangs aan de bekende
kunstenaar en siersmid Juul Baltussen uit V/esterbeek
de opdracht verstrekt tot restauratie van de poorten
en kruisen. Teneinde
a'
deze subsidie niet lI
mis te lopen, dienen
de werkzaamheden
vóór het einde

om te bouwen tot

m

een stiltecentrum.

ee

zogeheten baarhuisje
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Verder ligt het in
de bedoeling het

ek

afgerond.

be

m

Sa

van het jaar te zijn

©

Het zal duidelíjk zijn dat de te verstrekken
rijlrssubsidie bíj lange na niet.
voldoende is om alle
hersÍelkosten te dekken.
Op dit moment wordt
onderzocht op welke wijze
niet alleen diverse fondsen
nxaar ook de Sambeekse
gem e en s c lt ap (fi n an c i e e l)
betrokken kunnen worden
bij de renovatte en
resÍauraÍie von de r-k.
begraafplaats. De kom ende
maanden zult u hierover
meer vernemen.
Het kerkbestuur.
2 - Paroc'hie
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Jan de Doper

