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Programma:
18.45 : de klokken luiden
19.00 : wijding van de
St.Janskransen en trossen aan de
voet van de toren. Daarna 19.15 tot
22.00 is de toren opengesteld
voor beklimming. Onder de
toren is een kleine historische-erl
foto-expositie ingericht door het
Sambeeks Heem.
Ook is er dan gelegenheid om
St.Jansbrood te kopen.
Voor de beklimming van de toren
zijn de nodige
vei I ig heidsmaatregelen getroÍfen.
Toch moeten we u er op wijzen dat
de beklimming geheel voor eigen
risico is. Kinderen onder de 12 jaar
kunnen alleen onder begeleiding
toegelaten worden.
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Dinsdagavond 23 iuni 1987
Wiiding van de St.Janskransen
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Om ons dorp er tijdens deze
avond feestelijk uit te laten zien,
wordt ieder verzocht de
Sambeekse vlag uit te steken.
Harmonie Semper Unitas zal
het geheel muzikaal opluisteren.
1

De St.-Janskransen
De Stichting '500 jaar Sambeekse tore D',

Volgens andere verhalen hadden de mensen,
Johannes moest vluchten voor zrjn
achtervolgers, een tros kruiden en bloemen
opgehangen aan de huizen waar hi j welkom
zou zijn. De kransen u/aren dus een teken
van gastvri jheid.

onder wier verantwoordeli jkheid vorig
jaar de Torenf eesten georganiseerd werden, heef t besloten om in de toekomst op
zeer beperkte schaal activiteiten rond
de St.-Janstoren te bli jven organiseren.

toen

Dat zal éénmaal per jaar gebeuren, aan de
vooravond van St. Jan, op 23 juni dus.
Deze activiteiten kunnen van jaar tot

De St.-Janskransen

jaar verschille hr maar het beklimmen van
de toren zaL steeds één van de onderdelen zrjn Het zullen echter beslist geen
mini-Torenf eesten worden. Door met zt n
allen samen te komen bii de tore Dr hoopt
de Stichting te bereiken, dat de zorg

©

De traditie om aan de vooravond van St.
Jan kransen en trossen te wiiden, is al

eeuwenoud.
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Een zekere dominee Hazewinkel, die rond
1800 het Land van Cuijk bezocht, schri jf t
al: f M en is op sommige dorpen gewoon, om
bloemen boven de deuren en vensters te

en de belangstelling voor ons oudste bouwwerk bli jf t bestaan.

Sa

hangen.t

De St.-Janskransen horen na hun wiiding
acht dagen bi j de deuren van de huizen
te hangen. Daarna moeten ze eigenli jk
worden opgeborgen in een schuur of op
zolder, want volgens oud gebruik beschermde zo'n bloementros het huis tegen
blikseminslag, brand, veeziekten en mis-

Legenden rond de St.-Janskransen
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De volgende legende ligt ten grondslag
aan het gebruik van de St.-Janskransen
of trossen:

Toen de Heilige Johannes achtervolgd werd
door zrjn vi janden vluchtte hii een huis

oogsten.
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binneno

Johannes wordt in het Lati jn geschreven
als Joannes. Dat ztjn zeven letters en
daarom horen er in de kransen of trossen
ook zeven soorten bloemen verwerkt te
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worden.
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Naast het gele St.-Janskruid, dat in geen
enkele krans ontbrErk, werden vroeger ook
korenbloemehr witte en rode rozen, wilde

lissen, vioolt jes, margrieten, an jers,
varens en grassen verwerkt. ook notebla-

deren mochten niet ontbreken, omdat bliksem zelden in een noteboom slaat.
De witte en blauwe bloemen in de krans
duiden op de onschuld van Johannes, de
rode op zrjn martelaarschap. Het gele St.-
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Omdat hii na zonsondergang de woning was
binnengegaan en men bii avond of nacht
geen burBer in zrjn huis mocht lastigvalle hr hingen zrjn achtervolgers een tros
bloemen aan de deur om daags daarna het
huis gemakkeli jk terug te kunnen vinden.
Maar toen zLj de volgende ochtend terugkwamen om Johannes gevangen te nemehr vonden ztj alle huizen van het dorp versierd
met eenzelf de tros, die daar op een wonderli jke manier u/as aangebracht.
Zo konden ze niet meer achterhalen in welk
huis Johannes de vorige avond was binnengevlucht. St. Jan kon van deze verwarring
gebruik maken en ontsnappen.
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St. Jan de Doper 1.s aL meer dan
700 jaar de pa.troon uan onze parochte. Dat't,s Ln ons dorp nog
goed te merken.
Zt jn naam of afbeeLdt-ng LS op
uele pLaatsen te Dl,nden.
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BegLnnend Ln de hogere gebt,eden
Dan Vov'tum s troomt Coor de maasueien d,e St.-Jansbeek, Cte aLs
Kr onke Lb e ek Ln de Iul aas et ndt g t .
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tegeLtje met de afbeeLdtng

Johannes d.e Doper.
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VeeL oudeve ?,ooningen Ln Sambeek
hebben naast de Doov'deur een

