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Gebouwd voor heel het dorp

De geschiedenis van patronaat, gemeenschapshuis De Elsenhof en

sporthal De Warandahal

Op woensdagmorgen 13 juli 1955 was het feest in Sambeek Nou
ja, een beetje feest. Want niet heel het dorp rvas aanwezig bij de

officiële opening van de nieuwe meisjesschool op hetVrijthof.

De in 1955 gebouwde meis.lesschool op het L'rifthof.

Maar wie het aanging, was er wéI. Allereerst de meisjes
en het ondenvijzend personeel natuurlijk. En verder een

aantal genodigden, waaronder de inspecteur van het la-
ger onderwijs mevrouw Op de Coul, architect Edmond
Nijsten, de Sambeekse aannemer H. Huijbers en

uiteraard het schoolbestuug met als voorzitter de

energieke pastoor Jan van Berkel.
Deze laatste verwelkomde alle aanwezigen. "De
katholieke kerk heeft altijd grote belangstelling gehad

voor haar kinderen en hen begeleid van de wieg tot het
graf', sprak hij. "Door de straks plaatsvindende
inzegening van de school toont de katholieke kerk haar
voorliefde voor kinderen,omdatzij in dit gebouw deels

worden opgevoed. Het huisgezin kan immers niet alles
geven waar een kind recht op heeft."

Moderne school
Vervolgens nam mevrouw Op de Coul hetwoord. "Er
moesten veel moeilijkheden worden overwonnen bij de

totstandkoming van deze school. De leerkrachten
verdienen het grootste respect omdat ze de laatste jaren
toch goed gehumeurd hebben gewerkt in het sombere
gebouw aan de Grotestraat. Sambeek heeft nu een
modeme school. fuchitectNijsten en Ímnnemer Huljbers
verdienen daarvoor grote lof."
Na de inzegeningsplechtigheden, waarbij de naam
Mariaschool werd bekendgemaakl, sprak burgemeester

KunsÍwerk in de hal van de
meis-iesschool.

Nolet. "Bij het maken van de

plannen voor deze school hoefde
pastoor Jan van Berkel niet te
worden gestimuleerd", verklaarde
hij niet zonder gevoel voor under-
statement. "Hij hield de vaart er
steeds stevig in en ging recht op zijn

doel af" Van een geschikl schoolgebouw kan veel goeds

uitgaan, vond burgemeesterNolet. "De kinderen moeten

waarderen wat er voor hen wordt gedaan en er op de

eerste plaats voor zorgen datztjhet schoolgebouw netjes

houden. En ze moeten de wijze lessen en vele
raadgevingen van
het onderwljzend
personeel ter harte

nemen."

Vervolgorshielden
drie meisjes een

samenspraak in
rijmvorm over de

nieuwe school,
hetgeen bijzonder
goed in de smaak
viel.

Tijdens de ope-
ningsplechtigheid
kondigde pastoor

Jan van Berkel al

zijn volgende
initiatieven aan:

de leeggekomen
meisjesschool aan

de Grotestraat
naast het vroegere

ln;egening vun de nieuwe school
cloor pa,síoor .Iun van Berkel.
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De nieuwe longensschool aan de Grotestraat.

gemeentehuis verbouwen tot gymnastiekzaal en Íum de

andere zijde hiervan het oprichten van een nieuwe
jongensschool.

Onder één dak
Wat alle aanwezigen en

zeker niet pastoor Jan

van Berkel op die
feestelijke woensdag
zullen hebben beseft,
was dat 25 jaar later -

in 1980 dus - de
situatie in Sambeek
volkomen zou zijn
veranderd.

De Mariaschool voor
meisjes was toen al

samengevoegd met de

pastoor Ja,t yan Berkel. inderdaad nieuw-
gebouwde St. Jan de

Doperschool voorjongens. Zo was een gemengde lagere

school met zes klassen ontstaan. Het
kerkbestuurvan de parochie St. Jan de Doper
had zrjn zeggens chap over deze gefu seerde

school én de kleuterschool overgedragen aan

schoolbestuur St. Petrus in Boxmeer.
Om alle klassen in een gebouw onder te
kunnen brengen, moest de St. Jan de
Doperschool met een vleugel worden
uitgebreid. In juni 1972 waren alle lagere
schoolklassen op hetzel fcle adres gehuisvest.

Vrjfjaar later konden ook de kleuterklassen
in een nieuwgebouwde, aparte vleugel volop
spelen en leren. De school kreeg een nieuwe
naam:DeBolster.
De Mariaschool stond toen leeg. Datwas voor
de besturen van harmonie Semper Unitas en

de Katholieke Bond van Ouderen-afdeling

Sambeek reden het gemeente-
bestuur van Boxmeer te ver-
zoeken om de Mariaschool te
verbouwen tot gemeenschapshuis.

Op 17 mei 1980 - dit jaar een

kwart eeuw geleden - vond de

officiele opening plaats

Patronaat
Sambeek had namelijk dringend
behoefte aan een nieuw gebouw
voor de gehele gemeenschap Blj
de opening van de Mariaschool in
1955 maakten verenigingen,

organisaties en inwoners van het dorp nog volop gebruik

van het patronaat, ook wel parochiehuis ofbondsgebouw
genoemd. Dat gebouw staat er nu nog. Het is het huidige
cafelzalencomplex De Gouden Leeuw, midden in
Sambeek. Toen het kerkbestuur als eigenaar begin 1968

het patronaat verkocht aan een particulier was er geen

gemeenschapsgebouw meer en moesten verenigingen op

zoek naar altematieve accommodaties. Twaalfjaar lang
was het voor de meeste behelpen.
De inderdaad tot gymzaal verbouwde vroegere
meisjesschool aan de Grotestraat fungeerde in 1980 al

niet meer als zodanig. Tweejaar eerder was het gebouw

door de inspecteur voor de Volksgezondheid afgekeurd
en moesten de leerlingen van De Bolster voor hun
gymnastieklessen naar Boxmeer. Dat was voor het
gemeentebestuur van Boxmeer reden een sporthal in
Sambeek te bouwen. De eerste steen hiervoor werd
gelegd op l0juli 1980 - in 2005 dus eveneens25jaar
geleden.

Pastoor Jan van Berkel heeft dit alles niet meer meege-

maakt. Hij overleed op I 8 febru aÍt 1973 . "De inwoners

\-

t

--I
De tol gym:aal t,erb<ntv,<1e rtroegere mcisle,s.school uun de
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van Sambeek hebben hem leren kennen als een

buitengewoon joviaal, innemend en eenvoudig mens",

schreef dagblad De Gelderlander in een in memoriam.
"Hij had een brede belangstelling voor de aan zijnzorg
toevertrouwde parochiegemeenschap van Sambeek."

Monseigneur Martin ging als plaatsvervanger van

bisschop Bluyssen van 's-Hertogenbosch tijdens de

uiwaartdienst in op hetkaraklervan Jan van Berkel.
"Hij was een klassieke pastoor en een taaie volhouder."

Repeteren in de school
Was Jan van Berkel gezegend met een grote dosis

ondernemingszin en doorzettingsvermogen, zijn
voorganger Frans de Vocht beschikte daar - zijhet
wellicht in iets mindere mate - eveneens over. Hij was

degene die in I 91 I het initiatiefnam tot de bouw vaÍl het

patronaat. Wat precies de redenen zijn geweest, is niet
bewaard gebleven. Harmonie Semper Unitas bestond

toen al 1 0 jaar en repeteerde in de lagere school naast

het vroegere gemeentehuis. Het was hetzelfde gebouw

als waarin de meisjes van Sambeek onderwijs hadden
gekregen voordat ze in 1955 verhuisden naar de

Mariaschool op het Vnjthof
Dat de muzikanten juist daar hun nuÍrmers inoefenden,

was nietzoverwonderlijk. Niet alleen was ernauwelijks
een andere geschikte accommodatie in Sambeek te

vinden, het hoofd van de school Comelis van Tilburg
was tevens voorzitter van het besfuur van Semper Un itas .

