
Klinken en
weerklinken

We rondkijkt vanaf de Sambeelcse toren,

'San$eek klinkt'. Onder dit motto viert dweilorkest ziet altijdwel wat bij:onders.

Kuulvooer tijdens het St. Jansweekend ziin 2S-iarig
bestaan. Er zal op zaÍerdag 2l en zonclag 22 juni volop Maar dat is nog niet alles. Sambeeks Heem hestaat

muziek klinken, niet alleen door Kuulvoer, maar ook eveneens 25 jaar. En al een hvart eeu** lung lctat deze

door collega-dt,eilorkesten, harmonie Semper Unitas, heemkundige stichting het verleden weerklinken, vooral

zanggroep JoS,ful en andere rnuzíkanten. door het ttithrengen van Duvelsklökskes. Ook dit .iaar is

En vanttege het jubileum van Kuulvoer zullen ook de dat het geval. h{et een exn"a dikke uitgave over Sambeekse

glazen ongerwijfeld klinken. sïraatnumen wordt het jubileum luister bijgezet.

Het programma, gebouwd rond de traditionele St. Janskransenw'ijding op zaterdagavond, ziet er als volgt uit.

Zondzg22 juni
10.00 uur: eucharistieviering
11.00 uur: optreden van het Opleidingsorkest van

Semper Unitas op het Pastoor de Vochtplein; bovendien
rveer allerlei kindervermaak. Toren open voor
beklimming en verkoop van St. Jansbrood.

11.30 uur: optredens van Kuulvoer, Jam en Fame.

16.00 uur: leerlingen van basisschool De Bolster voeren

in gemeenschapshuis De Elsenhof de musical StraÍkamp
op. De toren sluit om 17.00 uur.

Om ons dorp er gedurende heÍ
St. Jansv eekend .feestelij k uit
te laten zien, wordt iedereen
vercocht de Sambeekse vlag
uit te steken. De St. ,Ianskrans
of St. Janstros hoort na de

u,ijding een week naast de voordeur te hangen en daanta

opgeborgen te worden ktt het volgend jaar.

Zaterdag 21juni
Na een muzikale rondgang van Kuulvoer door Sambeek

is er van
14.00 - 16.00 uur: een kinderrommelmarkt op

het Pastoor de Vochtplein met daarbij allerlei
ander kindervermaak (draaimolen, springkussen,

speeltoestellen. ponyrijden, enz.). Tevens van

14.00 - 17.00 uur: torenbeklimmen, verkoop van

St. Jansbrood en Sambeekse vlaggen. De KVO laat zien
hoe St. Janskransen w'orden gemaakt; wie wil, kan een

krans kopen.
18.00 uur: muzikale rondgang van Semper Unitas.
18.30 uur: St. Janskransenwijding op het kerkplein,
aansluitend om circa
19.30 uur: toren open voor beklimming en verkoop van

St. Jansbrood plus Zomeravondconcert op het Pastoor de

Vochtplein door Semper Ultitas en Joyful. Daarna treedt
de coverband Today's Menu op. De toren gaat dicht om
22.00 uur.
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Het plan was tien Duvelsklökskes, maar het zijn er nu al veertig

Alle regionale kranten berichtten eind I9B3 over de
oprichtingvan Sambeelc Heem. Elf inwoners van het dorp
vonden toen de tijd rijp om een historische stichting in het
leven le roepen.