3

een h uis in de SehLLderstraat
draa gt de naam u an onz e p atr o ons net L ign.
0ok
1oa
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De volgende legende geef t een verklaring,
waarom in de St.-Janskransen altijd het
St.-Janskruid aanwezig hoort te zijn (het
St.-Janskruid is een donderkruid, dat men
vroeger aan de daken of tegen de zolder
hing als af weer tegen het onweer):
Toen de Heilige Johannes het onweer wilde
beschrijven, raadde God hem dit Erf, want
de mensen zouden het besterven van de
schrik. Maar even later bedacht Onze Lieve
Heer zlch en zel tegen St. Jan:rLaat de
mensen een tros kruiden aan de huizen hangenr dan zal ik hen tegen de gevolgen van
het onweer beschermen.f
Aldus geschiedde en vanaf die tiid heet
dit kruid het St.-Janskruid.
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0p he t, aLoude Vv,t, j tho f s t aat 1.n
het TustkapeLLetje een hout en
St. -Ja,nsbeeLd. Dtt ston d DroegeT
in e en s ty, aatkap e L op d e hoek
Gr o t e s traat / Ko r,t e s tr aat .
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Op pagina 2t 3, 4, 5, 6 en 7
vindt
u
een
doorlopende
fotomontage van vader en zoon
R.K1aassen. Op een mooie ochtend
in het voorjaar van 87 zLjn ze op
de toren geklommen en hebben
vanaf elke hoek een paar opnamefs
gemaakt. Begonnen in het westen
draaiden ze met de klok mee. AIs
resultaat ziet u een aardig
overzicht van het centrum van
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Janskruid was reeds bii de Germanen een
zonnesymbool (op 24 juni is de zomer met
volop zon net begonnen). Het groen van
de notebladerenr vErrens en grassen zou
tegengaan.

mooie
een

bloemen uit de tuin geplukt, zodat
fleurige krans of tros ontstaat.

Sambeek.
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vaak, naast het St.-Janskruid,
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Tegenwoordig zrjn de bloemen uit het veld
bijna niet meer te vinden. Daarom worden

Zuster lrrna neemt afscheid
van haar kinderen
jarige leef tiid het klooster in, voor
tiid een gebruikeliike leeftiid.

Een telef oont je naar Zuster lrma:
Duvelsklökske wil graag met u praten
't
nu u af scheid neemt van de school, waaraan u zo lang verbonden bent Seweest.
f Moet dat echt? Maar ik heb niets te vertellen. Ik heb geen spannende dingen meegemaakt. M'n hele leven is zó rustig verlopen.

Was de keus voor

bewust?

©

Het gesprek gaat toch door, want ook dat
typeert Zuster Irma: het laatste waaraan
zii denkt is f nee' zeggen.
H et gesprek vond plaats op het adres
T orenstraat 5 L , in het begin even onwenniB, ondermeer vanwege de bandrecorder.

lessen tekenen gehad.

et was eigenliik de bedoeling, dat ik in
tekenen door zou gaan, maar door mf n keus
voor het klooster werd dat iets op de lange
baan geschoven. Ook de oorlog gooide wat
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Màar dat wende gauw. Biina twee uur duurde het gesprek.

roet in het eten.r
Voor Zuster lrma naar Voorschoten reisde,
woonde zri thuis bii haar ouders. Zíi werkte
er in het huishouden; ook wel bii andere

m

Zuster Irma werd op 3L mei 1928 gebor€hr
Gelderse Achterhoek. Een groot 8edeelte van de familie woont daar nog steeds
zli groeide op in de Achterho€k, volgde
er dè lagere school en Eing van daaruit
naar het klooste Ir in Voorschoten. Met de
Dominacanessen van Voorschoten had zii al
vroeg keltnis Bemaakt, want die Saven haar
op de lagere school les. De keus voor Voorschoten was dus een logische.
De Dominicanessen hadden (en hebben) een
eigen spiritualiteit met als kenmerk, dat
biàden en werk bii elkaar horen. Andere
orden leggen meer het accent op het contemplatieve of op het werken, al ontbreekt

het kloosterleven heel

Zuster Irma:'Als klein kind wilde ik het
al. Aanvankeliik vonden mrn ouders me nog
wat te jong. Een poos je wachten dus, maar
ik bleef bii dat idee. In die tussenti jd
heb ik schrif teli jke lessen en enkele privé
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Hele overgang

ek

s

H

uitgaan.
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In het gezin werd er niet zoveel over 8esproken. Ik hield het een beetie voor mezelf.. Bii ons in de Achterhoek praat e
niet zoveel over de emotionele dingen van
het leven. Dat was zeker in die tiid het

m

ook bii die het bidden vanzelf

Het klooster betekende voor haar een hele
overgang. tlk was er wel goed op voorbereid; het was tenslotte m'n uitdrukkeli jke wens. Ik wist best wat me te wachten stond: bidden en \r/erken, niet meer

sprekend

geval.t
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niet.

f

Het dialect van de streek is Zuster Irma
niet vergeten hoewel daar in Sambeek niets
van te merken is.'Zodra ik weer in mrn

Met negentien iaar het klooster in
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Zuster lrma, die als M. Th. J. Wolters het
levenslicht aanschouwde, Sing op negentien-

geboortestreek ben, spreek

5

ik

dialect.r

kennen.'Het kloosterleven karakteriseerde

Beetje heimwee
Intreden

zích door een strakke dagindeling, met tiiden voor bidden en bezinning.
f
Er was ook tiid voor ontspanning: handwerken en een wandeling maken in de tuin.
W aarover we ti jdens die wandelingen spraken? Dat weet ik eigenliik niet meer.
E en krant lazen we niet, dus die vormde
geen onderwerp van gesprek. Maar het belangri jkste nieuws hoorden we natuurli jk
wel. We zullen wel over alledaagse dingen
gepraat hebben met elkaar, want de zaken
waar je intens mee bezrg was hield je toch
meer voor jezelf .'

