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Een uitgave van de Stichting Sambeeks Heem.

Torenrondjes
De Sambeelcse Íoren heeft steeds een prominente rol gespeeld in het programma van het St. Jansweekend. Ook dit iaar is

dat weer het geval. De toren staat letterlijk in het middelpunl: iedereen ksn er rondjes in en omheen maken. Wie de toren

wil beklimmen moet op de trap eerst eenflink aanÍal rondjes draaien voordaÍ hij boven is. En daar wacht een nietrw rondie

om Sambeek van alle kanten te kunnen bekijken. Ook in de ruimte onder de toren worden rondjes gemaah, want daar

zijn het St. Jansbrood, het nietme Dwelsklölcske en producten van Wereldwinkel Boxmeer verlcrijgbaar. Op het kerlqlein

kunnen bezoekprs eyeneens rondlopen. Op zaterdagmiddagworden daar St. Janslcransen gemaah en op zondagmiddag

organiseren de Sambeelrse ondernemers er leuke acÍiviteiten. Een iets groter rondje voerl langs De Gouden Leerw, die

ein dubbel jubileum vierÍ. Op zaterdagavond klinkt er gezellige muziek op heÍ Pastoor de Vochtplein en op zondag is er

een dorpsontbijr. HeÍ grootste rondje rond de toren gaot door Sambeek zelf. Een fietstocht voor het hele gezin voert op

zondogmiddag langs alle Sambeelcse bedrijven die aangesloten ziin bij de lokale ondernemersvereniging.

Het programma van het St. Jansweekend
ziet er als volgt uit:

Zaterdag20 juni
14.00 - 17.00 uur: torenbeklimmen, verkoop van St.

Jansbrood, Sambeekse vlaggen, het nieuwe Duvels-

klökske en Derde Wereldproducten. KVO-leden maken

St. Janskransen; wie wil kan er een kopen.

De St. Janslvansenwiiding is behalve eenfleurige ook altiid
ee n onge dw ongen plec htighei d.

18.00 uur: muzikale rondgang van Semper Unitas.

18.30 uur: St. Janskransenwijding op het kerkplein,

19.30 uur: de toren is tot 21.30 uur open voor beklimming.

Verder: verkoop van St. Jansbrood, enz. Tevens kort
Zomeravondconcert door Semper Unitas. Hierna: gezellig

samenzijn met muziek op het Pastoor de Vochtplein ter

gelegenheid van het dubbele jubileum van De Gouden

Leeuw.

Zondag2l juni
I 0.00 uur: eucharistieviering
11.00 uur: toren open voor beklimming en verkoop van St.

Jansbrood, enz.

circa 11.30 uur: dorpsontbijt voor degenen die zich hiervoor

hebben aangemeld.
13.00 uur: start van de fietsroute langs Sambeekse

bedrijven. Routebeschrijvingen zijn verkrijgbaar bij De

Gouden Leeuw. Ook zijn er activiteiten van Sambeekse

ondernemers op het kerkplein.
De festiviteiten eindigen om 17.00 uur.

Om ons dorp er gedurende het St. Jansweekend feestelijk
uit te laten zien, wordt iedereen verzochÍ de Sambeekse

vlag uit te sÍeken. De St. Janskrans of St. Janstros hoort

na de wijding een week naasl de voordeur te hangen en

daarna opgeborgen te worden toÍ het volgend iaar-
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Dubbel jubileum
De Gouden Leeuw

Dit jaar is heÍ veertig jaar geleden dat horecagelegen-
heid De Gouden Leeuw in hartje Sambeekwerd geopend.
Op 16 augustus 1969 zeÍte de heer Van den Boogaard uit
Gerwen de deuren van het geheel verbouwde, voormalige
parochiehuis wagenwijd open om zijn gasten te ontvangen.
Tien jaar geleden werden Ed Poorts en Willemien Peek
eigenaar van De Gouden Leeuw. Dit dubbele jubileum
wordt in het St. Jansweekend gevierd.
Op zaterdag 20 juni is er - na de kransenwijding en het
Zomeravondconcert - op het Pastoor de Vochtplein een
gezellig samenzijn met muziek voor iedereen die deze
bijzondere gebeurtenis graag wil meevieren.
Daags daama, op zondag 21juni kunnen degenen die zich
daarvoor hebben aangemeld om I 1.30 uur aanschuiven aan

een dorpsontbijt, eveneens op het Pastoor de Vochtplein.

