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Sambeek in herinnering

II

Nummor 23,21 iuni 1997
Een vervolg op "Sambeek in herinnering It', Duvelsklokske nummer 17,25

juni

1993.

(lokf'on:

Dit

Dtn,ell;klök.skc is sumengesleld door: Mien Denen-Kuijpers, Mien Hutten-lfillems, René Klaussen, Gerljan
Kuijpcrs, .lo.s Kuijpu',s cn ve le Satnbekenaren die sponlaan hun medewerking verleenden. Een speciual woord
van dunk uctn Haruie .lctcobs van de Fotoclub Boxmeer voor zijn prachtige foto's van ,Sumbeek Anno 1997.
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Vink: 'We waren kinderen van een heleboel mensenr
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'Vinkenheuvel' werd zijn ouderluk huis genoemd,
naar de achternalnen vÉu1 vader Vink en moeder Van
den Heuvel.
"Tot aall de tweede wereldoorlog hadden we een
kippenvemeerderingsbedriif. De kooien stonden
achter het huis", veftelt de nu 67 -jarige Cas Vink.
Als pastoor vall Stevensbeek komt hii regelmatig
door Sanrbeek. I-[et vroegere huisnummer weet hii
nog precies:

A

144.

De oude foto met het kruisbeeld zal rond 1938
gemaakt zijn, vermoedt hrj. (De plechtige
inzegening vond plaats o1t l7 oktober 1931)
"Toen ik als jongen met de buurkinderen daar
speelde, stond het kruisbeeld op een driehoekig
stukje grond. Erachter was nog een zandweggetje.
In de richting vall de toren keek.ie zo op de lage wei
van Bouwmans. Maar die is nu helemaal
volgebouwd."
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Heilig huuske
l)c st. .lanslaan heette zestig.jaar geleden l-lalteweg,
/.o sclloetttcl rtaat' de trcinhalte anderhalve kilonreter

ek

vcrcler'tlp.

"op tle hoek nrct de Grotestraat woonde lJert stip

die school zat, ook cen auntal .iongens uit

Stevensbeek. Die werden nret cle lrus vzul §icl,
LaarAkkers opgehaald en thuisgebracht."
Irr cle tiid dat cas Vink op cle lagere schoo I rurt
( I 936- 1 942) liep het school.iaar nog van april tot
april. "De .iongens uit de Sanrtreekse hei kwamerr
allerrraal op klonlpen naar school. clie uit het «Jorp
droegen al wat vaker schoenen alhoewel in cle
winter de klonrpen nog cluideli.ik de voorkelrr
hadden. [n 1938 is er op het schoolplein een boonr
geplant ter gelegerrheid van c'le getr«ror1c van prinses
Beatrix. I{et nieuws werd door bakkersknecht Martien wintels op school genrclcl in gezelschap varl
veldwachter Klein. "

s

(stiphout) en aan de andere kant sjang de sne.ier, de
klcerntakcr dus. " Vcrder aÍm die ziicle: [-lel.r
I{tlbbett. .lall \/tltt den Bosch, Van Gaal en Verbeten.
" /-,t.1n huis rverd ook rvel het heiligen-huuske
genoenrd. onrdat lrii een Mariabeeld i. een nis 5ad
staan. " vervolgcns kwanren nog Grad van clen
Ilroek en trvee keer twee woningen onder een kop,
tllet llcrtu.s Schoppittg. 'l'ien 'foonen. Piet van clen
IJroek en Dirk .loltkers.
Aatn de andere ziide van de l{alteweg stond ,aast

Schoolbus
Ver rlaar school hoefcle Cas Vink niet, want cle
vroegere jongensschclol stclnd lnaat' ectl paar
honderd meter van Vinkcnheuvel verwiiderd. "op
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ouderliik huis de villa van de gebroeders
[-laÍirrans 'verder woonde daar arlleen nog

veldwacltter Winr Klein. Die had nog '2i.1, sat'rel aan
de llluLlr ltatlgen. Als.iongep vonden we dat sc6itterencl. "

Bandelen
Spelen kon toen nog gernakkeliik op straat. "AIs er
twee autcl's per dag voorbi.i krryanrerr was het veel.
Bocren met kar ctl paard reclcn cr natuurliik nteer.
De lronren valt de I-lalteweg stonden er irr nri.in
.iongenstiid nog ntaar pas. t-lct wal'cn toerr allernaal
van dic dutltc sprieties ckr«rr cen stuk Íjetstrancl
vcrt"ronden nrct cclt paal crlaltgs . 'Zc waretl
uitstckcnd geschikt voor l'lurlrnp.ic rvisselen."