in het klooster

betekende afscheid
nemen van het vertrouwde leven en deel gaan
nemen aan het leven in een heel andere wereld. 'In het begin mis je je vriendinnen
wel. Daar komen niet zo gauw andere vriendinnen voor in de plaats; ie bent in het
begin vreemden voor elkaar, onwennig.
Dat duurt een paar maanden en dan ben je
gewend aan het nieuwe levensrythme.

et helpt, dat je allemaal hetzelf e doel
voor ogen hebt. Maar ik moet eerli jk zeggen, dat ik in het begin wel last van heim-
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Meer openheid

wee had.' Heimwee hebben had evenwel geen

©

ztn tToen we intraden wisten we r dat we
eigenli jk nooit meer naar huis zouden gaan,
tenzi j bi j het overli jden van de ouders.
In later jaren is dat allemaal veranderd.t
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Grote veranderingen
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De veranderingen in het kloosterleven kondigden zrch na de tweede wereldoorlog aan.
rOverigens niet direct, want toen ik in

be

47 intrad werd het traditionele leven
doorgeleef d. Na het Concilie
begon je de veranderingen in de praktiik
te merken. Toen het eenmaal op gang kwam,
L9

nog gewoon
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gingen veel dingen wel heel erg snel.
Vooral als je vergeli jkingen maakte met I t
dorpsleven in de Achterhoek. Daar hield je
je aan de regels. De sociale controle was
toen trouwens heel groot.l

'In de jaren zestig begon dat te veranderen. Toen kwamen er communauteitsgesprekken, die tot doel hadden, met elkaar te
praten; ook over geloof saspecten.
Zulke gesprekkenr meestal binnen de eigen
orde, zijn er nog steeds. Daarnaast zijn
er intercongregationele gespreksbi jeenkomsten over allerlei onderwerpen. Dat is best
boeiend. Ik ga ook daar regelmatig naar
toe. Samen over een onderwerp praten is
heel verri jkend. In het begin gingen de
gesprekken overigens niet van een leien
dak je; iedereen moest er aan wennen, je
moest er als het ware ingroeien. Nu is het
gewoon om je mening te geven en naar elkaar te luisteren; en je respecteert elkaars meningen. Er is bii ons sprake van
zoveel plurif ormiteit de laatste tiid.
Vroeger was het meer unif ormiteit. Dat is
het f i jne van deze tiid. Je màg een andere
mening hebben, maar daar hoort wel bij,
dat je een andermans mening respecteert.t
'Op die manier ztjn er ook gesprekken tot
stand gekomen met leden van andere kerkgenootschappen. Zelf ben ik naar het oecumenisch leerhuis geweest in Boxmeer.
Juist omdat ik het fijn vond zulke contacten te hebben. Ik miste er wel onze
oudste broeder in het Geloof , de aanhanger van de Joodse levensovertuiging, die
hoort er eigenliik wel bi j, vind ik.'
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Hard werken
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niet nodig, want de Lati jnse tekst

m

Vanaf het begin was het hard werken in het
klooster. Naast het vele huishoudeli jke
werk, kreeg men onderricht. Onder andere
in bidden in het Lati jn. Dat onderricht
beperkte zrch tot de uitspraak; van les in
het Latijn was geen sprake. 'Dat was ook
stond

©

naast de Nederlandse. Na verloop van jaren
leerde je de Lati jnse teksten zodoende wel

6

vast. Op I f ebruari van dat jaar werd Zr.
Irma hoofdleidster.

Kleuterleidster

Toen Zuster Irma uit het noviciaat kwam,
begon zrj een studie voor kleuterleidster.
Twee jaar voor de A-opleiding, twee iaar
voor de B-opleiding en daarna LO-tekenen,
handenarbeid, creatieve handvaardigheid
en in later jaren reeksen Cursussen om tbii
te bliivenf : moderne methodiek enzZlj volgde de opleiding in Nijmeg€n, waar
de Dominicanessen destiids een eigen opleiding voor kleuterleidsters hadden.

Op vakantie

iidens de schoolvankanties werd Zuster
Irma ingeschakeld om in het huis mee te
helpen met de dagelijkse werkzaamheden.
Later, toen vakantie echt vakantie betekende, ging zvi vanuit Nijmegen wel eens
met de bus naar Berg en Dalr offi er een

T

Een paar jaartallen
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vakantie was razendsnel voorbii.t
'Later konden we ook oP familiebezoek
gaan of ergens anders heengaan. Dat was
een geweldige belevenis.r
rTegenwoordig gaan we met ons zessen elk
jaai een week f ietsen. We logeren dan in
een bepaalde plaats in Nederland en maken
van daaruit tochtjes in de omgevinS. Dit
jaar gaan we naar Ameland, maar dan zit
ik al in de VUT, die officieel op 3L iuli

was.
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Op I september kwam zii in vaste dienst
vàn de Maria-kleuterschool in N iimege nr
eerst als helpster, vanaf t november L9 5I
als leidster. Tot I I november 19 57 bleef
zii daar.
Op 12 november 19 57 Eing Zuster Irma als
docente werken bii de Stichting Katholieke

ingaat.r

Over de Brens is Zuster Irma nog niet zo
vaak geweest. 'Op de f iets een keert je
naar Emmerich en naar Kevelaer. Dat was
het wel zot n beet je. Ja, Rome zou ik wel
graag willen zien en vooral Israel. Maar
of dat er ooit van komt? W e zullen maar
rustig afwachten.
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Spontaner

