
PROGRAMMA

Leuke activiteiten voor het hele
gezin bij St. Janskransen\trijding

Op zaterdag 23 juni vindt om 19.30 uur op het ker§lein
in Sambeek weer de traditionele St. Janskransenwijding
plaats. Zoals gebruikelijk worden er rond deze wijding
weer enkele leuke activiteiten georganiseerd.

Iedere Sambekenaar weet het inmiddels:

Harmonie Semper Unitas bestaat honderd jaar!
Dit jubileum wordt het gehele jaar door gevierd met een

aantal bijzondere activiteiten, waarvan er ook enkele

tijdens het St. Jansweekend zijn gepland. Zo is er een

Gezins-Groepen-Ganzenbordspel op zaterdag en een

Gezins-Puzzel-Fietstocht op zondag. [,euke en vooral
gezellige activiteiten, waaraan iedereen kan meedoen.

Begin jaren 60: Semper Unims onmisbaar ijdzns de Carnaval"s

optochi

Onder de toren is een expositie over 100 jaar Semper

Unitas te bezichtigen. Op zaterdagavond na de St.

Janskransenwijding is er uiteraard het zomeravond-

concert op het kerkplein en op zondagmorgen luistert de

harmonie de eucharistieviering in de kerk muzikaal op.

Uiteraard vinden ook weer de 'vaste' activiteiten plaats

zoals het toren beklimmen, de verkoop van St. Jansbrood

en de open dag in Het Kloosterhuis.
De V/ereldwinkel verkoopt onder de toren diverse
producten uit de Derde Wereld.
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Het programma voor de beide dagen van het
St. Jansweekend ziet er als volgt uit:

Zaterdag23juni

Altijd weer een gezellige drulae op het kerlqlein bii dz wijding van dc

StJoulcransen

* Op zaterdag 23 juni is de toren van 14.00 tot 17.00 uur
te beklimmen. Ook na de kransenwijding kan men

Sambeek tot 21.30 uur van bovenaf bekijken.

* Gedurende deze tijden is ook de expositie over 100 jaar

Semper Unitas onder de toren te bekijken.
+ Om 14.00 uur start het Gezins-Groepen-

Ganzenbordspel. Zoals de naam aI aangeeft, kunnen hier
gezinnen én groepen aan meedoen. Het spel vindt plaas
binnen de bebouwde kom van Sambeek" zodat ook het

ook voor kleine kinderen te belopen is. Er zijn leuke

diverse prijsjes veóonden aan het spel.

* Voorafgaand aan de St. Janskransenwdding maakt

harmonie Semper Unitas een rondgang door het dorp en

zal de wijding eveneens muzikaal opluisteren.
Op het ker§tein staan stoelen voor mensen die wat
moeilijker ter been zijn.
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TorenbeUimmcn, lemrlijk een hooguptnt van de activiteiun in het
St.lansweekend-

T,ondag 24 juni

* Op zondagZ4 jurn is de toren open van 11.00 tot 17.00
uur. Evenals op zaterdag geschiedt het beklimmen van de
toren op eigen risico. Kinderen tot twaalf jaar kunnen
alleen onder begeleiding van volwassenen nÍur boven.
Hieraan wordt strilc de hand gehouden.

* De expositie over 100 jaar Semper Unitas is gedunende

deze tijden eveneens te bezichtigen.
* Het overheerlijke St. Jansbrood en nog enkele andere
Sambeelse artikelen zijn gedurende de openingstijden
onder de toren verkrijgbaar. De ervaring van afgelopen
jaren heeft geleerd dat het alleen voor dit weekend

gebakken St. Jansbrood.zeer gewild is. Wees er dus snel
bij om teleurstelling te voorkomen.
* Ook zijt er weer Sambeekse vlaggen te verkijgen.
+ Een aantal producten van de Wereldwinkel is
gedurende de openstellings-tijden van de toren te koop.
* Om 14.00 uur start de grote Gezins-Puzzel-Fietstocht,
waaraan gezinnen én groepen gratis kunnen deelnemen.
De lengte van de tocht is ongeveer 28 kilometer. Aan deze
activiteit van Semper Unitas zijn weer enkele leuke
prijsjes verbonden.

* Om ons dorp er tijdens het St. Jansweekend feestelijk
uit te laten zien, wordt iedereen verzocht de Sambeekse
vlag uit te steken. De St. Janskrans of St. Jansros hoort na
de wijding een week naast de voordeur te hangen.