vcel .i,,ngc kindepep woorlden er toen niet aa, cle
I{altcwcg. "l)c ttaastc lrurett waretl zelÍ.s kinderloos.
Wc rvet'detl clettt tlok .scltandalig verwcnd. zcker rnet
.sittterklaas. Wc kwantctt regellrratig bii de truren
tlver dc Vlocr. I:igcnliik welretl we kipcleret't viut cetl
Ite le boe l nt en sclt "
.
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dan omnjden langs het

uisbeeld en dan weer
opnieuw onder de gans door en ffraar trekken aan de
met groen e zeep ingesmeerd e gulzennek.
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vervelen deden ze zich nooit. "De spelen waren
gebonden aan het jaargetijde. De zelfgemaakte
vlicgers werden na de oogst opgelaten op de
stoppelvelden. Knikkeren deden we in de herfst met
lerrren knikkers en glazen bikkels. Het voo{ail was
de bandel- oÍ' hoepeltijd. Jan Sieben smeedde de
baudels. Daarmee ging je naar school en ook na
schooltiid holde je daarmee over de straat. Op het
schoolplein werd met botsingen uitgeprobeerd wie
de stevigste bandel had. En dan was er ook nog
heido, een soort bokspringen waarbij éen jongen
rrret gespreide benen met zijn gezicht naar de muur
ging staau en twee of drie anderen gebogen
claarachter. Andere jongens sprongen daar dan op.
De laatste stak een aantal vingers op. De iongen met
lret geztcht naar de muur moest dan raden hoeveel."
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Carbidlampen
"Het kruisbeeld stond er dus al. rnaar als kind lette

H

je daar niet zo op. .le kwanr er dageliiks
verscheidene keren langs, het hoorde bii het

ee

straatbeeld. De buren zorgden clat het kruisbeeld er
netjes bijstond: regelmatig verse bloenren, het kniel-
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ban§e schoonmaken en het grind op zt.in tiid
wassen.tt
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In de bocht btj het kr uisbeeld stonden twee houten
lantaarnpalen. Voor de rest was de Halteweg 's
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avonds pikkedonker. "Fietsen hadden toen nog een
carbidlarnp als verlichting. Die girrg onderweg wel
eens uit, Als er geen huis in de buuft was om water
te vragetr, plaste je er gewooll in om aan vloeistof te
komen en zo gasontwikkeling te kriigen."
Nu is dat stukie Sambeek l'relernaal volgebouwd. De
lruizen uit zijnjeugd staan er echter nog allemaal.
"Hoewel ik al lang niet meer in Sanrbeek wooll., heb
ik de verandering in het straatbeeld van de laatste
jaren toch goed kunnen volgen", aldus Cas Vink.
"Het is wel een gezellige buurt gebleven. De
mensen trekken veel met elkaar op."

Hogc hoetl-rijden
I-let gedeelte van de Halteweg voorbij de beek werd
met vastenavond gebruikt voor het zogeheten hoge
hoed-riiden. "Twee paarden met daarop ruiters met

een hoge hoed op veftrokken samen. Een stukje
verderop stapten ze af en zetten de hoed af. Bii het
volgende puut weer stoppen en daar een andere
Iroed opzetten en zo verder wie het eerste bii de
eirrdstreep was. "

I.-let zandweggetie achter Bert Stiphout werd
getrruikt voor het gent-rijden. De paarden konden

1
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tlendrik Wienen:"FIet Witte Huis"
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I)c (irotcstt'itat. sczictt vitrtuit ltct Itoordcn in 1921. Links op clc Íilto hct statige Wittc IIuis. IIct Suis
rccltts is cvcncctts vcrdu,ct'tctt. lrlaar verder ziin cr nog diversc pnnclcn te herkcnnen.
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geadopteerd, er een vam die .iongens had voor
priester geleerd bU de paters in Mook. In l()46
kwam het bericht dat hij tot bisschop werd gewijd in

I-let Witte l-luis was voor 1937 eigendom van de

Iarnilie van de MunckhoÍ. Mijnheer van

de

MunckhoÍ'was cen gepensioneerd dierenarts die
daar wooncle mct 'zt-in vrouw en twee dochters. NA
'ti.in overliiclen trouwde mevrouw van de MunckhoÍ'
nret een zekere l-anrbrechts. Een van de dochters

en woonde in Venraij, en de zurdere,
Sis., wcloncle nog thuis. 'foen zowel Lambrechts en
ziln vrouw overleclen waren, vertrok Sis ook naar
Venraii. Mrjn tante, Mina Clabbers, was bevriend
nret Sis, cn door haar toedoen kon ik dit pand kopen
ont er een slagerii in te vestigell. In de week na
Pasen van 1939 kwam de Mobilisatie, en de
Grensbewaking werd hier gestationeerd. Op het
einde van de oorlog, 13 oktober 1944, werd ons huis
in puin geschoten, en mrjn vader kwarn toen bU

wets gehuwcl
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Mgr.