ït/at vindt Zuster lrma van de tegenwoordi-
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ge jeugd?
'De kinderen zijn een stuk spontaner dan
vroeger. Dat vind ik wel leuk. Maar ook
vroeger had je wel echt contact met de
kinderen. AIs ik rS morgens om een uur of

©

1969 zou zii er bliiven.
Zíj begon toen een heel ander leven, want
zii trad als leidster in dienst van de St.
Rosa-kleuterschool in Amsterdam-Noord.
'Ik heb daar een fijne tiid gehad', herinnert Zuster lrma ztch. rln het begin had
ik er wel moeite mee om de Amsterdamse
tongval te volgen. Maar dat wende wel.
Toen er hier in Sambeek een derde klas
bi jkwam, vond ik het toch wel f ijn om terug te kunnen keren; ik voelde me oP een
dorp meer thuis.' Dat u/as op I mei L972.
De aanstelling was aanvankelijk tijdeliik,
vanaf I januari 197 3 was het dienstverband
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Montessori-Opleiding aan de Oude Stadsgracht 32 in Nijmegen. Op I jan_uari werd
Zuster Irma hoof dleidster van de St. Imelda
kleuterschool in Sambeek. Tot I augustus

I

De rest van de vakantie werkten we ook
veel op school. Schoonmake Dr onderhoud
van het materiaalr Voorbereidingen tref f en voor het volgende school jaar . Zorn

Zuster Irma verbond zich op 20 april 19 5L
als helpster aan de Maria-kleuterschool
aan de Dominicanenstraat 14 in Nijmegen.
Op 20 juni van dat zelfe iaar vertrok zLi
naar de r.k. Voorbereidende School te
Nieuwendam, waar zli tot 2l augustus leid-

ster

te maken oP de

Duivelsberg'.
rWe namen boterhammen mee en hadden een
gezellige dag. Maar verder kwamen we niet.

wandeling

7

acht in de houten school aan de Torenstraat was, kwamen de kinderen van de Hei
meestal vroeg. Dan kon je met die kinderen goed praten. Eigenliik waren ze ook
in die periode al heel spgntaan . Zii vertelden honderduit wat zli in de vroege

©

morgen allemaal al hadden gedaan.'
rDat kinderen tegenwoordig spontaner zijn
merk je bi jvoorbeeld ti jdens de kringgesprekken. Daar u/as vroeger geen sprake
van. Die kenden we niet. Na een vertelling liet je de kinderen wel eens iets
navertellen, maar meestal bleef het bii
tekenen. Ik herinner me de eerste kringgesprekken nog goed. Ik wist niet wat ik
er van denken moest. In de praktiik waren
de kinderen en ikzelf er gauw aan gewend.
Kinderen praten wel, hoewgl niet allemaal.
Er zrjn wel kinderen, die je heel moeiliik
aan het praten kan kri jgen, maar uiteindeliik lukt het wel. Als je later pupillenr die
op school heel stil ware or nog eens tegenkomt dan bliiken zlj hun woordje best te
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kunnen doen. Veel kinderen bliif je ook
volgen. Dat is leuk. In een dorp kan zo-
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werkt

ken ik nog bijna alle kinderen.
De laatste paar jaar is het wat moeili jker geworden om namen en gezLchten te

onthouden.t
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' Uit de tiid, dat ik in Sambeek begon ik
heb nog een paar maanden in de verbouwde
boerderi j achter het A nthoniushuis ge-
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Steeds vernieuwing
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Zuster Irma heef t heel wat onderwiisvernieuwingen over ztch heen zíen gaan.

De zesttger iaren: Zuster frma
in kloosterkLeding op de kLeuteTs cho

oL a,an de T orens traat

rEn er aan meegewerktt, vult zii

aan.

tAls het maar even kon heb ik me laten
bi jscholen om op de hoogte te bliiven

.

©

van de jongste ontwikkelingen.'
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Over kleuterzang zegt Zuster Irma: tDe
lied jesr die wé ti jdens de opleiding
zongen, zingen we voor een deel nu nog.
Sommige lied jes komen zelf s weer teru[.
De kinderen zingen die liedjes graag,
hoe ouderwets ze soms ook ztjn. De kinderen komen er vaak zelf. mee.r
Zuster Irma vindt de combinatie van
kleuterschool met lagere school tot

basisschool een goede zaak. f De overgang
is voor de kinderen nu niet zo groot.
Bovendien leren z\ al spelend dingen,
die de overgang gemakkeli jker maken. Er

is veel materiaal op de markt dat
kinderen daarbij helpt.'