* WilÍ u uw auto gedurende het SL fansweekend niet
op het ke*plein parkeren?

Open dag van Het Kloosterhuis

Op zondas 2a juni is er fi$sen 12.00 en 17.N) uur een open
dag van Het Kloostcrhuis, Grotestraa;t 71 ia funbeek (het
vroegere rooic nonnenklooster).
De bezoeken kunnen genieten van de tuin met terras en
van muziek dfu dan ten gehore wordt gebracht Wandelcn
in de schifrerende tuin is mogefijlc, evenah een pblqje
zoeken in de zon of schaduw om in allc rust de sfeer van dit
bijzondere stukje Sanbeek te emaren Op het tcnas teden
mwiekgoepen op. Verder z$n er rondlcidingen door hct
klooster en de kapeL De huidige bewonerc van Het
Kloosterhuis laten daarbij de gemeewcluppelijk gebruihe
ntbnten den en veftellen lne zij de doelstellingen proberen
te veruezenlijken

ïorenhl

1936 - Besuur en ledcn vot Harmonie Semper Unitas.
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100 janr harmonie Semper Unitas

'Semper Unitas, gij zijt
een parel voor Sambeek'
Natuurlijk was de Sambeekse jeugd er als eerste van
op de hoogte: de piepjonge harmonie Semper Unitas
zou zich op zondag 17 maart 1901 voor de eerste keer
aan de inwoners van het dorp laten horen. Om vijf
uur, zo hadden de jongens en me§es van de lagere
school van hun onderwijzers te horen ge}regen, en wel
op het schoolplein.

Dat laatste was niet zo
verwonderlijk, want
Semper Unitas hield zijn
repetities in het
schoolgebouw, dat toen

naast het vroegere
gemeentehuis aan de

Grotestraat stond.

Op het schoolplein groeide

een drie jaar oude

lindeboom, die daar was
geplant bij de laoning van
Wilhelmina tot koningin
van Nederland. BU die
gelegenheid had de

schooljeugd nog watme
chocolademelk van het
gemeentebestuur
gelaegen.

En op dat schoolplein zou Semper Unitas dus enkele

muzieknummers gaan uiwoeren. Een echt concert was

het nog niet - dat zou later volgen. De ongeduldige
schoolkinderen waren natuurlijk veel te vroeg aanwezig;

tegen vijf uur lsvamen hun ouders en vele andere

Sambekenaren naar het schoolplein. Iedereen was

benieuwd hoe de harmonie het ervan af zou brengen.

"Onder leiding van W. Clabbers uit Bonneer gaf Semper

Unitas een viertal stukjes ten beste voor haar geacht

bestuur, welke eerstelingen - het moet gezegd - heel
aardig werden venolkt tot grote vreugde van het
toegestroomde publiek", meldde het Boxmeers Weekblad
over deze gebeurtenis.

Twee besturen
Semper Unitas was eigenlijk uit een gemis ontstaan. In
1900 vierde schoolhoofd Van Tilburg zijn 2í-jang
ambtsjubileum zonder dat daarbij.muziek klonk Met een

harmonie erbij zou het een stuk'feestelijker in het dorp
zijn geweest, vonden enkele Sambekenaren toen. Ze
strken de koppen bij elkaar en richtten op 11 januari 1901

Semper Unitas op. Deze Latijnse nzurm - de betekenis

ervan is: altijd eensgezind - zou best wel eens bedacht
kunnen zijn door pastoor L. Wollaert, die samen met de

Sambeekse burgemeester L. Stevens de eerste

beschermheer van het muziekgezelschap was. Het
hoofdbestuur werd gevormd door het al genoemde

schoolhoofd Van Tilburg, G. Hafmans, J. Stevens-Vink
en L. Fransen. Het dagelijls bestuur bestond uit J.

Stevens-Poels, P. Hafmans, P. Melsen en Mich. Zeegers.

De beide beschermheren hadden heel wat te vertellen. Ze
bezaten tezamen het recht van veto in alle
aangelegenheden. Ook benoemden ze het hoofdbestuur,
tenvijl de leden van Semper Unitas het dagelijls bestuur
kozen.

1941 - Snet op het Vijthof ter gelegenheid vot het 25 jartg
Piesterfeest vot Pastoor van Berlcel.