Bossilhou werd feestelijk ingehaald door pdstoor

aan Berhel.

Rome: Mgr. Bossilkov. Op 8 augustus 1948 kwam
hU zijn Eerste H.Mis opdragen in Sambeek, in de
Noodkerk. Dat was toen een hele eer voor de dames,
de familie van de Voordt uit Beugen en Lottum,
voor mrjn vrouw Els en voor mij. 's-Avonds kwam
de harmonie nog een serenade brengen. Nadien is
de Monseigneur terug gegaiut llaar Bulgariie, waar
hU op 16 juli 1952 werd geaïïesteerd en gevangen
gezet in de gevangenis vall Sofia. HU werd
beschuldigd van spionage en terrorisnte en op 5
oktober 1952 werd hij gefusilleerd.
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deze grÍmaataanval om het leven.

De achterbouw, voorheen paardenstal en bergplaats
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voor het rijtuig vuul van de Munckhof, was nog
intact. WU hebben die toen verbouwd tot
noodwoning. Ik trouwde toen met Els l-lommels,
een kind dat vanaÍ' de Eerste Wereldoorlog was
grootgebracht door de dames Roelofs. Deze
kwamen ook bU ons inwonen, maar onze
noodwoning was al gauw te klein. Later heb ik op
deze plaats miin nieuwe slagerij gebouwd.
De clanres RoeloÍs hadden nog meer kinderen

m

ee

H
©
©

5

©
©
m

Sa
ek

be

Patronant of Pnrochichuis
In.iuli lt)ll kocht hct kcrktrestuttrde boerderij van P.l-. Mafiens tegenoverde Kerk. clm daarcen
Patronaatsgcbtlut'i'llecr te zctten. De bouw werd gegund aan It. Stiphout en Chr. Nissen voor Í.3.350.-.
tjittrrciding vt:ttcl plaats in 1937. 'l'ot 1970 diende clit gebouw

als Parochiehuis.
Sindsclicrr is cr ccrt ltorccatrcciriil'in gevestigd "de Gouden I-eeuw". genoemd naar de oude Scrberg dic
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Íbtouit l92l nogdtridcliiktezienis.OpdieplekisnuherPastoordeVochtpleil.
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Hooge Woterstand, 30 jartuari 1926
De hooge vtulersland cler iíuus hcc./i uutl dc
h{uu:;kctnqlisctliev,et'ken oncler deze gemccnle heel
tttctl l;chucle uongerichl, E,en uchllctl locomolieven cn
clen z.g, i.jzeren man hehhen bi.jrtu healunuul onder
r,tryler gezelen. [/eel ntuleriuul i,t' guutl clri.jven. 14/ul
aen onlzellencle lcracltl hel y,uler kun hebben moge
bliiken uil het ./bil, dcrl aut't gemclcle v,crken een
ztryuut'dultbelespoot'liin over acnc lettg,lc vcu't
onseveer 50 Meler rttittt een iVíclu' hoog r4,crd
opgelteurd, I-{eggen en ze(/,r een kt'ttit't,ugctl rruren cr
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I':lkc \/cnricur,r,ing gaat niet altiid zonder weerstaurd.
Wi.i t.i.1r't hier in Sanrbeek al lang gewend aan het
idee clat cle Sturv crbii hoort, net 'toals de toren en de
lincleboon'r. VooraÍgaande aim de aanleg van het

s

huidige sluizenconrplex waretl de nteltingerr
verclcelcl. zowel op aarde als in de henrel. Zie
5

ee

Sambeek,

H

onclerstaande berichten uit het Boxmeers Weekblad:

juni 1920

onder gespoeld,

m

/nul,s t'aa(ls in aan wtriK numnrer vet'nteld :;loncl, zul
tcrt hcltoavc vut't dc kunuli,rctlie der Mqqs alltiet' cct't
",\lur,lt" an "schul,\,ïlui,\" u,orrlen
gcbottv,d. iilctctt" vtul dit beleekenl voot'
,suntlteck, welan zeker velen niel. Dat
ltetcckenl voot' ,\ttmltce k een verl,ies
t,ut'r L'ircu l()0 morgcn vcrt't hel beste
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v,cilund. Dit verlia,ï i,\' r,00t' den
bocrcn:;lctncl vln
Sambeek