De taehtLger jaren: Lt-nks op

foto Zuster frma 'tn burger',

de

Weer een ander leven

de

Na het afscheid op l0 juli begint Zuster
Irma een heel ander leven. Maar zit

I

trouw. tlk heb het hier
naar mfn zLn Van nu af aan Ba ik mfn
medezusters in het Anthoniushuis helpen
met de dagelijkse werkzaamheden. Tafel
dekken, bezoekers ontvangen, voor de
kof f ie zorge nr af wassen, van tiid tot
tiid eens een ri jtoert je met iemand
maken. Ik denk dat het in het begin best
een beetje tegen zal vallen. Het -is tenbli jf

t

slotte een heel ander leven. Ik zal
zeker de kinderen missen. Maar ik heb er
goed over nagedacht. Ik Ba liever nu in
de VUT, hu ik me nog f it voel. Het werk
dient zich vanzelf wel aan. Bovendien
kan door mt n vervroegde vertrek een
collega langer aan de school verbonden

Sambeek

bliiven.r

De Zusters Dominicanessen
©

in Sambeek
©
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mer gebouwde Lief desgesticht om de voor-

Naar aanleiding van het interview met Zr.
Irma Wolters ziin we in het archief 8edokenr offi te ki jken wat er te vinden was

over de Zusters Dominicanessen.
E en greep uit de berichties van 80,
jaar geleden:
L6 December

1893

Komst Dominicanessen

lopige werkzaamheden tot inrichting van
het huis inwendig te verrichten. Het huis,
een dotatie van de oud-burgemeester

J. v.d. Bosch alhierr is door architect
J. Fransen van Tegelen ontworpen en door
de aannemer H. Kerst jens alhier uitgevoerd. Beiden, het mag gezegd worden,
hebben eer van hun werk, en het geleverde zii voor hen een aanbeveling voor
meerdere werken. Het huis is ingericht
voor bewaar- en oef enschool, oud-mannen
en vrouwenhuisr eD tevens tot ziekenverpleging voor hen die zulks thuis niet

90

Boxmeersch Weekblad

in Liefdesgesticht.

Dinsdag i.l. zrjn hier aangekomen de eerwaarde zusters Dominicanessen om haar intrede te doen in het voor haar dezen zo-

ten volle kunnen genieten.

9

Moge de Stichting Sambeek tot heil,

jaar nog niet met den herbouw worden beBonnen, doch zullen voorlopig de thans

de

kinderen tgn zege, de oudere mannen en
vrouwen tot steun, de zieken tot troost
verstrekken, dan zal de oud-burgemeester
een bliivende gedachtenis hebben nagelaten aan zíjn gemeentenaren.

bestaande gebouwen worden betrokken.

28 Maart

t:

Naschrif

Dominicanessen beginnen een school.

Op L4 Januari 1893 werd het werk gegund
aan Hendrikus Kerst jens, metselaar te
Sambeek voor de somma van f 10,838 ,--.

et ingang van I A pril zal door de zusters, die ztch tot nog toe alleen met het
houden van bewaarschool bezig hielden,
M

et Kerkbestuur zou zorg dragen voor het
grondwerk, de pomp en de schoorsteenmantels. De aannemer moest de stenen halen
op de Sambeekse steenoven. In november
1893 werd het werk opgeleverd. In eerste
instantie werd het St. Ludovicus Gesticht
genoemd, later veranderde men die naam
in het St. Anthonius Gesticht.

begonnen worden met de school voor gewoon

H

lager onderwi js voor meis jes. Aah het
hoof d dier inrichting zal staan de heer
B. Stumpel te Boxmeer.

©

17 Maart

Op het eind van de jaren vijftig

werd
bovengenoemd huis af gebroken en u/eer op-

©

De in het vorig jaar nieuw gebouwde kapel
der Eerw. Zusters' Dominièanessen, door

m

Sa

Graaf sche Courant

be

Sambeek.

1896

Boxmeersch Weekblad

1897

Sambeek.

gebouwd door aannemer H. Huybers uit
sambeek. Alleen de kapel en grote gedeelten van de kelders zijn nog van 1893.

4 Maart

Boxmeersch Weekblad
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lof

plaats.
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geheel ontruimd en door de Eerw. Zusters
Dominicanessen uit schiedam in eigendom
overgenomen. Naar men verneemt, zal dit

s

ek

De vorige week is het landgoed 'Rosalia's
Rust' alhier door den vorigen eigenaar,
den heer A. v.d. Munckhof, Rijksveearts,

den heer H. Kerstjens, architect en bouwkundige alhierr werd j.l. donderdag plechingezegend en in gebruik genomen.
lig
Daartoe uitgenodigd, namen eÀige notabelen
en vele .ingezetenen aan deze plechtigheid
deel, welke
geschiedde door den zeer eerwaarde heer pastoorr geassisteerd door
een pater Dominicaan en de kapelaan. Na
de inzegening werd een plechtige H. Mis
met drie priesters tot dankzeg[ing Gode
gpF"qragen. Des avonds had een [lechtig

©
©
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het klooster heeft gezelschap gekz,egen. Het huts rechts onder op
betde foto 's (momenteeL bewoond
doov. de famt-Ltes Hoste) heeft de
tand des ttjds goed doov,staan.