Misschien is hij ook wel een van de initiatiefnemers tot
de oprichting van het Sambeekse muziekgezelschap

geweest. ln een van de lokalen van de lagere school
werd gerepeteerd en als het weer goed was ook wel
buiten op de speelplaats. De muziekuitvoeringen vonden

meestal plaats onderde bomen op hetVrijthof
En toen stond in het Boxmeers Weekbladvanzaterdag
29 juli 1911 een bericht over de bouw van een patronaat

in Sambeek.

"Tot ons groot
genoegen kunnen wij
met zekerheid melden
dat door het rooms-
katholiek kerkbestuur is

aangekocht de boer-
derij van de weduwe
P.L. Martenstegenover

de kerk", schreef de

Sambeekse corespon-
dent van het veelgele-
zen blad.
"Op dit mooi gelegen Pastoor Frans de \bcht.
terrein zal. naar wij
vememen, een patronaatsgebouw ve mjzen w aar onze
jongens -nadatzij de catechismusles hebben verlaten -

tot karaklervolle mannen zullen worden gevormd om de

strijd des levens naar ziel en lichaam met gerustheid te
kunnen aanvaarden. Verder zal dit gebouw zo worden
ingericht dat alle hier bestaande verenigingen er hun
vergaderingen kunnen houden en de harmonie haar
uitvoeringen kan geven. "

Ontwerp bouwtekening
patronaat 1912.
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Ziiaan:ichten van heï patronaut.

Kruisverbond St..Ian
Hulp bij deze 'vormingtot karaktervolle mannen' kegen
de jongens van Sambeek - en wellicht ook de wat
ouderen van het dorp - van het enige tryd daarvoor
opgerichte lkuisverbond St. Jan. De gemeenteraadvan

Sambeek stond welwillend tegenover deze vereniging
ter bestrijding van drankmisbruik. Tijdens een

raadsvergadering op I 9 augustus I 91 I stelde wethouder
Gerardus Hafmans voor om het Kruisverbond St. Jan

te subsidiëren. Daarover moesten de raadsleden eerst
met elkaarvan gedachten wisselen. "Maar", zo schrijft
gemeentesecretaris J. Versmeeten in het notulenboek,
"na enige beraadslaging wordt met algemene stemmen
besloten om over het jaar l9l I een subsidie te verlenen
van 25 gulden (ruim I I euro) en wel uit de post
Onvoorziene Uitgaven, omdat hiervoor geen post op de

begoting is uitgetrokken."
De raadsleden meenden goede redenen te hebben aan

het Kruisverbond St. Jan gemeenschapsgelden te
verstrekken. "Reeds kort na de oprichting van het
Kruisverbond diende het bestuur een verzoek om
subsidie in ter bestrijding van de te maken kosten. Op
dit verzoek werd niet voetstoots ingegaan, want eerst

moest worden afgewacht of van het Kruisverbond
inderdaad een hei lzame werking zou uitgaan. Om dat nu
duideh1k is gebleken dat de vereniging voorbeeldig werkl
en door het heffen van contributie ook zelfgelden tracht
te verkrijgen voor het verspreiden van nuttige lectuur
tegen drankmisbruik - dat overigens aanzienlijk is
verminderd - heeft de gemeenteraad het wenselijk geacht

de subsidie te verlenen,"

Voordat met de bouw van het patronaat kon worden
begonnen, moest weduwe Martens de mogehjkheid
krijgen op een andere plek in Sambeek haar agrarisch
bedrijfvoort te zetten. De vergunning voor de bouw van
'huis, stal en schuur'kreeg ze van het college van
burgemeester en wethouders op l6 september l9l I .

Kort daarna gingen de werkzaamheden hiervoor van

start. Het is het huidige pand van Botterhuis aan de

Grotestraat I14.

Sambeekse metsellieden
Het kerkbestuur ondertussen had contact opgenomen
met de Millse architect M.H. van Strijp voor het
vervaardigen van een bouwtekening met bestek voor
het patronaat, dat een vloeroppervlak van 1 44 vierkante
meter zou kijgen. De muren werden 44 centimeter dik.
Op het dak kwamen twee schoorstenen voor de afuoer

van de rook van de kachels. Water kwam uit een pomp.

Een privaat (toiletgebouw) moest op enige afstand van

het gebouw verrijzen.
In Sambeek wonende timmer- en metsellieden - van
'aannemers' sprak men toen nog niet - konden zich
aanmelden om het patronaat te bouwen. Op zatefiag
2 I februari werden de inschrijvingsbiljettm onder toezicht

van de architect geopend. De heren R. Stiphout en Chr.
Nissen bleken met een bedrag van 3550 gulden (ruim
I 6 1 0 euro) de laagste inschrijvers te zljn en aan hen werd

de bouw dan ook gegund.

Het college van burgemeester en wethouders, bestaande

uit burgemeester Lambertus Stevens, Gerardus Hafmans

en Johannes van Hassum. ging op 27 apnl1912 unaniem
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akkoord met het plan een 'verenigingszaal aan de

Dorpsstraat' (nu Grotestraat) te bouwen.

Een maand later wist de verslaggever van het Boxmeers

Weekblad te melden dat 'binnenkort' met de

werkzaamheden zou worden begonnen.
"De oude boerderij is reeds afgebroken en de afl<omende

oude materialen zullen op I april publiekeltjk worden
verkocht."
Eind juni al konden de inwoners van Sambeek in
hetzelfde blad lezen dat het paÍonaatsgebouw 'zachtjes

aanzijn voltooiing naderde'. "De dakbedekking is zo

goed als klaar. Het wordt een sieraad voor ons dorp."
Daamavlotten de werkzaamheden kennelijk wat minder

snel. Want het eerstuolgende bericht in het Boxmeers

Weekblad over de voortgang dateert van l9 oktober.
"Aan ons patronaat, dat nog altijd op algehele voltooiing
wachtte, gaat men nu de laatste hand leggen aan de

afiverking enzal spoedig in gebruik worden genomen.

Harmonie Semper Unitas houdt er al haar repetities. De
acetyleenverlichting (gasverlichting) komt deze week
klaar."

Drie dorpen
De gemeente Sambeek omvatte in l9l2 drie dorpen:
Sambeek zelf, Mullem (niet Vortum, dat hoorde toen bij
de gemeente Vierlingsbeek) en Sambeeksche Hoek.
Burgemeester Stevens verdiende dat jaar 600 gulden
(ruim272 euro), de beide wethouders Hafinans en Van

Hassum moesten het doen met 45 gulden (ruim 20 euro).

Zo'n vij f kilometer wegen in de gemeente was' begrind'.
Deze verkeerden volgens de drie bestuurders in hun
verslag over de toestand van de gemeente in l9l2 in
een goede staat van onderhoud, uitgezonderd de

Maasstraat. "Maar daarvoor is reeds grind besteld. De
overige wegen, alle zandwegen, worden van trjd tot tijd

l:ind .iaren '30. Onhekende .í'oto uil her parochiearchre.f.
Bot,en de deur van hel palronaat .staaÍ het Sint .Iansbeelcl.
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Advertentie bii gelegenheid van de opening vqn het
patronaat. Boxmeers Weekblad, l6 novemher 1912.

nagezienen gelijk gemaakl. Deze bevinden zich eveneens

in een goede staat van onderhoud."
De kinderen gingen inl9l2naartwee lagere scholen.
Op de openbare school naast het gemeentehuis, met als

hoofdonderwijzer Comelis van Tilburg, zatenT0jongens

en 18 meisjes. Op het Vrijthof bry het St. Ludovicus-
gesticht was een bijzondere rooms-katholieke school
gevestigd, waar 43 meisjes les kregen van zusters
Dominicanessen.

