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Een uitgave van de Stichting Sambeeks Heem

Vrolijke muziek en doekerende motoren
Een overvol programma tijdens het
St. Jansweekend van 19 en 20 juni.
Rond de toren vinden tal van leuke
activiteiten plaats.

Het Opleidingsorkest van harmonie
Semper Unitas bestaat 25 jaar. De over-

wegend jeugdige muzikanten willen
graag laten horen dat zij al heel mooie
klanken aan hun instrument weten te

ontlokken. Zij doen dat tijdens een

openluchtconcert na de St. Janskran-

senwijding. Op zondagmiddag treden

enkele slagwerkgroepen op die op zeer

verrassende wijze ritmische muziek
laten horen.

Het is altijdweer interessant om Sambeek

vanafgrote hoogte te bekijken.

SMT is ook dit jaar van de partij, dir
maal met een grote show van doekeren-
de stationaire motoren, die allerlei ma-

chines aandrijven. Om daarvoor ruimte
te creëren én vanwege de veiligheid van
de toeschouwers is het centrum voor
doorgaand verkeer afgesloten.
Heel bijzonder is het 'Concert door
mens en machine', waarbij leden van de

drumband van Semper Unitas enzo'n
pruttelende motor samen muziek ten
gehore brengen. Voor zover bekend is

dit nog nooit in Nederland gebeurd!

Tevens zijner tal van uitdagende spel-

letjes, die iedereen wel een keertje mee

wil spelen. Ook verschijnt er weer een

nieuw Duvelsklökske.
Op zaterdagmiddag maken KVO-leden
op het kerkplein mooie Sint Janskran-

sen. Wie wil zien hoe dat in zijn werk
gaat, moet beslist eens gaan kijken. En
wie geen gelegenheid heeft om zo'n
krans te maken, kan er eentje kopen.

Verder zijner weer de gebruikelijke
activiteiten, zoals de verkoop van St.

Het programma van het
St. Jansweekend in 2010.

Zrterdtg 19 juni

12.00 - 17.00 uur: Show van stationaire

motoren, leuke activiteiten voor
kinderen, torenbeklimmen, verkoop van
St. Jansbrood en Sambeekse vlaggen,

demonstratie St. Janskransen maken,

verkoop van het nieuwe Duvelsklökske
en Derde Wereldproducten.
18.00 uur: muzikale rondgang van

Semper Unitas.
18.30 uur: St. Janskransenwijding op

het kerkplein.
19.30 - 22.30 uur: dezelfde activiteiten
als op zaterdagmiddag, uitgezonderd de

demonstratie St. Janskransen maken.

Verder draait het Rad van Fortuin,
klinkt het 'Concert door mens en

machine'en speelt het jubilerende

Opleidingsorkest muziek uit films en

musicals.
Einde torenbeklimmen om 21.30 uur'
De avond wordt besloten met een

optreden van Today's Menu.

Jansbrood, het torenbeklimmen en de

verkoop van Derde Wereldproducten
door Wereldwinkel B oxmeer.
Om ons dorp gedurende het St. Jans-

weekend er feestelijk uit te laten zien,

wordt iedereen verzocht de Sambeekse

vlag uit te steken. De St. Janskrans of
St. Janstros hoort na de wijding een

week naast de voordeur te hangen en

daarna opgeborgen te worden tot het

volgend jaar.
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Zondag 20 juni

9.00 uur: eucharistieviering
10.00 - 17.00 uur: show van stationaire
motoren, leuke activiteiten voor
kinderen, diverse optredens van
slagwerkgroepen, Rad van Fortuin,
torenbeklimmen (sluit om 16.30 uur),
verkoop van St. Jansbrood, enz.

Eveneens op zondag 2Ojuni houdt Het
Kloosterhuis van 13.00 tot 17.00 uur
een open dag. Er zijn dan rondleidingen
door het gebouw, de tuin kan worden
bekeken, er klinkt muziek, terwijl op

het terras versnaperingen te krijgen zijn.

Ook kindercn komen graag naar de St. Jans-
lvawenwijding.
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'Van alles wà'
in nieuw
Duvelsklökske
Zoals gebruikelijk in het St. Jans-
weekend verschijnt er ook dit jaar
weer een Duvelsklökske, ditmaal
onder de titel 'Van alles wà' - een
greep uit de rijke historie van
Sambeek. Zoals devondst van een
doodgeworen man in de Peel, een
koninklijke onderscheiding voor

'Anna van pastoor'en het ontstaan
van het Sambeeks volkslied. Maar
ook: waarom het oorlogsgedenkteken
op het Vrijthof staat, mysterieuze
fi etsdiefstallen tijdens de hoogmis,
waarom het Nationaal Monument op

de Dam in Amsterdam een héél klein
stukje van Sambeek is en nog heel
veel meer.