"De belangstelling voor de plaatselijke cultuur en
geschiedenis begon in die jaren ook in Sambeek steeds
meer te leven", herinneft Jos Kuij pers zich. Hij is de huidige
voorzitter van Sambeeks Heern. "We wilden de rijke
historie van het dorp gericht gaan bestuderen. Sambeek
mag dan niet zo groot zijn, dat betekent geenszins dat er in
de ruim duizend jaar van zijn bestaan weinig is gebeurd.
lntegendeel. Zo was kasteel De Hatendonk eeurvenlang
het administratieve centrum van het zuidelijk gedeelte
van het Land van Cuijk. Vijftronderd jaar geleden rverd de
markante toren gebouwd, die ook in 2008 nog steeds de
omgeving domineert. Van recenter datum is de aanleg van
het stuw- en sluizencomplex in de Maas. Daamaast is het
onderzoek naar de inwoners van Sambeek buitengewoon
interessant. Wie hebben er allemaal in het dory gewoond
en w'aar? Welke beroepen oefenden zij uit en wat rvaren
hun bezittingen? Stukje bij beede wordt dat allemaal
duidelijk."

lvíede door toedoen ,-an Sambeelís Heem lveeg Sambeek in
1986 een eigen vlag.

Herdruk
Amper opgericht verscheen er op initiatief van Sambeeks
Heem een herdruk van de brochure 'sambeek en zijn recht
op zelfstandigheid', in 1939 uitgebracht om te traclrten
de dreigende opheffing van de gemeente Sambeek
ongedaan te maken. Maar het meest bekend zijn toch r.vel

de Duvelsklökskes, het eigen tijdschrift van Sambeeks
Heem. "Met de eerste Duvelsklökskes was iets bijzonders
aan de hand", gaat de voorzitter verder. "Ze waren vooral
bedoeld om de inr,voners van Luneven en Sambeek met
elkaar kennis te laten maken. In die toen in aanbourv
zijnde Boxmeerse nieuwbourvwijk woonden relatief veel
jonge mensen die oorspronkelijk uit Sambeek kwamen
en de banden met hun vroegere dorp lvilden behouden.

Onder de toren i,s er tijdens het St. Jaflsvteekend v-aak een
hi storische exposi tie.

Daarom is ook voor de naam Duvelsklökske gekozen. De
legende wil immers dat de duivel een ongewijde klok uit de
Sambeekse toren haalde en deze begroef in een moeras in
het Luneven. Het plan was indertijd om maximaal tien van
deze Duvelsklökskes uit te geven. Nu, 25 jaar later, zijn
het er al veertig. En in het St. Jansweekend komt nufilmer
4l uit. Dat geeft al aan hoeveel er over de historie. cultuur-
historie. folklore en allerlei andere typisch Sambeekse
onderwerpen te vertellen is."

Het heden begrijpen
In een kwart eeuw is er al veel over de geschiedenis
van het dorp onderzocht. Het fotoarchief van Sambeeks
Heem bevat inmiddels een kleine duizend foto's en ander
illustratiemateriaal. Gekregen van (oud-)Sambekenaren of
bij hen gereproduceerd. Regelmatig krijgen de voorzitter
en de andere leden van Sambeeks Heem materiaal
aangeboden waarvan de eigenaren niet weten waÍ ze ermee
moeten doen omdat het voor hen niet (meer) interessant
is. "En wij kunnen dat materiaal uiteraard heel goed
gebruiken", geeft Jos Kuijpers aan. "Voor in publicaties als
het Duvelsklökske bijvoorbeeld. Of bij exposities. En niet
zelden kunnen mensen die op zoek zijn naar de geschiedenis
van hun familie er gelukkig mee lvorden gemaakt. Want
dat is - behalve onderzoek en publicaties daarover - ook
een van de doelstellingen van Sambeeks Heem: mensen
die wat over Sambeek en zijn inwoners willen r,veten
verder op iveg helpen met inÍbrmatie en beeldmateriaal.
Lokale historie gaat niet alleen maar over het verleden.
over mensen die zijn overleden of gebouwen die er niet
meer staan. Nee, de lokale historie laat door het kennen
van het verleden het heden beter begrijpen en zou zelfs de
toekomst kunnen beïhvloeden. Want verleden, heden en

toekomst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden."
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St. Janskransen zíen maken

Nog niet iedereen
in San-rbeek

weet hoe St.

Janskransen

moeten worden
gemaakt.