De toestand van de behoeftige klasse was in l9l2
vergeleken met de jaren daarvoor verbeterd,
constateerden de drie bestuurders in hetzelfde verslag.
Dat had te maken met de hogere arbeidslonen én de

arbeidzaamheid van de mensen.

Sambeek was toen een overwegend agra-
rische gemeente. In Sambeeksche Hoek stond

de coöperatieve stoomzuivelfabriek De
Eendracht, waar vijf mannen de aangevoerde

melk verwerkten tot vooral roomboter. Een

aantal Sambekenaren verdiende de kost met
het bakken van brood en het maken van
klompen, schoenen en kleding. Op de

windkorenmolen aan de zuidzrlde van het dorp

werkten twee personen en de beide
steenbakkerijen boden werk aan twaalf
mannen en drievrouwen.

'Hermenigild'
Of de Sambekenaren erop attent gemaakt
waren door een advertentie in het Boxmeers
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Kookcursu,s N('B in het Bondsgehouw, 1931.

Weekblad of dat zehetop een andere manier te weten
waren gekomen dat op zondag 24 en maandag 25

november 1912 deofficiele opening van het patronaat
zou plaatsvinden, is niet meerte achterhalen. Gezien de

grote belangstelling voor de ingebruikname van het
gebouw is wel zeker dat velen ervan op de hoogte waren.

De aantrekkelijkheid van het prograÍnma zal daar zeker

ook toe hebben brjgedragen. Velen genoten

van de opvoering van 'Hermenigild', een

drama in twee bedrijven dat door harmonie
Semper linitas samen met het Kruisverbond
St. Jan werd opgevoerd. Ook waren er nog
enkele komische voordrachten.
Al met al was het volgens de verslaggever varl
het Boxmeers Weekblad 'een uitnemend
geslaagde uitvoering'.
Bgna drie jaar later werd het patronaat verder
verfraaid met een beeld van de heilige
Johannes de Doper, dat in een nis boven de

ingang van het gebouw kwam te staan.

[.fitbreiden
Hoeveel verenigingen en andere organisaties
de eerste twintig jaar van het patronaat
gebruik hebben gemaakl, is nietbekend. De
harmonie repeteerde er wekelijks en ook de
plaatselijke afdeling van boerenbelangen-
organisatie NCB - de voorloper v an de ZI-f O
- hield er regelmatig voorlichtingsavonden en andere

bijeenkomsten voor de leden. Halverwege dejaren '30
van de vorige eeuw waren in Sambeek enkelejeugd- en
jongerenorganisaties actief. De Jonge Wacht kwam
wekelijks bijeen in het patronaat. Ook KJV en KJM
hadden er regelmatig activiteiten. Het werd druk in het

patronaat. Jan van Berkel was in
1936 nog maar een paar maanden
pastoorvan Sambeek toen hij tijdens
een kerkbestuunvergadering een uit-
breiding van het patronaat aan de

orde stelde. Er moest dringend een

nieuwe zaal met groot toneel komen,
vond hij. De beide kerkmeesters
waren dat met hem eens. De voor de

uitbreiding noodzakelijke gelden

zouden via collectes en renteloze
aandelen bijeen worden gebracht.

Overigens, zo vond Jan van Berkel,
moest de pastorie eveneens worden
verbouwd en diende er in de kerk een

nieuwhoofdaltaarte komen. En ook
daarover waren de beide kerk-
meester het met hem eens.

Voortvarend als hrj was, ging Jan van Berkel meteen
aan de slag. Voor wat betreft de uitbreiding van het
patronaat, dat toen ook vaak als 'r.k. bondsgebouw'
werd aangeduid, kreeg hij een tegenslag te verwerken.
Monseigneur Diepen, de bisschop van 's-Herto-
genbosch die zrjn goedkeuring aan de uitbreiding moest

geven. ging niet akkoord. Er was volgens hem
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onvoldoende zekerheid dat de uit te geven aandelen ook
werkelijk zouden kunnen worden terugbetaald. "Men
besloot contact op te nemen met de voorzitter van de

Boerenbond", schreefsecretaris J. van den Bosch in het
notulenboek van het kerkbestuur. Waar dat toe leidde
zou later blijken.
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Soberder
Het gebrek aan financiele zekerheid
verhinderde pastoor Jan van Berkel niet om
alvast een tekening met bestek van de

uitbreiding te laten maken door architect Van

den Berg uit's-Hertogenbosch.
Alleen'rooms-katholiek georganiseerde
aannemers' mochten een prijsopgave doen.

Dertien, overwegend uit het Land van Cuijk
afkomstige aannemers deden dat begin
november 1936.

Hoewel aannemer Koenen uit Holthees met
3 845 gulden (ongeveer 17 44 euro) de laagste

inschrijver was, werd het werk hem nog niet
gegund. Daarvoor moest hij nog een paar
maanden wachten.

Het door Koenen geoffreerde bedrag was
namelijk hoger dan het kerkbestuur van de

+é

Hopman Klaassen met de Jonge Wachr, 1939

moest maken. Nog geen twee weken later was dat
gereed en beoordeeld door Bouw-, Woning- en
Welstand stoezi cht. "Thans gaan wij geheel akkoord",
meldde deze instantie aan het college van de gemeente

Sambeek. Dat handelde het verzoek vervolgens
razendsnel af.Op 23 januari 1937 (vijfdagen later!) viel
de gevraagde vergunning voor de uitbreiding van het
patronaat bij pastoor Jan van Berkel in de brievenbus.
Hij nam meteen contact op met aannemer Koenen, die
toezegde rond half februari met de werkzaamheden te
beginnen. Sambekenaar Jan Stiphout werd aangesteld
als opzichter van de bouw. Het overleg met de voorzitter
van de Boerenbond had ertoe geleid dat de leden
letterlijk hand- en spandiensten zouden venichten. Het
voor de uitbreiding benodigde hoogzand, een flinke
hoeveelheid, voerden ze kosteloos aan.
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bisschop van 's-Hertogenbosch mocht besteden. De
gedachte uitbreiding van het patronaat moest soberder
en daarmee goedkoper worden. In overleg met archi-
tect en aannemer gebeurde dat inderdaad. Vervolgens
ging bisschop Diepen akkoord. Voor hoeveel minder
Koenen de uitbreiding zou gÍum bouwen, is niet bekend.

Zand rijden
Ondertussen had het kerkbestuur een verzoek om een
bouwvergunning brj het gemeentebestuur van Sambeek
ingediend. Het verzoek werd doorgestuurd naar het
Bouw-, Won i n g- en Wel stan d stoezi cht N oord -B rabant
in 's-Hertogenbosch. Dat kon niet met het ingediende
plan akkoord gaan, zo liet het weten. Wat de bezwaren
waren, staat niet vermeld in de bewaard gebleven
correspondentie. Wel dat er contact zou worden
opgenomen met de architect, die een nieuw ontwerp

Repetilre vun de Zungert.ie.r ttun Srnt ,lunuchter het putronaat, 1937

7

Palmpasenspel
Op zondag I mei 1937 - amper twee
maanden nadat aannemer Koenen
aan het werk was gegaan - vond de
opening van het vergrote patronaat
plaats. In de naar het oosten
gebouwde grotezad was ruimte voor
za' n 300 zitplaatsen, terwij I een fl ink
stuk van de vroegere zaal tot een
groot en voor die tijd modem po-
dium was omgebouwd. Het
resterende gedeelte was ingericht
voor kleine vergaderingen en
repetities van onder andere het
jongenskoor deZangertjes van St.

.lan. dat pastoor Jan van Berkel kort
nazijnkomst naar Sambeek had van
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opgericht en waaryan hijzelfdirigent was.