©

De foto Lt,nks u)erd gemaakt tn de
wi nter Dan L940. Het Cathart,na-

staat er DerLaten bíi
de Achters traat .
Re chts dezelfde foto in met, t87.
De straat heet nu Tov,enstraat en
KL ooster

'l-n
a

©

1898

Sa

10 September

tot

m

8 september.
De dag der inhuldiging van H.M. Koningin
Wilhelmina was voor ons dorp een f eestdag in den waren zin des woords.
Om half tien zou de plechtigheid aanvangen. Een jonge linde, door de Eerw. Zusters Dominicanessen voor dat doel ten Beschenke gegev€hr zou geplant worden op
het plein voor de Openbare School en deze
W ilhelminaboom zou in plechtigen optocht
af gehaald en ter aangeduide plaatse Beplant worden. Daartoe vereenigden zich
de verschillende corporatiën oP het Vri jthof tot samenstelling van den stoet, die
als volgt was geordend:
1. Ruiters van de vereeniging de Een-

Sambeek,

met hun f raai nieuwe vaandel
De
helf t der ruiters van de Eendracht
I l.

Boxmeersch Weekblad

sluiting.

be

Onder het gelui van alle klokken werd

de

linde nu in statigen optocht door het
gansche dorp en vervolgens naar zrine

ek

standplaats gevoerd.

iidens de planting werden beurtelings
door de Liedertaf el en de Schoolkinderen

T

s

gezangen uitgevoerd. Namens de Raad sprak
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dracht met hun f raaien drapeau.

©

2. Sambeeks ieugdige liedertaf eI Foenix.
3. Het Gemeentebestuur.
4. De leerlingen der Openbare School,
gesierd met Oran jesierp en pluim en

©

begeleid door onderwiizers.
herinneringsboomPje, liggend op
een rood, wit en blauw karretie, met
vlaggen versierd en omgeven door de
planters, de schoppen met Oran je om-

5. Het

wonden.

6. De leerlingen der meisjesscholen,
alleraardigst uitgedoscht met Oran jes jerpen en hoed jes, begeleid door de
E

erw. Zusters onderwiizeressen.

. De leden van het Kerk- en Armbestuur.
8. De leden der brandweer met genommer-

7

den gelen band om den arm.

9. De Fietsclub met
f

ietsen.

net

jes versierde
D

e

W1,

Lhe Lminab

o

om b 1, i he t oude

Gemeentehuts aan de Grotestraat.

10. De leden van het St. Anthonius-Gilde
11

de heer Hafmans een toepasselijke rede,
en besloten werd met een driewerf her-

5 April

haald: rLeve Koningin Wilhelminaf .
I
s namiddags werd de school jeugd onthaald
op chocolade en krentebrood jes en daarna
brachten nog alle kinderen een ovatie bii
de buste van H.M., die op het Raadhuis
tusschen bloemen en groen pri jkte, en zoo
deden achtereenvolgens alle gezelschappen
terwi jl de overige namiddaguren u/erden
doorgebracht met volksvermakeliikheden.

Boxmeersch Weekblad

1902

Verf raaiing

Vri,thof

aschriit:
Volgens overlevering is toen tevens een
koker met geschreven tekst in de grond
gestopt. Als het goed is, zrt die er nog
en de bedoeling is, dat ie er mooi bli jf t
zitten.
N

©
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Januari

©
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19 19
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Sambeek.
Woensdag 8 Jan. vierden de Witte Zusters
op het Vri jthof en met haar de gehele
parochie f eest.
Het was n.1.25 jaar geleden dat de Eerw.

s

ek

Zusters Dominicanessen zlch alhier vestigden. Gedurende dien langen tiid hebben
zii ztch vele vrienden gemaakt en door
haar onderwi js, haar handwerk-onderricht,
haar ziekenverpleging, haar zorg voor de
kleint jes in de bewaarschool enz. de geheele parochie aan zrch verplicht. Geen
wonder dan ook dat de parochianen dien
dag niet ongemerkt wilden laten voorbi jgaan. Te dien einde was de f eestcommissie
reeds dagen te voren in de u/eer om dezen
dag zoo luisterri jk mogeliik te vieren.
Van alle huizen wapperde reeds vroeg in
den morgen de driekleur, die aan het dorp
een f eesteli jk aanzien gaf . Het klooster

m
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H
Is het immer een genoegen vooruitgang te
bespeuren op elk gebied, dat tot kennis,
veredeling en verf raaiing dient s zo kan

©

met voldoening gemeld worden dat het
Vri jthof alhier een plantsoen ri jker ge-

met omgeving, alsmede de weg van daar naar
de parochiekerk u/as kunstzinnig versierd
met groen en bloemen. Te half tien trokken de Eerw. Zusters in plechtigen optocht,
vooraf gegaan door de Harmonie, het Kerk-,
Gemeente- en Armbestuurr het Kerkeli jk
Zangkoor en vele bruidjes naar de smaakvol versierde kerk waar een plechtig hoogmis tot dankzegging werd opgedragen en
de zeereerw. Heer Pastoor de f eestpredikatie hield. Na den middag werd nog een
plechtig lof gehouden en bracht de harmonie een serenade aan de zusters.
Als bliivend aandenken zal door de feestcommissie, daartoe in staat gesteld door
milde bijdragen der parochianen, aan de
E erw. zusters een passend gebouw voor
bewaar- en naaischool geschonken worden.

worden is.

©

Een schoon idee van onze vroede mannen,
die tonen ook voor het f raaie en het ook
aangenaam aandoende hart te hebben en
dit nog wel te meer als men weet dat het
schone het noodzakeli jke niet op de achtergrond zaI schuiven. Het Vri jthof , een van
de mooiste plek jes van ons gelief d dorp,
wint hierdoor nog veel in f raaiheid en
zal door de kostdames en de eerw. Zusters
met welgevallen zijn begroet, dat met de
verfraaiing een aanvang werd Bemaakt.