Monstertocht van start bij open dag
Traditiegetrouw houdt Het Kloosterhuis tijdens het St.

Jansweekendweer een open dag. Belangstellenden kunnen
dan genieÍen van de fraaie tuin, de gezelligheid op heÍ
lerros en vrolijke muziek.
Verder zijn er rondleidingen, waarbij ook uitleg
wordt gegeven over de vorige bewoners van dit voor-
malige klooster, de zusters redemptoristinnen. Het
Redemptoristinnenmuseum is opgeknapt; de religieuze
schatten van de zusters zijn nu nog beter tentoongesteld.
Ook is er een expositie van cursisten van atelier Art&
Else in de refter.
Bijzonder dit jaar is dat aan het einde van de open dag
Wim Schipper, een van de huidige bewoners, begint aan
zijn sponsorfietstocht van het noordelijkste punqje van
Europa §oordkaap) tot het zuidelijkste puntje (Kaap
Tripiti op Kreta). Met deze tocht van tussen de 6000 en
7000 kilometer wil hrj geld inzamelen voor de vernieuwing
van het dak van de kapel. Wie daarvoor een bijdrage wil
leveren, kan daarover op www.hetkloosterhuis.nl meer
lezen.
De open dag is op zondag 21juni van 13.00 tot 17.00 uur
in Het Kloosterhuis, Grotestraat 7l in Sambeek.

Nieuw Duvelsklökske
over veldnamen
Het Broek is een van de vele veldnamen die aan bod komen
in heÍ nieuwe Dwelsklökske, daÍ in het St. Jansweekend
verschijnt en onder de loren bij de stand van Sambeel<s

Heent verkrijgbaar is.

Veldnamen - doorgaans toponiemen genoemd - zljn
kenmerkende namen, die vooral boeren vroeger gaven
aan akkers en weilanden. Door deze eigen namen was het
voor iedereen duidelijk over welk stuk grond het ging. In
Sambeek zljn er naar schatting enkele honderden geweest.
Na de invoering van het kadaster in 1832 zijn ze in de

vergetelheid geraakt. Dat was voor Sambeeks Heem reden
om in het 25"" jaar van haar bestaan uitgebreid onderzoek
te doen taar deze veldnamen, te trachten ze voor zover
mogelijk op te sporen en te achterhalen waar ze ongeveer
hebben gelegen.
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Kattesteegh lag ergens anders

In het vorige DwelsklAkske over de straatnamen van
Sambeek stond vermeld dat het gedeelte van de Grotestraat
tussen hoek Kortestraat/Bergstraat en de grens met het
dorp Boxmeer yroeger de Kattesteegh heeÍte. Dat is niet
juist.
De naam Kattesteegh komt in de Sambeekse archieven
slechts één keer voor. In 1767 was een zekere Jan
Bouwmans eigenaar van een stuk grond op de hoek van
de huidige KortestraaíGrotestraat. Dat stuk grond lag aan
de Kattesteegh, staat erbij vermeld. Nader onderzoek heeft
echter uitgewezen dat Jan Bouwmans ook nog eigenaar
was van een perceel op de hoek TorenstraaíTorenpad. En
daar lag de Kattesteegh. Het is vanaf de Torenstraat gezien
het eerste stuk van het Torenpad. Verder naar het westen
ging de Kattesteegh over in de Wintersteegh, waaraan de
oude begraafplaats ligt.
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Ophogen van het Broek veel te duur

Ook nu nog is duidelijk te zien dat het Broek een laaggelegen stukje Sambeek is.