Repeteren
Kort na de oprichting schonk een zekere C. van de Corput
uit Breda het voor die tijd forse bedrag van 800 gulden

aan de hamronie voor de aankoop van instnrmenten. De
rest van de benodigde gelden werd door de Sambekenaren

zelf bijeen gebracht. Tien dagen na de officiële oprichting
van Semper Unitas arriveerden de instmmenten al in
Sambeek en begonnen de muzikanten meteen met de

repetities. Amper twee maanden later was het
muziekgezelschap voor de eerste keer publiekelijk te
horen op het schoolplein.
Op zondag 24 maart 1901 luisterde Semper Unitas de

eerste H. Communie muzikaal op; 's morgelrs tijdens een

korte processie van het Uefdegesticht van de H. Antonius
(nu asielzoekerscentrum) naar de kerk en 's middags nog

een keer bij de vemieuwing van de doopbeloften, waarbij
de communicantjes in optocht door het dorp trok&en.

Kennelijk konden zowel de muzikanten als andere

Sambekenaren niet genoeg van de harmonie l«ijgen. "Na

de kerkelijke plechtigheden deed Semper Unitas zich op

verschillende punten van het dory nogmaals horen orn

deze schone voorjaarsdag tot ieders genoegen envreugde
te beëindigen", berichtte het Boxmeers V/eekblad over dit
tweede optreden.
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'Echt'concert
Dit alles was slechts een aanloopje naar het eerste echte
concert. dat op zondag 2juni om 5 uur plaatsvond op het
Vrijthof. Een zekere S. schreef er een lyrisch verslag over
in wederom het Boxmeers Weekblad "Bran, Sambeel<se
jongelui!", begon hij. "Wat een welgeslaagde uitvoering
hebben jullie gegeven. En dat na amper vijf maanden
oefenen, het is kras hoor. Waar ijver en eendracht
tezarrun werken, bouwt men huizen als kerken. Menig
hectoliter adem ,s door de mondstukken van de
instrumcnten geblazen. En al hijgde aanvankelijk de
borst hfiig, toch hebben jullie alle moeilijl<:heden

overwonnen en Honken fraaie akkoorden door de vrije
natuttr."
In het voorheen zo rustige Sambeek was hooguit een

bescheiden deunde op een harmonica van een

rondreizende muzikant te horen, zo vervolgde S. Sinds het
concert op het Vrijthof was dat allemaal anders geworden.
"De Sarnbekenaren waarderen de moeite die de
muzilcanten zich getroosten. In andere dorpen is men zelfs
een beetje jaloers."

Meebewegen
Het was overvol op het gezel\ge Vrijthof onder de
schaduw van de jonge eiken. Alle toehoorders genoten
van het concert, zeker toen er muziekstukken in
danstempo werden uitgevoerd. "Niet alleen de benen van
de dames waren voortdurend in beweging, zelfs hun
gehele lichaam leefde met de muziek mee", had S.

opgemerkt. "Muziek werld betoverend, muziek is een

echte levensfactor. Is het niet een zoet en strelend gevoel
te worden opgenonrcn in die opeenvolging van kruisen en

mollen" mct de muziek mee te kunnen rijzen en dalen, te

smelten onder een bijna onhoorbaar pianissimo, in de

werkelijlheid teruggebracht te worden door een krachtig

fonissimo en door de felle slagen op de Turkse trom
wakker geschud te worden?" zo etaleerde S. zrjn
muzikale kennis.

Vooruitgang
Natuurlijk waren er ook critici, die wat minachtend deden
over het concert op het Vrijthof. "Al het aardse draagt
echter het stempel van de onvolmaakthekl", pareerde S

deze opmerkingen. "De muzikanten van Semper Unitas
moeten zich er niet door laten ontmoedigen. Zij hebben er
immers plezier in om tezamen muziek maken. Semper
Unitas, gij zijt een parel voor de gemeente Sambeek!"
Enkele weken later was Semper Unitas weer te

beluisteren. Op 24 juni 1901 bracht het muziekgezelschap
'enige welgekozen nummers' ten gehore bij het feest van
St. Jan, de patroon van de parochie. "Men mag gerust

zeggen dat de harmonie flink vooruitgaaÍ", concludeerde
de verslaggever van het Boxmeers Weekblad.
De laatste activiteit van Semper Unitas in het

oprichtingsjaar vond op zondag 29 september plaats. De
muzikanten begeleidden toen een groep van 300
Sambekenaren die per boot over de Maas op bedevaart

naar Kanrijk gingen.

COLOFON
T e l<st en : René Klaassen
Vo rmgeving & realisatie :
Jos Kuijpers
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