Na een plechtige hoogmis was er op die zondag eerst

een muzikale rondgang door het dorp. Voorafgegaan
doorharmonie Semper Unitas trokken de Jonge Wacht,

de KVJ, KJM en de Zangertjes van St. Jan door de

feestelijk versierde sffaten van Sambeek. Een vriendelijk
meizonnetje gaf aan deze lange stoet nog meer fleur en

glans. 's Middags vond de inzegening van het gebouw

plaats, gevolgd door de opvoering van een Palm-
pasenspel door de Zangertjes van St. Jan. "Wat was

dat mooi", aldus de verslaggever van het Boxmeers
Weekblad. "Alle aanwezigen kwamen onder de indruk
van het prachtige spel van onzejongens. De palmhulde

op het gote toneel met voortoneel kwam bijzonder goed

tot haar recht."
De andere jeugdorganisaties bleven niet achter en traden

eveneens om beurten voor het voetlicht. Met een door
allen gezongen 'Auf Wiedersehn'kwam er een einde

aan deze geslaagde openingsfestiviteiten.

Kantine
In Duisland sloeg Hitlertoen alzijn opruiendetaal uit,
hartstochtelrlk toegejuicht door zijn nationaal-
social i sti sche aanhangers. Verschillende gebi eden en

landen zouden de jaren daama door zijn troepen worden

ingehlfrl. Was zijn expansiedrang aanvankelijk naar het

oosten gericht, halverwege 1939 werd duidehlk dat hij
ook naar het westen zijn Dritte Reich wilde uitbreiden.

De Nederlandse regering versterkte in dat jaar de

landsgens met Duitsland met extra troepen. In Sambeek

werden zo'n 140 militairen gelegerd. Hun brisen stonden

in een houten loods van timmerbedrijf Sjef Stiphout aan

de Achterstraat (nu Torenstraat, ongeveer op de plek
waar de toegang tot de algemene begraafplaats is) en

het patronaat. In de kleine zaal werd een kantine
ingericht, waarover Cor Maters de scepter zwaaide. De

verslaggever van het Boxmeers Weekblad ging er eens

een kijkje nemen en constateerde dat het lokaal 'keurig

en smaakvol' was ingericht. "De militairen kunnen erhun
avonduren genoeglijk doorbrengen-", vond hij. "De
pijzenvan de consumpties zijn aan de zeer lage kant en

over de bediening was niets dan lof te horen."
De Maas vormde de eerste hindernis, waar op l0 mei

1940 de ons land binnenvallende Duitse troepen op

stuitten. Hoewel zo goed en zo kwaad als het kon
weerstand werd geboden door de Nederlandse
militairen was de overmacht veel en veel te groot. In
amper vijf uur waren de Duitse troepen over de Maas

en hadden ze het in Sambeek voor het zeggen. Een aantal

N ederl an d se militairen werd klj gsgev angen gem aakt,

anderen sloegen op de vlucht. Binnen enkele dagen

rukten de Duitse troepen op naar het westen van ons

land. Toen op l5 mei 1940 na het bombardement op

Rotterdam duidehjk was dat langer weerstand bieden

geen zin meer had, capituleerde Nederland.

Gemeente opgeheven
Tijdens de bezettingsjaren kregen ook de Sambekenaren

te maken met beperkende bepalingen van de Duitse
machthebbers. Bovendien gingen veel producten op de

bon.

Voor de inwoners van Sambeek, Mullem en

Sambeeksche Hoek kwam daar nog btj dat in 1942 -

ondanks protesten - de gemeente Sambeek ophield te
bestaan. Het dorp Sambeek kwam bij de gemeente

Boxmeer, Mullem ging naar Vierlingsbeek (in 1998

samengegaan met de gemeente Boxmeer) en

Sambeeksche Hoek werd toegevoegd aan de gemeente

Oploo c.a. (nu de gemeente SintAnthonis).
Tot september 1944 gebeurde erweinig in het dorp.

Om Europa van Hitler te bevrijden, waren op 6 juni
1944 geallirerde troepen geland in Normandie. Ze rukten

snel op door Frankrijk, Belgie en Zuid-Nederland.
Op zondag 26 september werden Boxmeer en

omliggende plaatsen, waaronder Sambeek, bevrijd. Dat

betekende echter niet dat de oorlog voorbij was. Duitse

troepen hielden taaistand bij Overloon, terwijlvanafde
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gebouw afte breken. De pastorie en het parochiehuis
(de na de Tweede Wereldoorlog meest gebezigde naam
voor het patronaat) hebben weinig schade geleden. Het
parochiehuis kan zeer goed als noodkerk worden
ingericht."

Dat laatste gebeurde echter niet. Achter het parochiehuis

veÍïees spoedig een nieuwgebouwde noodkerk. Die
deed als gebedshuis dienst tot Kerstmis 1953, toen de

nieuwe kerk aan de Grotestraat in gebruik werd
genomen.

In de toen leegstaande noodkerk kregen de
jeugdorganisaties welpen (voorjongens tot ongeveer l2
jaar), kabouters (voor meisjes tot ongeveer 12 jaar) en

gidsen (voor meisjes vanaf 12 jaar) een eigen
onderkomen. Deverkenners (voorjongens vanaf l2 jmr)
hielden hun wekelijkse bijeenkomsten in de zogeheten

blokhut. Dit houten gebouwtje stond daar al van vóór
de Tweede Wereldoorlog.

Tot 1912 was dit het gemeentev'apen van Samheek.

Limburgse zijde van de Maas regelmatig
beschietingen werden uitgevoerd op de
dorpen aan de Brabantse kant van de rivier.
In Sambeek was het niet meer veilig voor
de inwoners. Zij moesten evacueren naar
familieleden en kennissen die verder
westwaarts woonden.

Oorlogsschade
Omdat geallieerde troepen de kerktorens
in de Maasdorpen als uitkijkpost
gebruikten, staken Duitse patrouilles 's

nachts de rivier over om deze bouwwerken
op te blazen. Ook de kerktoren van
Sambeek moest het ontgelden. Tot twee
keer toe is geprobeerd het ongeveer 45
meter hoge bouwwerk op te blazen.
Hoewel zvtaaÍ beschadigd bleef de toren
overeind staan.

In de eerste maanden van 1945 mochten
de Sambekenaren terugkeren naar hun
dorp. Nog voordat op 5 mei 1945 de
Duitsers zich definitief overgaven, was
H. van Helvoort, de bisschoppelijk
inspecteur voor bouwzalien in het bisdom
's-Hertogenbosch, al in Sambeek geweest

om de toestand van kerkelijke gebouwen
op te nemen. "De toren is nog te
restaureren". constateerde hij op 12 maarÍ
I 945.
"De kerk heeft het dakbeschot en de
gewelven verloren. lk voel er veel voor het Oktohcr l9-l-l: cen :wuur he,schudigde dorp,rkern.
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l)e:e blokhttt drende larenlang als onderkomen voor de
,leugdheweging. Een opname uit 1919.

Verkocht
Het parochiehuis fungeerde vooral in dejaren '50 van
de vorige eeuw als een echt gemeenschapshuis voor
vrijwel alle verenigingen. organisaties en inwoners van
Sambeek. In l95l bijvoorbeeld hielden harmonie Sem-
per lJnitas, het herenkoor en de Zangertjes van St. Jan

er hun wekelijkse repetities. Het gilde verkocht er de

traditionele varkenskoppen, er was een revue van Grad
& Klaas. De Vrolrlke Ghesellen traden er op met
vastenavond, er werd een fancyfair gehouden wÍurvan
de opbrengst ging naar de nieuw te bouwen kerk" de

bouwvakarbeidersbond vergaderde er, evenals de

Boerenbond. de Boerinnenbond en de leden van de
voetbalclub. Ervonden inentingen tegen koepokken en

difterie plaats, Sinterklaas sprak er de kinderen toe en

de jeugdverenigingen hielden er een voor iedereen
toegankelijke kerstavond. En zo waren er nog tal van
andere activiteiten.
En hoewel pastoor Jan van Berkel daar allerminst een

voorstander van was. werden er tien jaar later zelfs

dansavonden gehouden. Heel druk
bezocht waren de in 1965 en 1966

door de plaatselijke afdeling van het

NKV (voorloper van de huidige FNV)
georganiseerde regionale talenten-
jachten. Het parochiehuis was toen
eigenlijk al niet meer geschikl om er

activiteiten in te laten plaatsvinden, laal

staan dergelijke grootschalige. De
meest elementaire sanitaire
voorzieningen ontbraken. Voor het
zetten van koffie en thee moesten
Sambeekse verenigingen vaak
uitwijken naar de keuken van de

naastgelegen boerderij De Gouden
Leeuw. Het kerkbestuur onder voor-
zitterschap van de nieuwe pastoor
Martien Janssen wilde er wel de

noodzakelijke voorzieningen in aanbrengen, maar
financieel bleek dat
niethaalbaar. Daarom
besloot het begin
1968 het gebouw te
verkopen.