Eigenlijk was heÍ een voor de hand liggende gedachte: Sloten graven
grond die vrijh,uant bij de werkzaamheden voor de botnry In het verleden had het gemeentebestuur van Sambeek

van de sluis in Sambeek gebruiken om het laag gelegen als eigenaar van het Broek al verschillende pogingen

Broek aan de rand yan het dorp op Íe hogen. ondernomen om de afwatering van deze vroegere

om te onderzoeken or dat idee haarbaar was, vroes il1ffiffiJ:t1lïïJiJ;,?,ïJ"*;ï*"ïr.iï:*ii'"1"'J'.ï
burgemeester Piet Stevens aaÍr de Nederlandsche hij. "Het Broek is daama in blokken verdeeld en verpacht.

Heidemaatschappij - de voorloper van het huidige Arcadis De exploitatie werd echter een grote teleurstelling. Door
- een rapport op te stellen. de slappe bodem was het zeer moeilijk de sloten open te

houden. De situatie nu is vrijwel dezelfde als in 1914."

Slecht gras
Opzichter B.A. Vels uit Boxmeer ging in augustus 1927 ter Minder weidegrond
plekke kijken. "De bodem van het Broek bestaat tot een De opzichter wees er ook op dat Sambeekse boeren

diepte van 40 tot 80 centimeter uit zware, ondoorlatende ongeveer 40 hectare zeer goede weidegrond waren

klei, hier en daar afgewisseld door kleine stukken moeras", kwijtgeraakt door de aanleg van het stuw- en sluiscomplex.

berichtte hij. "Het uit de Peel komende water wordt door "De kleine agrarische bedrij{es in het dorp worden in hun

een sloot onvoldoende afgevoerd naar de Maas. Niet bestaan bedreigd."
ver van deze rivier is in de sloot een sluis gebouwd, die Hij stelde voor het bijna 16 hectare grote Broek te
bij hoge waterstand gesloten wordt. Het peelwater blijft verbeteren door het gehele terrein op te hogen. De hogere,

echter komen, waardoor de lagere gronden van het Broek vastere gedeelten wat minder en de lagere, instabiele meer.

onderlopen. Met als gevolg dat de bodem slap en drassig "De dikte van de op te brengen laag varieert zo tussen de

wordt. Het vee trapt de graszoden stuk, wat de groei van 0,25en 1 meter",hadhrluitgerekend."Intotaalishiervoor
biezen en liezen bevordeí. De goede grassen zijn nagenoeg circa 8000 kubieke meter grond nodig."
overal verdwenen en verdrongen door minderwaardige
grassen." Toestemming

Daags nadat burgemeester Stevens het rapport had

ontvangen, stuurde hij al een brief naar de minister van
Waterstaat in Den Haag met het verzoek om toestemming
voor de ophoging. Diens antwoord liet een klein half jaar
op zich wachten, maar op 14 januari 1928 arriveerde een

gunstige beslissing van de minister in het gemeentehuis

van Sambeek.

Dat betekende echter niet dat de werkzaamheden aan

het Broek spoedig daama begonnen. Het ministerie van
Waterstaat vroeg 70 cent (circa 30 eurocent) voor een

kubieke meter maasgrond. "Veel te duur", oordeelden de

burgemeester enzrjnfwee wethouders. En daarmee was de

ophoging van het Broek van de baan.

De Ronde van Sambeek

Vanaf 13.00 uur gaaÍ op zondag 21 juni een fietsroute
voor het hele gezin van start. Deze voert langs Sambeekse

bedrijven die aangesl oten zij n bij Ondernemersveren i gin g

Regio Vierlingsbeek-afdeling Sambeek. Bij elk bedrijf is

wat te doen, zoals een presentatie van de werkzaamheden
die er plaatsvinden, een rondleiding, een spelletje of een

traktatie. Routebeschrijvingen zijn verkrijgbaar bij De

Gouden Leeuw. Ook zijn er die middag leuke activiteiten
op het kerkplein.
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Oude begraafplaats ziet er nu weer uit als nieuw

Op 7 mei 1855 schreef de Sambeekse burgemeester
Christiaan van den Bosch een brief naar de Commissaris
van de Koning in b-Hertogenbosch.