Het in de vorm van krantenartikelen
geschreven 'Van alles wà'is op 19 en

20 juni onder de toren te koop bij de

stand van Sambeeks Heem.
Een voorproefie vindt u alvast in dit
Duvelsklökske.
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Zusters schenken Wilhelminab oom
SAMBEEK 8 september 1898 -
Vandaag is in Sambeek op het
schoolplein naast het raadhuis een
Wilhelminaboom geplant ter herin-
nering aan de dag dat in Amster-
dam koningin Wilhelmina werd
ingehuldigd als vorstin van ons
land.

De boom, een jonge linde, is een
geschenk van de zusters Dominica-
nessen, die - zoals bekend - sinds
drie jaar leiding geven aan de meis-
jesschool op het Vrijthof, nadat ze
daarvoor al een bewaar-, brei- en
naaischool waren begonnen. Ook

verzorgen de zusters sinds 1893 in
het Liefdesgesticht, eveneens aan het
Vrijthof, bejaarde inwoners van het
dorp. Tevens verplegen ze sinds kort
zieke en bejaarde medezusters in Ro-
salia's Rust (later Catharinagesticht
genoemd; red.) aan de Verwerstraat
(nu: Torenstraat; red.).

Stoet
Het raadhuis was fraai versierd,
terwijl ook veel woningen van Sam-
bekenaren er met rood-wit-blauwe
vlaggen en oranje wimpels feestelijk
uitzagen. Om half tien vertrok - onder
het gelui van klokken - een lange stoet
van het Vrijthof naar het plein voor de
openbare school aan de Grotestraat.
Voorop gingen de ruiters van De Een-
dracht, gevolgd door het Sambeekse
jeugdkoor Phoenix. Daarna volgden
het gemeentebestuur, de leerlingen
van de openbare school en, op een
karretje, de te planten boom. De erop
liggende schoppen waren versierd met
oranje linten. Vervolgens kwamen de
meisjes van de door de zusters Domi-
nicanessen geleide scholen, de leden
van het kerkbestuur, de spuitgasten
van de brandweer, de fietsclub, de
gildenbroeders van het Sint Anthoni-
usgilde met hun nieuwe vaandel en
als laatste nog enkele ruiters van De
Eendracht.

Fakkeloptocht
Tijdens het planten van de boom zon-
gen beurtelings Phoenix en de school-
kinderen. Raadslid Hafmans hield een

toepasselijke speech en besloot deze

met een driemaal herhaald 'Leve Ko-
ningin Wilhelmina!'
's Middags werd de schooljeugd ont-
haald op chocolademelk en krenten-
broodjes. Het gemeentebestuur van
Sambeek had hiervoor een bedrag van
50 gulden (ruim2Z euro) beschikbaar
gesteld. Ook waren er tal van volks-
vermakelijkheden. De feestelijke dag
in Sambeek werd besloten met een
fakkeloptocht door het dorp, die bij
vrijwel alle inwoners een onuitwis-
bare herinnering heeft achtergelaten.
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Burgemeester
wint
jubileumdraverij
SAMBEEK 24 februari 1914 - Het
50-jarig bestaan van rijvereniging
De Eendracht in Sambeek is op
waardige wijze gevierd. Behalve een
aantal volksvermakelij kheden von-
den er twee harddraverijen plaats.

Gistermiddag (maandag 23 februari)
waren de ereleden van de jubilerende
vereniging als eersten aan de beurt.
Na een felle strijd won onze burge-
meester P. Stevens deze wedstrijd op
een door hemzelfbereden paard.

Vandaag (24 februai) was het de
beurt aan de gewone leden om uit te
maken wie de snelste viervoeter had.
Dat bleek de heer P. van Hassem te
zijn, wiens paard werd bereden door
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zijn knecht Martinus Kuijpers. Verder
was er nog een galop voor hitten. Die
werd gewonnen door het paard van de
heer H. Wienen, met Th. Schaminée
als ruiter. Na afloop van de wedstrij-
den ging iedereen naar de woning van
de heer W. K., die niet alleen vanaf
het begin lid is van De Eendracht,
maar ook een van de medeoprichters
van deze vereniging. Nadat harmo-
nie Semper Unitas vrolijke muziek
ten gehore had gebracht kreeg hij
een prachtige fauteuil aangeboden

door de heer Chr. Stevens, president
van De Eendracht. De zoon van de
jubilaris sprak vervolgens een dank-
woord. Nadat Semper Unitas nog
een welverdiend 'Lang zalhij leven'
had gespeeld, trok de lange stoet van
harmonie, ruiters te paard, met fraaie
voorstellingen versierde wagens en