Nieuwe De Gouden
Leeuw
Sambekenaar Nissen
werd de nieuwe eige-
naar en wilde zelf het
voormalige parochie-

huis gaan exploiteren,
maarhet gelukte hem
niet de daarvoor
vereiste vergunningen
te verkijgen.
Daarom verhuurde hij
hetgebouw aan machinefabriek Stork uit Boxmeer, die
er een opslagruimte van maakte. De ramen werden
dichtgesprjkerd metplanken. "Het is een ontsiering voor
het dorpscentum", meldde De Gelderlander op I februari
1969. Het regionale dagblad besteedde ook aandacht
aan de consequenties van het niet meer kunnen
beschikken over het parochiehuis voor verenigingen en

organisaties. "Sambeek heeft al ruim een jaar een

zalenprobleem. Oranjefeesten kunnen niet meer worden
gehouden. Voor het vertonen van bijvoorbeeld een film
moet worden uitgeweken naar Boxmeer. Zelfs
Sinterklaas leek enkele maanden geleden gedwongen af
te zien van een bezoek aan Sambeek. Gelukkig stelde
de pastoor de kerk ter beschikking aan de goedheiligman
en de kinderen."

l)asl oor lv4arÍ i en,lanssen.

HOSTEL OZÉ
GEMEE}ITE. VA G G I 1{ AT I E
l,ïÀÀl.iDÀG 5 l*lEI;

I uur Brugts, i.itÍdegts:.r;i,r.
I)l'l'iIi)À{; 'J l'1EI

t uur : Saq:-lleek F.:troeaa:*;rhou;-
tri,'(,1;:.NSI)À(i i lulE[ :

f r,rur r fi*:m*cr, \*'Íiiksbotrd

Het putronaul ul.s genndheidsL'entrum.
lJoxmcars Weekhlud, 3 mci l91t
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Ilaar rur het Pa.stoor de Vochtplein is, ,\t.ond \troeger hoerderii de
(iouden Leettw.

Ook carnavalsvereniging De Ifuoepers ondervond de

nodige hinder van het ontbreken van een geschikte
accoÍnmodatie in het dorp. Het prinsenbal moest in een

zaalin Boxmeer worden gehouden.

Eigenaar Nissen had intussen het gebouw verkocht aan

de heer Van de Boogaard uit Gerwen, die wel over de

nodige vergunningen beschikte en het parochiehuis
verbouwde tot een eigentijdse horecagelegenheid. Op
l6 augustus 1969 was de officiele opening van het
gebouw, dat de naam De Gouden Leeuw kreeg. Deze

was ontleend aan de enkelejaren eerder afgebroken
boerderij, die op het huidige Pastoor de Vochtplein
stond.

Sam-Sam
De vier jeugdverenigingen van Sambeek (welpen,

kabouters, verkenners en gidsen, met in totaal zo'n
honderd leden) hadden eind l97l hun intrek genomen

in een nieuw onderkomen nabij sportpark Den Urling.

In het houten gebouw met de naam Sam-
Sam (een verkorting van 'Sambeekse

Sanenwerking' omdat het mede dankzij een

flinke financiele inbreng van de inwoners
van het dorp tot stand was gekomen)
repeteerde ook harmonie Semper Unitas.
Ideaal was ditgeenszins. De akoestiek liet
te wensen over en bovendien was er te
weinig opbergruimte voor de instumenten.

Het bestuurvan het muziekgezelschap ging
daarom op zoek naar een ander
onderkomen. Ook de Katholieke Bond van

Ouderen-afdeling Sambeek keek uit naar

een geschikte ruimteom diverse activiteiten
voor de leden te kunnen organiseren.
De tot gymzaal verbouwde meisj esschool

aan de Grotestraat voldeed evenmin. Het
gebouw was te klein voor grootschaliger sportactiviteiten.

H. K. BBU}ÏYAKARBEITI ERS
SAMBEEI{

líacmtiuhpnnen fudhrren
Zaterdag 2í lllei van {-6 uur
in het Parochiehsis St. Jau.

Lerien d:e lanriht-'urr,'boanen in hun
L,=*:it hebb*r:, rittlft,itfi al .Je:e hclrneo
i=itlïrre*, daar íi; anders o*grldii;
'+'irrden. HET BESTUUR.

Het parochiehuis was een multi.functioneel
gebouv,. IJoxmeers Ileekblud, 2l mei 1917.

Lege meisjesschool
In Sambeek was dringend behoefte Ímn een grotezaal

annex gymzaal, zo bleek uit een enquëte die onder
inwoners en verenigingen wÍs gehouden door de in 1974

opgerichte stichting Vrrjthof. De bestuursleden ervan

hadden hun oog laten vallen op hettoen binnen enkele
jaren leegkomende gebouw achter de toren, dat pastoor

Jan van Berkel in 1955 had ingezegend als nieuwe
meisjesschool.

ln 1974 diende het nog als kleuterschool. Er waren

echteral plannen om een nieuwekleuterschool tebouwen

bij lagere school De Bolster aan de Grotestraat. De

bestuursleden van het Vrijthof wilden van het
schoolgebouw een gemeenschapshuis maken en op de

l)e Goudan Leauu Lmno )005
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Hurmonie ,\emper (lnitus ga./ regelmtttrg
uiÍt,oeringen in het paroc'hiehuis.
Boxmeer.s Weekhlud, 27 muurt l91ll.

speelplaats een gynzaal bouwen. Het gelukte hen echter

niet om deze toch wel ambitieuze plannen waar te maken.

Vierjaar later werd een tweede poging ondemomen door
een nieuwe stichting zlj het da1 deze toen nog in oprichting
was. De leden ervan vertegenwoordigden harmonie
Semper Unitas en de Katholieke Bond van Ouderen-
afdeling Sambeek. Zij overlegden herhaalde malen met
het gemeentebestuur van Boxmeer, wat leidde tot een

voorlopig plan om de muren tussen de klaslokalen van
het vroegere schoolgebouw op het Vrijthof te slopen.
Daardoor zou er een groÍezaal ontstaan, die door middel
van schuifuanden in kleinere eenheden was te verdelen.
Verder moesten er nog wat kleine aanpassingen
plaatsvinden, onder andere voor het realiseren van een

kantoonuimte en nieuwe toiletten. Halverwege 1978

werden de kosten ervan geraamd op 355 duizend gul-
den (ruim l6l duizend euro). Verenigingen die van de

nieuwe gemeenschapsaccommodatie gebruik wilden
gaan maken. moesten tien gulden (4,50 euro) per uur
gaan betalen. De zo dringend noodzakeli.ike
sportaccommodatie zou elders in Sanrbeek gebouwd
gaan worden

"Als alles volgens plan verloopl hoopt men midden 1980

met de verbouwing van de vroegere meisjesschool te
kunnen beginnen", meldde het Boxmeers Weekblad.
"De plannen zijn echter nogmaaÍ zËer voorlopig. Eerst
moeten twee raadscommissies zich erover buigen en

vervolgens zal de gemeenteraad het plan nog dienen goed

te keuren. Misschien dat dan over twee jaar met de

verbouwing kan worden begonnen. Maar". zo besloot
het blad niet zonder ironie, "inmiddels is men in Sambeek

wel aan wachten gewend."