Enkele
leden van de

plaatselijke KVO
demonstreren op
zaterdagmiddag
tussen 14.00 en

16.00 uur hoe

bloemen en groen v;:t-...- t--._. c. t .. .,,
tot een fraaie Kijken hoe sÍ' Janskransen

krans gemaak Í "aeten 
worden gemaakt'

kunnen worden. Heel leerzaam dus. En lvie wil, kan
voor een luttel bedrag een krans kopen.

e.F n? v-, *rv .Qvr- n j\trp*z ry- | t l:l , \.1 *' àeè19^ 3 Z: trWà \bh*.-*"
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Nieuw Duvelsklökske met
bijna honderd straatnamen

$/e lopen" fietsen en rijden er met onze auto over
en ook ons huis staat eraan: straten. Ze lijken
zo vanzelfsprekend en schijnen er altijd Íe zijn
geweest. Maar toch is dat niet het geval. Vooral de

laatste jaren zijn er veel nieuwe straten aangelegd
- ook in Sambeek.
Op dit moment ziin er zo'n 35 straten w'aarvan
de naam officieel is vastgesteld en rvaarlangs een

straatnaambordje staat. Sommige straten hebben
vroeger andere namen gehad. Verder zijn er nog
diverse paden in Sambeek die van oudsher een naam
hebben, maar die echter vaak in de vergetelheid is
geraakt.

Dit jaar geeft Sambeeks Heem een extra dik
jubileunrnummer van het Duvelsklökske uit,
met als titel 'De Kattesteegh en 94 andere
Sambeekse straatnamen'. In alfabetische volgorde
worden daarin alle, tot nu toe bekende straten
beschreven die er in ons dorp zijn (gerveest). Ook
gebouwen. huizen. bijzondere bewoners en andere
wetenswaardigheden komen aan bod. Omdat
iedere Sambekenaar aan een straat lvoont, is dit
Duvelsklökske voor iedereen interessant.

Duvelsklökske 4l is tijdens het Sint
Jansweekend onder de toren verkrijgbaar,

Trommels klinken
in Het Kloosterhuis
Traditiegetrouw houdt Het Kloosterhuis. gelegen aan

de GrotestraatTl in Sambeek, weer een open dag op
zondag 22 juni van 13.00 tot 17.00 uur.

Er zijn dan rondleidingen door het voormalige
redemptoristinnenklooster. Bewoners vertellen
over het gebouw, de kapel en de tuin en hoe ze

deze onderhouden. De Afrikaanse percussieschool

Doun-Doun uit Boxmeer zorgt vanaf 15.00 uur voor
opzwepende trommel gelui den.

Tevens is er gelegenheid om in alle rust te genieten
van de fraaie kloostertuin. Ook is er een terras voor
het nuttigen van een hapje en een dran§e en een

stand met informatie.

GraJkelder in de tuin van Het Kloosterhuis, waar in het
v e rl e de n zus t e r s re de mp t or i s t i n n e n z ij n b e gr a r- e n.
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Kuulvoer zorgt voor vrolijke gezichten

Eigenl$k ging de oprichting van dv,eilorkest Ktrulvoer op
een typisch Sambeekse manier. In de carnavalsoptocht
van l9B3 droeg lïlil í/loet een bord mee met daarop de

uitdagende telcst 'Waar is de kapel?'

Er moest wat méér gebeuren in de muzikale begeleiding
van de carnavalsfestiviteiten dan alleen door de hoÍkapel,
vond hij. Daarom wilde Wil Vloet andere Sambekenaren
prikkelen een nieuw muziekgezelschap op te richten. En
daarmee had hij succes.

"Daags na carnaval van datjaar was er al een bij eenkomst in
De Stip", zeggen Wim Bongarts. Henli van Raaij en Johan

Vloet. die allen lid zijn van Kuulvoer. "Nog dezelfde avond
werd door de acht aanwezigen besloten een dweilorkest
op te richten - een van de eerste in de regio trouwens.
Niet iedereen was even muzikaal. Enkelen moesten naar

de andere muzikanten kijken welke ventielen van hun

instrument ze dienden in te drukken. Ook werd er een

eenvoudig muzieknotatiesysteem ontwikkeld met nullen,
enen en trveeën. Die getallen sloegen op de ventielen of
knoppen van de instrumenten."