12

Klassen Reunie 1948.
Op vrijdag 10 april j.l. vond er een reunie plaats in de Gouden Leeuw van de 3e - 4e - en 5e klas lagere meisjesschool, jaargang 1948.
onderwijzeres van toen, juÍÍrouw van Os, was ook aanwezig. Onnodig te zeggen, dat op die avond veel herinneringen opgehaald werden
en oude kontakten werden vernieuwd. Een geslaagd initiatieÍ!

©
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Rechts op de Íoto de 5e klas, van voor naar achteren: eerste rij: Truus Boumans-Marietje van Os-Nelly Broeks-Thea Kusters-Mientje
Kuijpers; tweede rij: Nettie van Els-Mientje van Duren-Anny van Dartel-Truus Hendrix-Miny Hubers. ln het midden de 4e klas. Eerste rij
Marietje Hubers-ïny Boumans-Anny Broeks-Anneke Bongarts-Mientje Willems-Bets Hendriks; tweede rij: Ïoos Jansen-Joke
Laarakkers-Trees Stiphout-Baantje Donkers-Ans Cup-Adrie Nabbe. Links de 3e klas. Eerste rij: Mia Logtens-Fie Hendrix-Joke van
Boxtel-Anny Klaassen-Ria van Boxtel-Fien Litjens; tweede rij: Diny Klaassen-Miny Kusters-Riet Rutten-Leen Nabbe-Marietje WillemsAnny Willems. Achterin: zuster Ancilla en juÍÍrouw van Os.
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©
©
Kijk en vergelijk. Zoek de namen bij de bovenstaande dames aan de hand van de bovenste Íoto. Veel succes!
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Voetbalvereniging tsambeek'
o . meer dan voetbal alleen
Dat je bii 'sambeekr kunt voetballen en
trainen zal duideliik zijn, daarvoor is

team op bezoek op het Sambeekse sportpark
Den Urling.

het een voetbalvereniging.
Afhankelijk van hoe oud je bent kom je
als jeugdspeler in een bepaald elf tal,
en de jeugdleden tot L2 jaar trainen op
woensdagmiddag!

©

N aast deze direkt op voetbal gerichte
aktiviteiten kent de Sambeekse voetbalvereniging vooral voor de jeugd s Zowel
jongens als meis jesl von 6 tot l8 jaar,

©

vele nevenaktiviteiten.

Tiidens de winterstop voor alle jeugdteams
zaalvoetbalwedstrijden en -trainingén met
o.Er. een tournooi op Tweede Kerstdag voor

Sa

Het voetbalseizoen wordt afgesloten met
een vergadering, waar ook de ouders aanwezig zijn.
op zot n vergadering wordt de sportman van
elk team, alsmede de sportman van de gehele jeugd, gekozen.

alle jeugdleden. '
Sinterklaas komt jaarlijks bii de

ek

be

m

jongste
jeugdleden op bezoek.
B"g"lmatig worden er 'walk ins' gehouden.
o p zondagochtend kunnen de jèugdleden
zich onder leiding vermaken met spellen
zoals s joelehr kaart€hr taf elvoetbal en
dammen.

Voetbal duur?

s

De jongens en meis jes van 6 tot L2 jaar
betalen aan contributie jaarlijks maar 35
Bylden; de oudere jeugd van 13 tot l g jaar
45 gulden. overigens ook senioren betalen

Jaarlijks wordt er een wedstrijd van de
eredivisie bijgewoond of men bezoekt een
voetbalstadion. zo was de jeugd van fsambeek' dit jaar een dag op bezoek bii psv

m
ee

l3A of laat je ouders maar eens bii hem
Dr eventueel telef onisch onder

inf ormere

no. 7 44

85.

©

Misschien wordt je vader of moeder wel
leider van. een jeugdteam en gaat dan op

©

spelregelwedstri

kan

Sambeeks voetbal

en alles wat daarbij komt.
Tinie woont in sambeek in de Grotestraat

zaterdagochtendr somen met anàere leiders,
enkele uren met je mee naar een voetbalwedstrijd, of ze nu wel of geen verstand
van voetbal hebben of zelf s helemaal niet
om voetbal geven, maar zich alleen maar
voor een goede tijdsbesteding van de jeugd
willen inzetten.

de

rSambeek' besteedt voor de jeugdaf deling
veel aandacht aan de spelregels.
onder bekwame leiding neemt men met suc-

ces deel aan de

.5 gulden.

je alles vertellen over

Maar dat niet alleen. Er is nog veel meer.
op de eigen sportvelden organiseren de
jeugdleiders samen met de trainers een
sportweekend. De jeugd slaapt dan in de
kleedlokalen en kri jgt een programma van
sport "en spel gepresenteerd.
vakantie naar een sportkamp.

8

Ga maar eens naar Tinie Loef f €Dr die

in Eindhoven.

Elk jaar gaan er diverse jeugdtearms in

rSambeekr slechts

H

bii

jden, die

georganiseerd worden door de COVS, de
vereniging van scheidsrechters.
In 1985 werd een sambeeks team zelfs kampioen van Nederland.