Sambekenaren op fietsen door het
dorp. Als afsluiting van het gouden
jubileum van De Eendracht reikte de
jury de prijzen uit aan de winnaars.

lË'w
Het eerste
loondorsbedrijf
in Sambeek
stond aan de hei
Net zoals veel andere boeren in
Sambeek had vader Harrie van de
Beten zo' n zestig, zeventig jaar gele-
den een kleine boerderij. Die stond
aan de hei, net over de spoorlijn.
Het viel niet mee om met de op-
brengst daarvan zijn grote gezin te
onderhouden.

"M,jn oma Wilhelmina van Duijnho-
ven, die naast ons woonde, had echter
een vooruitziende blik", vertelt zoon
Harrie van de Beten. "Zij raadde mijn
vader dringend aan een dorskast te

kopen. Daarmee kon hij bij boeren
in Sambeek het graan gaan dorsen en
zo voor wat extra inkomsten zorgen
Waarschijnlijk in 1944 wist hij een

dorskastje en een stationaire motor
op de kop te tikken. Bij een Gen-
neps bedrijf werd deze motor op een
vrachtwagentje gemonteerd. Zo kon
vader met dat vrachtwagentje met
daarachter het dorskastje naar de boe-
ren rijden."
In Sambeek was toen nog geen loon-
bedrijl gaat hij verder. "Mijn vader
had de eerstejaren geen concurrentie
in het dorp. Loondorsen bleek een gat

in de markt. Zelfs bij de rooie nonnen
(de zusters redemptoristinnen; red.)
heeft hij gedorst. De jonge zusters
moesten ook meehelpen, vertelde
mijn vader eens. En volgens hem wa-
ren daar best mooie meiden bij. Later
heeft hij nog een strobinder gekocht."
Hij vermoedt dat zijn vader ongeveer
tien jaar met de dorsmachine heeft
gewerkt. "Het is ook de enige land-
bouwmachine die hij heeft gehad.

Halverwege de jaren 50 van de vorige
eeuw is hij gestopt met zijn dorsbe-
drijf en ging hrj melk rijden voor de
melkfabriek in Vierlingsbeek."

Geen onderdelen
Harrie van de Beten (60) was in
2002 een van de oprichters van de
Sambeekse Motoren- en Tractoren-
vereniging (SMT) en is sindsdien
bestuurslid. Het dorsmachientje van
zijn vader heeft hij eigenhandig ge-
sloopt. "De een-cylinder Deutz-motor

die het dorsmachientje aandreef, had
een heel herkenbaar geluid. Dat blijft
je bij. Misschien is daardoor de liefde
voor het herstellen van oude motoren
ontstaan." In 1980 kreeg hij van een
buurman in ruil voor het spuiten van
een koelkast een oude Sendling-mo-
tor. Die heeft hij helemaal zelf op-
geknapt. "De eerste knallen als zo'n
motor weer gaat lopen: geweldig.
Daar krijg je een kick van", bekent
hij. Sindsdien heeft Harrie van de Be-
ten nog vele andere motoren aan het
lopen gekregen en fraai gerestaureerd.
"Aan onderdelen is niet of nauwelijks
te komen", spreekt hij uit ervaring.
"Het doet een groot beroep op je vin-
dingrijkheid om die onderdelen zelf te
maken."

Grote show
Binnen SMT is hij het enige lid dat
stationaire motoren restaureert. Van-
daar dat hij zeer nauw betrokken is bij
de grote show van niet van hun plaats
komende motoren tijdens het St. Jans-
weekend. "Zo is er een complete dors-
straat te zieír", kondigt hij aan. "Ook
de motoren van maal- en maïsmolens
doekeren volop, evenals een boorma-
chine uit een oude smederij. Sommige
Sambekenaren herkennen misschien
nog de deegmolen die indertijd in de
bakkerij van Piet Kateman en diens
voorganger heeft gestaan. Die is in het
Sint Jansweekend ook te zien. Het zal
een spectaculair gebeuren worden."

\@y-

Op deze, waarschijnlijk in 1944 gemaakte foto staan (v.l.n.r) Jeu de Leeuw, Harm de Leeuw, Arie
de Leeuw, Hendrikvan de Beten, Marte van de Heuij en uiterst rechts Harrie van de Beíen.
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'Opleidingsorkest is nu een volwaardige harmonie'
Precies 84 jaar nadat Semper Uni-
tas in 1901 was opgericht kreeg
het Sambeekse muziekgezelschap
een Opleidingsorkest. Het initiatief
hiertoe werd genomen door Gertie
Mooren, die indertijd klarinet stu-
deerde aan het conservatorium in
Tilburg.