Voor iedereen
Op 5 november 1979 werd officieel opgericht de stich-
ting Buurthuis Sambeek. ln plaats van 'gemeenschaps-

huis' is lange tijd de aanduiding 'buurthuis' gehanteerd.
"Doel is het beheer en de exploitatie van een gebouw,

dat voorziet in de behoefte aan geschikte lokaalruimte
voor activiteiten van alle verenigingen, stichtingen,
instellingen en groepenngen op sociaal, cultureel, creatief,

recreatief en educatief geb ied", verklaarden de bestuurs-

leden Herman Bloemen, Coba Laarakkers, Corvan Os

en Jacob Denen in de door notaris Van den Heuvel in
Boxmeer opgestelde stichtingsakte. Tot het bestuur trad

namens de gemeente Boxmeer nog ambtenaar Theo
Stevens toe. Toekomstige vaste gebruikers kregen
inspraak middel s een gebruikersraad.

In het gebruiksreglement stond dat de activiteiten uiterl4k
om 23.00 uur moesten zqn beëindigd en dat het gebouw
niet verhuurd mocht worden voor evenementen of
gebeurtenissen die concunerend zouden kunnen zijn mel
plaatsel ij ke horeca-bedrijven.

Snel in gebruik
Op l3 december 1979 ging de gemeenteraad van
Boxmeer zonder hoofclelijke stemming unaniem akkoord
met het voorstel van het college om voor de verbouwing

l)e l:'l,scnhol: een rtude nuum r()or ecn nrcuv
gemecn\L'hap.t hui.s.
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Boerderil ttun Vun lils op het Vri.lthof, l93l

de vroegere meisjesschool aan de Torenstraat 52 in
Sambeek een bedrag van 327.800 gulden (ongeveer

I 48. 750 euro) ter beschikking te stellen.

De verbouwingsactiviteiten waren toen al in volle gang,

beter gezegd: al br.yna afgerond. Harmonie Semper Unitas

repeteerde er al twee maanden - net zoals het
muziekgezelschap 67 jaar eerder al in het patronaat
oefende voordat het officieel in gebruik was genomen.

Ook vonden er activiteiten van de Katholieke Bond van
Ouderen-afdel ing Sambeek plaats.

In het gebouw kwam een kleine huisbar voor het
schenken van thee. koffie en zwak-alcoholische dranken.

Ook het beheer en schoonhouden van de gemeen-

schapsaccommodatie moest worden geregeld.

Va een oproep in parochieblad Onder de Toren konden

zich kandidaten aanmelden. Het stichtingsbestuur koos

begin 1980 voor Herman en Ger Jans-Hendriks als

eerste beheerdersechtpaar. Ook konden inwoners van

Sambeek suggesties doen vooreen nieuwe. toepasselfke
naam voorhet gebouw.

Hof van Van Els
Voor welke naam het stichtingsbestuur en de

gebruikersraad hadden gekozen bleek op zondag l7 mei
1980 trydens de officiele opening. Burgemeester Wim
Hillenaar van de gemeente Boxmeer trok toen,
geassisteerd door Ger-Ton en Peter van Els een tegen

de zijgevel bevestigd doek weg, waarna de naam van
het voor in toÍaal362 duizend gulden (ruim 163 duizend
euro) verbouwde gemeenschapshuis zichtbaar werd.'De
Elsenhof'konden de vele belangstellenden lezen. De
naam was een suggestie van oud-onderwijzeres Van Os.

Op de plaats van het gemeenschapshuis had vroeger de

boerderij mettuin en hofvan de familie Van Els gestaan,

zo had ze als reden voor haar keuze opgegeven.
"Sambeek met zo'n 1600 inwoners hoeft nu niet meer

te klagen", sprak burgemeester Wim Hillenaar de

belangstellenden toe. "Sinds enkele jaren beschikt het

dorp over jeugdhuis Sam-Sam, nu dus over een

gemeenschapsaccommodatie en volgend jaar is de

n ieuwe sportzaal gereed.

Toen de vroegere meisjesschool vrij kwam. zag men in

Sambeek de kans schoon om voor verschillende
verenigingen een gebouw te krijgen, waaÍnaar men al

lang had uitgekeken. Het bestuur van de harmonie was

bijzonder actief, want het muziekgezelschap zaÍzeer
dringend om repetitieruimte verlegen. Het bejaardenwerk

met zijn spel-. soos- en creatieve middagen had evenmin

t4
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een geschikt onderkonren. Het gemeen-

tebestuur heeft het initiatief voor een

gemeenschapsaccommodalie zeer snel

kunnen honoreren."

Hij complimenteerde de inwoners van

Sambeek niet alleen met de vele
verenigingen die het dorp rijk is, nlaar
vooral met de vele activiteiten die er

worden georganiseerd.
"l)aarom gunnen wrj Sambeek deze

gemeenschapsaccommodatie van
hane."
Voorzitter Herman Bloemen van het
stichtingsbestuur was uiteraard in'zijn
nopjes met het gebouw. "Over de

bezetting ervan is nu al niet te klagen.
Er zijn al enkele verenigingen die er

intensief gebruik van maken. "
Hij hoopte dat iedereen die van De

Elsenhof gebruik zou malien zich er thuis
gingvoelen.

De opening werd muzikaal omlijst door
de harmonie en het tamhoerkorps van
Semper [Jnitas. Voor de kleuters was

er een poppenkastvoorstelling. tem,i jl
de wat oudere kinderen zich konden
vermaken met diverse leuke spelletjes.
's Avonds zong het bejaardenkooq werd
er gevolksdanst en speelde de hofkapel.

Gymlessen elders
Burgemeester Hillenaar maakte er in
zijn toespraali melding van: in Sambeek

werd toen ook al gebouwd aan een

nieuwe sportzaal.

Basisschool De Bolster mocht geen

gebruik meer maken van de tot
g).rnnastiekzaal omgebouwde meisjes-

school aan de Grotestraat.
Op I I september 1978 had de
inspecteur van de Volksgezondheid dat
gebouw afgekeurd. Enkele weken later
besliste Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant dal er ntet ingang van

I januari 1979 geen gymnastieklessen
meer mochten plaatsvinden.

De consequentie hiervan was dat de

leerlingen van De Bolster per bus naar
Boxnteer en terug moesten worden
vervoerd voor g;rnlessen in sporthal
't Hoogkoor. Dat \\as een kostbare
aangelegenheid. Vandaar dat het college

r1ËÉ
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Eerste steen sportzaal Sambeek
i .::r't', It*'it r',rrr,ir , nldill a=-'1. ll't-,k.: ''r
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l)a ,\luu.tkunter, l6 lulr 1980

van burgemeester en wethouders voortvarend aan het

\4erk gin-s om in Sambeek een rlieu\\'e sportzaal te

realiseren.

Die zou het beste kunnen kornen nabil de velden van
'lennisvereniging Sanrbeek, zo was de gedachte. Er
zouden dan zelfs drie vliegen in een klap rvorden geslagen.