"Excellentie", zo begon hij het schrijven. "Enkele dagen
geleden is hier overleden Arnolda Arts en begraven op
het voor katholieken bestemde gedeelte van de nieuw
aangelegde begraafplaats. De teraardebestelling heeft geen
enkel probleem opgeleverd."
De laatste zin zal hij ongetwijfeld met een zucht van
verlichting hebben genoteerd. Want bijna een jaar lang
waren de gemoederen in Sambeek tussen de katholieken
en het handjevol protestanten ernstig verhit geweest.

Vertegenwoordigers van beide gezindten stonden lijnrecht
tegenover elkaar. Brieven gingen over en weer. En de
burgemeester stond voor de taak een voor de twee partijen
bevredigende oplossing te vinden.
Wat was er aar, de hand?

Stiekem begraven
Op 9 juni 1854 had een katholieke inwoner van Sambeek
zichvan het leven beroofd. Het kerkhof van Sambeek lag
destijds aan weerszijden van toren en kerk. De protestantse
gemeente was een stukje grond toegewezen aan de zijkant
van de toren - daar waar nu de weg naar gemeenschapshuis
De Elsenhof is - als laatste rustplaats voorhun overledenen.
Omdat katholieke zelfmoordenaars niet in gewijde grond
begraven mochten worden was het stoffelijk overschot van
de zelfmoordenaar 's nachts stiekem op het protestantse
deel begraven, met als gevolg hevige verontwaardiging
bij de Sambeekse protestanten. Er waren in het verleden
weliswaar afspraken gemaakt over welk gedeelte van
het kerkhof bestemd was voor katholieken en welk voor
protestanten, maar die stonden niet op papier. Deze
onduidelijkheid schiep nog meer verwarring en zorgde
voor nog heviger protesten van protestantse zijde.

Twee poorten
Nu had het gemeentebestuur van Sambeek in 1829 al
een stuk grond aangekocht aan het huidige Torenpad
met de bedoeling daar een algemene begraafplaats van te
maken. Door allerlei oorzaken echter was het daar in 1854
nog niet van gekomen. Voor het gemeentebestuur van
Sambeek was de commotie in het dorp reden om het ruim
2800 vierkante meter grote perceel snel als begraafplaats
in te richten met voor zowel katholieken als protestanten
een eigen, door een heg gescheiden gedeelte én een eigen
toegangspoort. Zo zotden problemen als na de begrafenis
van de zelfmoordenaar in de toekomst kunnen worden
voorkomen.

Rijksmonument
De poorten zijn vervaardigd door een bedrijf in Roermond.
IJzersmid Seger Bekkers heeft ze destijds aan de vier
pilasters gehangen, nadat ze per stoomboot over de Maas

De toegangspoorten tot de begraafplaats aan het Torenpad zijnfraai
gerestaureerd.

naar Sambeek waren gebracht. De I 250 stenen die benodigd
waren voor de pilasters werden geleverd door Peter
Maessen uit Boxmeer. De Sambeekse timmerman Roelof
Gerrits heeft de pilasters waarschijnlijk gemetseld.
De gaaf bewaard gebleven begraafplaats werd in
1987 gesloten, maar is desondanks sinds 2001 een

rijksmonument, vooral vanwege 26 gietijzeren graf-
kruizen én de twee poorten. Die zijn de afgelopen jaren
vakkundig gerestaureerd door kunstsmid Juul Baltussen
uit Westerbeek, terwijl vele vrijwilligers de begraafplaats
hebben opgeknapt. Sinds vorig jaar kunnen er weer
overledenen begraven worden.
De begraafplaats, die er weer uitziet als nieuw en geheel
eigendom is van de parochie van St. Jan de Doper, wordt
binnenkort ofïïcieel heropend.
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Mede gesponsord door

DeTe uttgave is mede mogelijk
gemaakt door een bijdrage van
Rabobank lnnd van Cuijk en
Maasduinen.

Rabobank
U kunt Sambeeks Heemfinancieel
ondersteunen door een bijdrage over te maken op
bankreke ning 1457 .03 .142.

Colofon

4 - Duvelsklökske nr.42

©©  Sam
beeks Heem

  ©©