"Op een conservatorium is het heel
gebruikelijk om in ensembles met
verschillende bezetting te spelen",
geeftze aan. "Dat werkt niet alleen
aanstekelijk voor de muzikanten, het
schept ook tal van mogelijkheden
voor een breed repertoire. Door bij
Semper Unitas aankomende muzi-
kanten vroegtijdig met verschillende
instrumenten te laten samenspelen
oefenen ze meteen voor later in de
'echte' harmonie."
Zelegde in 1985 haar plan voor aan

het bestuur van het Sambeekse mu-
ziekgezelschap dat erin toestemde.
"Het was wel een breuk met het
verleden", vervolgt ze. "Totdan toe
repeteerden leerlingen met dezelfde
instrumenten samen. En nu kwamen
ze in een orkest, dat in het begin
Jeugdorkest heette, maar later de juis-
tere naam Opleidingsorkest kreeg."

Hoog niveau
Aanvankelijk was het lastig om ge-

schikte muziek te vinden voor de
verschillende groepen instrumenten
die het Opleidingsorkest telde. "Maar
gaandeweg ging dat steeds gemakke-
lijker. Vergeet niet: in de regio was er
geen vergelijkbaar orkest voor aanko-
mende muzikanten. Alles moesten we
zelf uiwinden. Tegenwoordig brengt
elke zichzelf respecterende muziek-
uitgeverij ook stukken uit die geschikt

zijn voor een opleidingsorkest."
Uiteraard begon Gertie Mooren toen
ze, ÍrlJ een kwart eeuw geleden, de

leerling-muzikanten onder haar hoede

kreeg met niet al te moeilijke stukken.
Sindsdien is het niveau van musiceren
sterk gestegen, zegl ze. "Semper Uni-
tas zelf speelt in de concertafdeling,
het hoogste niveau dat een amateur-
mtziekgezelschap in ons land kan
bereiken. Dat houdt wel in dat instro-
mende muzikanten de nodige vaardig-
heid moeten hebben om goed mee te

kunnen doen."

Plezier
Voordat muzikanten toetreden tot
het Opleidingsorkest hebben ze al
enkele jaren muziekonderwijs achter
de rug. Meestal blokfluit, gevolgd
door een ander instrument. "Het al-
lerbelangrijkste is om de aankomende
muzikanten plezier in muziek maken
te geven en dat te laten behouden",
benadrukt Gertie Mooren die - zij

het met enkele onderbrekingen - het
Opleidingsorkest 24 jaar heeft geleid.
"Onder andere door hun muziekkeuze
te respecteren. Er is een jeugdcom-
missie die muziekstukken voorstelt
en ook verantwoordelijk is voor de

muziekbibliotheek. Het Opleidings-
orkest treedt drie tot vier keer perjaar
op, ook op concoursen, en verder is er
nog een jaarlijks uitstapje."

Doorstromen
Sinds september vorig jaar leidt Bart
Deckers uit Boekel het Opleidingsor-
kest, dat nu zo'n 35 muzikanten telt.
"Degenen die het niveau van het 'gro-
te' Semper Unitas aankunnen, stromen
één keer perjaar door", zegt hij. "Ook
zijner muzikanten die in beide orkes-
ten spelen. Het Opleidingsorkest is

een volwaardige harmonie; alle instru-
menten zijn erin vertegenwoordigd.
Uiteraard is er een niveauverschil
tussen de muzikanten. Het boeiende
is om zodanige muziekstukken te kie-
zen, dat iedereen deze kan meespelen
en er voldoening uit put."
Tijdens het St. Jansweekend verzorgt
het Opleidingsorkest op zaterdag-
avond 19 juni na de kransenwijding
een muziekuitvoering onder de titel
'Musicals and Movies in Concert',
waarin tal van bekende melodieën uit
films en musicals langskomen. Zoals
The Lion King, Pirates of the Car-
ribean, Star Wars en Grease.

Het Opleidingsorkest treedt enkele keren per j oar op, zoals in I 987 toen het in pretpark
De Efteling de bezoekers met vrolijke muziekvermaakÍe.

Colofon
Teksten: René Klaassen Correctie: Truus Klaassen-Hubbers
Vormgeving en realisatie: Jos Kuijpers
Fotob: René Klaassen, Gertie Mooren, Harrie van de Beten en
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