De leerlingen van de op enkele honderden nreters alstand

gelegen De Bolsterzouden \\'eer g)ïnlessen in het eigen

dorp kri-jgen. Als de spoízaal bovendien nog voldeed
aan de eisen van de landelilke voller,balbond konden de

teanrs van VoVerSa (de voorganger van Avance) er hLln

\\'edstrijderl spelen. To1 slot \\as he1 mogeliik de

kleedlokalen van de sportzaal te laten gebruiken door
de tennissers. die zich toen thuis moesten omkleden in

spoÍfienue.' I enn i svererti ging Sanrbeek w as h alvenuege

1979 druk bezi-s met de bouu van een eigen kantine en

nrel de voorbereidingerl voor de aanleg van een vierde

baan. Kortom: het gebied tussen de Pastoor van

Berkelstraal en Oude Warande \\'as een printa plek ont

eetl sportzaal op te bouwen.
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Grote sporthal
Op23 augustus 1979 gingde Boxmeerse gemeenteraad

akkoord met het voorstel van het college van
burgemeester en wethouders een bedrag van ongeveer
1,9 miljoen gulden (0,86 miljoen euro) uit te trekken
voor de bouw en inrichting van een sportaccommodatie,
die twee door middel van een vouwwand te scheiden
zalenzoukrlgen - groter dan aanvankelijk de bedoeling
was. "Deze vergrote sportzaal is tot stand gekomen naar

aanleiding van gehouden inspraakavonden", verklaarde
wethouderJan de Winter in die raadsvergadering. "Een
dergelijke ruimezaal is iets van de laabte tijd. Voorheen

durfde men in Sambeek nauwelijks wat extrate vragen
in verband met het mogelijk mislopen van subsidies."
Maar dat was nu niet meer aan de orde. De gemeente
Boxmeer had de laatste jaren zuinig aan gedaan en er
was wat geld over, dat onder andere in een grotere
sporthal voor Sambeek gestoken kon worden. Ook het
ministerie van Onderwijs leverde een flinke bijdrage in
de kosten.
Lagere school De Bolster zou slechts l3 uur van de
nieuwe sportaccommodatie gebruik gaan maken, zo
hadden voorlopige cijfers uitgewezen. "De sporthal is
geen prestigeobject". benadrukte Jan de Winter. "Bij het

onderzoek naar de toekomstige bezetting ervan is geen

rekening gehouden met de bewoners van de Boxmeerse
nieuwbouwwijk Luneven. Het is zelfs de vraag of die
bewoners er nog wel gebruik van zullen kunnen gaan

maken, omdat nu reeds 30 uren gereserveerdzljn."
Vervolgens ging de gemeenteraad zonder hoofdelijke
stemming met ruime meerderheid akkoord met het
voorstel om in Sambeek een sporthal te bouwen met
twee zalen van elk 15 x32 meter en met een hoogte van
7 meter. Verderkwamen ertwee kleedlokalen, een bar
en een vergaderzaalde in. Aannemer Gebr. Graat uit
Beugen zou de doorArchitectenbureau Reuser & Van
Groningen onh^/orpen sporthal gaan bouwen.

'Natte' eerste steen
De werkzaamheden vlotten goed Op donderdag l01uli
1980 - nog geen twee maanden nadat hij
gemeenschapshuis De Elsenhof had geopend - was
burgemeester Wim Hillenaar weer in Sambeek om de

eerste steen van de toen al een flink stuk boven het
maaiveld uitstekende sporthal te leggen. Hij moest dat
overigens heel snel doen, want het regende dat het goot.

ln de bouwkeet wees de burgemeester een kleine groep
aanwezigen erop dat het leggen van een eerste steen in
een ververleden een religieuze betekenis had. "Het moest
de boze geesten afschrikken en tevens zegen en geluk
afsmeken over de nieuwe gebruikers. Heden ten dage is
het streven van gemeentebestuuren bouwererop gericht

Rurgemeester Wm Hillenaar legle de eersÍe steen van
de Warandahal.

om een goed en veilig gebouw te maken, waar de
gebruikers gelukkig zijn en fijne, sportieve uren kunnen
doorbrengen."

'Schriftelij ke' opening
Evenals voor het gerneenschapshuis wÍs er een wedstrijd
uitgeschreven om een mooie naam voor de
sportaccommodatie te bedenken. De suggesties van zes

inzenders varieerden van het voor de hand liggende
'sporthal S ambeek' en' Maaszi cht' tot' De Maasheggen'

en 'De Vrand'(de Sambeekse benaming voor de plek
van de sportaccommodatie). De keuze viel op het
voorstel van oud-Sambekenaar Henk Janssen.
' De Warand ahal' s chreef burgem eester Wim H i I len aar

op zaterdag l4 februari l98l in keurige letters op een
schoolbord. En dat was meteen de officiele
openingshandeling van de accommodatie, waarvan alle
sportm innende Sambekenaren voortaan gebru ik zou den

kunnen gaan maken.
"Sambeek heeft nog geprofiteerd van een onderzoek
dat uinvees dat men meer kon krijgen dan een gewone
gymzaalvoorde lagere school", sprak de burgmeester.
'Nu zullen we als gemeentebestuurvan Boxmeerop onze

centen moeten letten en de tering naar de nering moeten

zetÍen. Het gaat financieel niet meer zo best. Daarom is
het onmogehjk nog langer zo royaal te rinkelen met onze

subsidiebuidel."
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En voorzitter Jan Derikx van volleybalvereniging
VoVerSa: "Het heeft negenjaar geduurd voordat de wens

van VoVerSa werkelijkheid is geworden. Het geduld,

het aftasten, het uitzien naar mogelijkheden, het
vooruitzien en het initiatiefom een sporthalte realiseren

heeft gewonnen. Als ooit de noodzaak en de redeltlkheid

van een dergehlk gebouw voor Sambeek werd ingezien,

dan is het hier wel. Een gebouw dat door
gemeenschapsgeld is gerealiseerd, moet zoveel mogelijk
ten dienste van deze gemeenschap staan en niet uitsluitend

benut worden voor g-)-mlessen van de lagere school. Het

is bijzonder verheugend dat schoolbestuur St. Petrus,

waar de Sambeekse lagere school De Bolster onder valt,

niet alleen de noodzaak van een nieuwe gymzaal heeft

ingezien, maar ook dat men het geduld heeft weten op

te brengen om de mogelijkheden die er waren voor een

grotere sportzaal u it te bu iten. " De open in gsplechti ghei d

werd opgeluisterd doorhaÍmonie Semper Unitas en het

St. Anthoniusgilde.
Daags daama, op zondag l5 februari 1981, verzorgden

diverse veren igingen demonstratiewedstrij den, die door

een groot aantal belangstellenden werden gadegeslagen.
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LTtor:itter Jan Philip.se bi.i de houw van de nieuwe
groÍe :aal vun l.)e lil.senho/.

Uitbreiden
Het stichtingsbestuur van De Elsenhof constateerde al
binnen enkelejaren na de opening dat het gebouw niet
zo geschikt was voorgrotere activiteiten, zoals mnceften
door harmonie Semper Unitas. Het bezon zich op
aanpass ing en. Zo werden er halverwege de j aren' 80
van de vorige eeuw plannen gemaakt om het
gemeenschapshuis richting Torensfraat uit te breiden en

de vloer daar 80 centimeter hoger te maken. Zo zou er
een podium ontstaan. De (verdiepte) ruimte daaronder
kon dienen als kleed- en opslagruimte.
Het college van burgemeester en wethouders zag niets
in deze rel atief kostbare verbouwing. Voor uitvoeringen
met veel publiek konden de Sambeekse verenigingen
uitlijken naar cultureel centrum De Weijer of de grote
zaalvan tlotel Riche in Boxmeer, vond het. Bovendien:
door richting Torenstraat te bouwen,zov de rooilijn
worden overschreden. Daardoor alleen al was deze
uitbreiding onmogel ij k.

Enquëte
Vervolgens wi I de het stichtingsbestuur de uitbreid ing van
De Elsenhofrealiseren op het naastliggende Vrijthof Een

strook van drie meter breedte was al eigendom van de
gemeente Boxmeer. Door nog een strook van twee
meter aan te kopen van de zusters Dominicanessen zou
ervoldoende ruimte ontstaan om het gemeenschapshuis

te vergroten. De zusters waren bereid de strook grond
te verkopen, het college echter wilde niet. "De financiele
middelen van de gemeente zijn beperkl tenvijl daamaast

andere accommodaties in de welzijnssector op voorhand
om realisatie vragen", liet het aan het stichtingsbestuur
weten.