Senioren kunnen inf ormatie inwinnen bii
de secretaris van tsambeekr: Henk pete.s,
Grotestraat 108 in Sambeek, telef oon 7 324g.

nternationale ervaring wordt opgedaan
door het spelen van wedstri jden tegen
buitenlandse clubs.
Dit jaar waren er een Zweeds en een Duits

I

Voetbalverenigingtsambeekt...
daar wil ik ook bii zijn.
14

Maas-

kanalisatie.
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Zooals reeds in een vorig nummer vermeld
stond, zal ten behoeve van de kanalisatie
der Maas alhier eenfstuwt entschutstsluisr worden gebouwd. Maar wat dit beteekent voor Sambeek, weten zeker velen
niet. Dat beteekent voor Sambeek een verlies van circa 160 morgen van het beste
weiland. Dit verlies is voor den boerenstand van Sambeek onherstelbaar. Niet alleen de groote boeren moeten hun beste
weiland missen, maar ook de kleine man,
die hier jaarli jks ztjn voorraad hooi opdoet voor den winter, zal er de dupe van

s

ek

Maaskanalisatie

be

5 juni
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worden. Al mag het Riik den eigenaren de
onteigende percelen op roijale wijze uitbetalen, daarmede is er nog geen gras en
hooi in de plaats. En hieraan zal behoefte

Hooge Waterstand
De hooge waterstand der Maas heeft aan de
Maaskanalisatiewerken onder deze gemeente
heel wat schade aangebracht. Een achttal
locomotieven en den z.g. ijzeren man hebben bijna heelemaal onder water gezeten.

komen.

Protest

Protesteren hielp niet. Enkele jaren later
begon men met de werkzaamheden.
Op bijgaande foto een btik in de bouwput
van het stuwcomplex.

Veel materiaal is gaan dri jven. Wat een
ontzettende kracht het water kan hebben
moge bliiken uit het feit, dat aan Bemelde werken een zwaar dubbele spoorli jn
over eene lengte van ongeveer 50 M eter
ruim een M eter hoog werd opgebeurd. Heggen en zelf s een kruiwagen waren er onder gespoeld.

Zelf.s de natuur was het er niet helemaal
mee eens, getuige onderstaand bericht je
uit het Boxmeersch Weekblad van 30 janu-

ari
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De Gouwe Lèw
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As we 't ien Sambèèk hebbe ovver de Gouwe Lèw, dan wet iedereen, wor we rt ovver hebbe.
De café van Wim Mertens teggenövver de

I

©

kerk.

gekomme, zödde zegge.
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Sa

Mar die bedoel ik now net nie . . .
W or teggeworrig 't Pastoor de Vochtplein
is, stoond vroeger I n boerdereej en die
hiette f De Gouwe Lèwt.
Mar hoe is die boerdereei àn dieje naam

ek

be

Det zit zoz
Umstreeks 1800 kwame de Fransse soldöte
ien Sambèèk en toe was die boerdereei f n
herberg.

n die Fransse soldöte zochte 'Le lit on
dorsr wat zö veul wil zegge as I n bed um
op te sloape.
Now klinkt f Le lit on dorsr ongevèèr I t

E

n

Gouden Gildebroeder

s

Op de jaarlijkse teeravond van
het St.Anthoniusgilde (dinsdag 9
juni j .1. ) werd de Eerste Deken
Cor van Os gehuldigd vanTlrege zljn
50-j arig lidmaatschap. Voorzitter
Jan van Os hield een lovende
toespraak en overhandigde de
jubilaris een kado in de vorm van
een groepsfoto van het Gilde met
het
Tamboerkorps. In
zíjn
toespraak wees de voorzitter op
het feit dat het cildegebeuren
een
tradionele
famili€aangelegenheid bij uitstek was en
nog steeds is. Voor Cor geldt dit
zeker. Want zl)n broer Tj eu was
lid van het Gilde vanaf L92L en
overleed in 1983. Hun vader
Johannes van Os was lid vanaf
1887 tot 1945. ZLjn vader,
Mathias van Os 1845 tot 1886. En
zLj n vader, Johannes van Os lras
lid vanaf L782 tot 1837 en keizer
in L79L. De vader van Johannes,
Arnoldus werd op 34-j arige
leeftijd lid in L749 en overleed
in L789. Zíjn vader, Hesigius van
Os werd lid in L7L2 en overleed
op j eugdige leeftijd
in L722.
Tenslotte zijn vaderrJohannes van
Os werd lid in L667 en overleed
in 17 0 2 .Dit is alleen de rechte
Iijn. Het zou te veel worden om
aIle broers, neven en verdere
afstammelingen hier op te noemen.
ï{e wensen Cor nog vele j aren in
goede gezondheid en dat hij nog
vele teeravonden mag beleven die
net
zoals
deze r
op
de
bekende,gezellige
Gildemanier

betèkent

ee

de as 'Lion d'or' en det

H

zelluf
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dan wer f Gouden Leeuwr.
E n dus kreeg die herberg al gaauw èèchtig de naam tGouwe Lèwt.
De kastelein die destieds I t pàtternaat
verbouwd het tot caf é, het toe de naam
övergenome van de boerdereej die df r
nève gestoan ha j. Trouwes, dè was I t
geboorte-huus van Jos Kupers, die me dit
-verhaal dan ok verteld heto
F rans W iiers

Duvelsklökske wordt samengesteld door:

P. Boersma
C. Bors je (eindredacteur)

J. Kuijpers (vormgever)
A. Roovers (penningmeester)
A. Stevens
F. Wiiers
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dres eindredactie:
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verlopen.
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