Vaker optreden
Vy'im Bongarts is vanaf het begin de muzikale leider van

Kuulvoer. "Aanankelijk ging het er vooral om gelijk met
een nummer te beginnen en als het enigszins mogelijk was

gelijk te eindigen", lacht hij. 'Niet erg, hoor. We speelden

immers voor de joeks. Door de jaren heen echter is het

muzikale niveau aanzienlijk gestegen, mede dankzij de

wekelijkse repetitieavonden in De Stip."
Beperkten de optredens van Kuulvoer - de naam is bedacht

door Bert van de Heuvel die de link tussen een dweilorkest
en het ingekuilde bietenblad legde - zichin de begintijd tot
muziek maken tijdens de carnavalsdagen, gaanderveg zijn
er steeds meer optredens door hetjaar heen gekomen.

'Sie sind Profis'
"Mensen stellen gezelligheid door en met muziek op

prrjs", weet Henk van Raaij. "Als wij door onze optredens

bij hen vrolijkheid kunnen brengen en een lach op

hun gezicht kunnen toveren, vinden wij dat geslaagde

uitvoeringen. Maar het gaat niet alleen om de toehoorders.

Als muzikanten beleven we zelf ook veel plezier aan de

muziek die we maken. Wij vormen een echte vriendenclub,
ook buiten de repetities en optredens om."
EnJohanVloet: "Behalve tijdens de carnavalsdagen hebben
rve op tal van plekken opgetreden. Bij de Vierdaagsefeesten

bijvoorbeeld. En op kapellenfestivals. Ook in Duitsland
hebben we ons laten horen. 'Sie sind Profis!', zeiden de

mensen langs de kant van de weg. 'Sie machen Musik
ohne Papier!'Zij wisten natuurlijk niet dat het lezen van
bladmuziek niet de sterkste kant is van een aantal van het

nu zeventien muzikanten tellende orkest. 'Wtj ztjn ook al

drie keer in jumelagestad Sigmaringen geweest."

Eenfoto uit de beginjaren van Kuulvoer, gemaakt bii de

boerderij van Lena Hcterkens.

Groots uitpakken
Alle muzikanten hebben hun inbreng in het repertoire. Ze

komen met suggesties voor nieuwe nummers die ze vaak
elders hebben gehoord. Zo nodig past Wim Bongarts die
dan aan de bezetting en de muzikale mogelijkheden van
Kuulvoer aan.

Tijdens het St. Jansweekend pakt het nu 25 jaar oude

Kuulvoer groots uit tijdens een twee dagen durend feest

op het Pastoor de Vochtplein. Voor iedere Sambekenaar

is er dan wel een leuke activiteit. 'Sambeek klinkt'noemt
Kuulvoer de viering van zijnzilveren jubileum. En klinken
zal het zeker - zowel in muzikaal opzicht als ten gevolge

van de glazen die tegen elkaar gestoten worden.

Meer informatie op : wvw.sambeekklinkt.nl

Colofon

Tel«ten: René Klaassen

C orre ct i e : Truus Klaassen-Hubbers
Vormgeving en realis atie :

Jos Kuijpers
Foto's:René Klaassen en Kuulvoer

Dar-elsklakske m 40 wordt huis aan huis in
Sambeek verspreid en is een uitgave van Sambeeks

Heem, juni 2008
MÈde gësponrcd d0o{

Deze uitgave is mede mogelijk
gemaakt door een bijdrage van
Rabobank Land van Cuijk en

Maasduinen.
§aboban&

U kunt Sambeeks Heemfinancieel
ondersteunen door een bijdrage ov-er te maken

op bankrekening I 4 5 7. 0 3. I I 2.

B$ voorbaat Ítartelijk dank!

#
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