Dat bleef daardoor worstelen met een te klein en niet
doelmatig ingericht gemeenschapshuis. Een enquëte wees

uit dat in 1988 twaalf Sambeekse verenigingen en

organisaties meestal wekelijks gebruikmaakten van De
Elsenhof. In totaal betrofhet zo'n750 personen - bijna
de helft van het aantal inwoners van het dorp. Vaak
genoemde knelpunten in de enquëte waren: te weinig
oefenruimte, geen ofte weinig opbergmogelijkheden en

onvoldoende ruimte voor uitvoeringen. Behalve het
oplossen van deze knelpunten werd tevens gevraagd om
betere sanitaire voorzieningen, meer vergader- en
kantoorruimte en betere mogelijkheden voor
kinderactiviteiten. Het stichtingsbestuur onder leiding van

de nieuwe voorzitterJan Philipse concludeerde dat er in
Sambeek behoefte was aan eenzaal van ongeveer250
vierkante meter voor diverse uitvoeringen.

Wijzendevinger
Eind 1989 was er hernieuwd overleg met het college
van Boxmeer. Kennelijk zag het toen wel de noodzaak
van een gotere De Elsenhofin. Als het gebouw uitgebreid
zou moeten worden, dienden de activiteiten van
jeugdorganisatie Sam-Sam (de opvol ger van de vroegere
welpen, kabouters, verkenners en gidsen) in het
gemeenschapshuis te gaan plaatsvinden, stelde het col-
Iege als voorwaarde. Een half jaar later kreeg de
Boxmeerse architect Ebert van Rooij opdracht een
tekening te vervaardigen voor een nieuwe zaal.Deze
moest komen op de vroegere speelplaats, tussen De
Elsenhof en de toren. In eerste instantie koos hij voor
een verrassende architectonische aanpak. In plaats van
min ofmeer uit te gaan van de bouwstijl van de vroegere
meisjesschool liet hrj de punt van het dak van de nieuwe
zaalmeteen boog richting toren omhoog wijzen. "Het
beeldt de hunkering van de Sambekenaren naar die toren
uit", verklaarde hrj in een krantenartikel. "De vergrote
Elsenhofwijst als een klein kind naar de spits."
Het ontwerp bleek toch te gewaagd en was bovendien
erg kostbaar. Ebert van Rooij moest zijn tekening vooral
onderdruk van de Welstandscommissie aanpassen: het
dak kreeg dezelfde vorm als die van het bestaande
gebouw en de nok ervan kwam op gelijke hoogte.
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Znlfwerkzaarrheid

Tussen het college en het stichtingsbestuurontstond een

stevig meningsverschil over de grootte van de zaal. Voor
het college was een zaalvan l2bij 16 meter inclusief
podium 'voldoende'. "Daarin is plaats voor 160
personen. Het bouwen van een grotere zaal is om
budgettaire redenen niet toelaatbaar. Bovendien is een

grotere zaal moeilijkerte exploiteren", zo staat in een

verslag van een begin I 99 I gevoerd overleg te lezen.

Het stichtingsbestuur was het hiermee oneens. Het had

begrip voor de opvatting van het college dat de

uitbreiding van De Elsenhofniet meer dan 500 duizend
gulden (bljna227 duizend euro) mocht kosten. "Maar
eenzaalvan12 bij l6 meter is echtervoor de huidige en

toekomstige activiteiten aan de kleine kant", zo gafhet
aan. Het bleef vasthouden aan een zaalvan l2bij 19

meter - iets kleiner dan het had aangegeven bij de

uitkomsten van de driejaar eerder gehouden enquëte

onder de gebruikers.

Om uit de impasse te komen stelde het stichtingsbestuur

voor de meerkosten van de grotere zaal door
zelfwerkzaantheid terug te verdienen. Het krediet van

de uitbreiding van De Elsenhofwerd nog verhoogd tot
515 duizend gulden (ruim233 duizend euro) en dat was,

zo gafhet college van Boxmeer te verstaan, echt het
maximum. De gemeenteraad van Boxmeerwas het daar

op l8 juli l99l helemaal mee eens.

Snel versleten
In oktober 1991 gingen de werkzaamheden voor de

uitbreiding van De Elsenhofvan start. De grond van de

vroegere speelplaats - waar tot ongeveer halverwege
de negentiende eeuw het kerkhof van Sambeek was
geweest - werd afgevoerd naar een terrein in de

Boxmeerse wijk Luneven. Spelende kinderen vonden
daar in de bergen zand enpuin resten van menselijke en

dierlijke botten. Deze werden na inschakeling van een

begrafenisondememing gecremeerd.

De bouw van de nieuwe zaal en andere interne
aanpassingen van de bestaande De Elsenhofverliepen
voorspoedig. Op zondag I 9 juli 1992 kon de heropening
plaasvinden.

Het stichtingsbestuur had een leuk openingsprogramma

samengesteld.Zo voerden leerlingen van De Bolster
(sinds 1985 door de samenvoegingvan kleuter- en la-
ger ondenvijs een basisschool) de musical De Wensput

op.

Burgemeester Hillenaar sloeg letterlijk het vergrote en

volledig vemieuwde gemeenschapshuis open door een

flinke mep te geven op een gong. "Sarnbeek is een apart

dorp", zo hield hij de aanwezigen voor. "Het kent een

ongelooflijk rijk verenigingsleven. Of de nu gebouwde

zaalte groot ofte klein is, zal in de toekomst blijken. In
elk geval hebben de plaatselijke verenigingen er een mooi
onderkomenaan.Alleen vrees ik dat het snel versleten
zal ztjn. Niet omdat het slecht gebouwd is, maar omdat
het zoveel gebruikt zal gaan worden."
Jan Philipse als voorzitter van het stichtingsbestuur van
De Elsenhofmemoreerde nog eens de moeizame gang

van zaken brj de totstandkoming van de uitbreiding van
het gemeenschapshuis. "Acht jaar geleden waren de

eerste gesprekken met het gemeentebestuur, nu pas is

het eindelijk zover." Hij had uitgerekend dat door
zelfuerkzaamheid een bedrag van ongeveer 50 duizend
gulden (ruim 22,5 duizend euro) was bespaard op de

bouwkosten .'oZo' ndertig vrijwilligers hebben in totaal

duizend manuren in de uitbreiding van De Elsenhof
gestoken." De nieuwe zaalhadzelfs een afmeting van

ruim 20 blj 12 meter. De oppervlakte kwam daarmee
precies uit op die welke het stichtingsbestuur vierjaar
eerder wilde gaan bouwen. De nieuwe inrichting was

bekostigd met gelden van diverse fondsen, bedrijfsleven

en acties onder de plaatselijke bevolking. "Sambeek

heeft nu een volwaardiggemeenschapshuis", meende Jan

Philipse. En, niet zonder ironie: "Goed werk heeft zijn
tijdnodig."

Besluit
In 1980 -nu25 jaar geleden - trok burgemeester Wim
Hillenaareen doek wegom de naam van De Elsenhofte
onthullen. In datzelfdejaar legde hij ook de eerste steen

van De Warandahal. Sindsdien maken veel
Sambekenaren volop gebruik van beide gebouwen.

Vrijwel iedere inwoner is wel eens in De ElsenhofofDe
Warandahal geweest om deel te nemen aan sociaal-
culturele activiteiten of sportief bezigtezijn. Wat dat

beteftvervullen beide gebouwen een belangnjke functie

in het gemeenschapsleven van Sambeek, wat destijds

ook decennialang heeft gegolden voor het patronaat.

Ze zijn werkelijk gebouwd voor heel het dorp.

Colofon
TeksÍen: René Klaassen
Vormgeving en realisatie: Jos Kuiipers

fu{et dank aan mevr. JtÍ. Denen, mevr 7'. W.1er.s,

het kerkbestuur van de parochie St.Jan de

Doper en anclere welwillende aandragers.
Duvelskltikske nr. 31 is een uilgave van
Sambeek,s Heem, .iuni 2005
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