onherslelbuur. ltlict ctlleen de groole
hocrcn ntoelcn hun be,sle weiland
nrissen, ntuut'ook de kleine nran, die
hicr fttctrli.ik.t ziin vootl"uud hooi
opdocl rtoot' den ytinler, zal er de dupe
vun tyorclcn. Al mlg het Riik den
aigcnurcn dc onlci,qcncle pcrceelen op
roiiula v,iiza uilbclulcn, daurntede i§
ar nog gaan gt'os an hooi itt de plaul,§.
lin hiaruun :al bahoa/ic kttrnen!
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Kruispunt Grotestraat I Zandsteeg / Maasstraat
In vrocgcrtiid een belangrijke l«'uising van clc doorgaande weg Boxmeer - Vierlilgsbeek cn de weg vanuit
de l)cel naar de Maas, Iin op cen druk kruispunt stonden veel huizen. Maar de Tweecle Wcrelcloorl«lg liet ook
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hicr duicleliike sporen na. De gaten ziirr mondjesmaat opgevuld. Wat wel opvalt is dat het groen steeds meer
de kans kriigt.
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Uit de Echo vzur l2 noventber lg43
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Ile Hervormde Kerk

ee

Het gehoun, der Herv. Gemeente honclerd jaor
zonclag 7 novernher v)ct,\ he I t00.iucrr gelecle n clcrt
hel lved, IJerv. kerkie in geltruik v,erul genotnen. De
./biteliike clqrurn viel in oktober, doch zondag hcrcl
een herdenkingsdien,sr plaat.s. In oktober t$13 yt,ercl
hel kerkie in gebruik genomen doctr tle kerkercrcrd
vcill Boxnteer en Santbeek, die de,slijtl.t be.slgncl uil
ds. C:.G. von lliels predikant, I,w. Berkelbach t,et,t
den Sprenkel kerla,oogd, LG, van de \4/erken en ï4/.
Noontqn ouderlingen en P, (Js,rener dictken, I/oór
die tiid v,erclen de cliensten geltouden in cle thans
tlog be,slaande r.k. parochiekerk. Deze i,s irt rle loop
der tijden in ver,schillendc handen ovet.gegaun.
Eer,vl tuas deze kerk in het bezit der kqtholieken,
rloch lijden,t de hervorming Í1ing deze ot,er uun cle
prole,rlanten. I I Mei 1702 v,,erd deze kerk door dc
ltlikscnr geÍroffen en brctndde het intcrieur
,qehee I
ttil, de lot'en v)erd ulleen vtal be:;cltudigd. Daar het
ziclcnuunlul dcr pt'ole,rlanten in,samltcek,\lcrk t4)e5
a,fgenomen en hel zodoende zeer mocililk v,u,t cle

m

Waar ttu tle Win.stotl Clhurchillstraat Iigt, stond voor
195(r de l-lert'onndc Kcrk. Op de Íbto uit lg2l is dit
getrotlw tlog ttet Le rjell, aclttet' ltet Gemeentehuis.
Sirrs 1648 zi.itt cl' alti.id een klein aantal Protestanten

©

ililllwezig geweest irr Satttbeek. .lot Salve'wege de
rlegcntiende eeu\\/ bekleedde n zij wel voorname
bestuursposten in de genreente Sarnbeek.
ln het Boxnleers weekblad van I augustus l g6g

©

stond het volgende:

Bliksem in rle Hervorntcle kerk
Gepusseerden iiluttnclag heerschte alhier en in de
ot'r1,ïlt'cken cen
ot,tv)eder, In de naburige
^t)uut'
gemecnla ,suntltcck ,sloeg de blikyem door het
lorenlie vun de l'rpl:;clut,tlse kerk en baande zich na
cenc nog crl ttcrnmarkalilkc schude le heltben
ctctngat'igl ucttl nnpp', karkhunkcn etc. dorr de deur
ccnen ttiltyc,q,. l)oot' cane ,spocdiS4e en doelntatige
hulp y)us' man dan hiarol) r)t?,ïlunen brancl u,eldra
nlcc,slct'.

r0

kark v)cct'o1t ta ltourryan, ging zij v,eer in r.k. hunclcn
oyat'. l)a htad. l'lcrv. gcmaanle hlec./'tocn cchlar hal
t'ac' hl ha hotrclcn,qrxl,\tlian,*;l oe./ëningen I a houclen in
hat bcnadan,qctlaaltc vut't clc tot"en en om clc
karkklokkan la lttitlcn bij begru/ënis,sen. [-,uler i,ï man
ovat'Ka,quun lol hal funn,vct't vut't het nll nog
ha,;lrtctncla karkfa.'l.crrvlil 30 uugllylLts l,\12 I ijclens
ce n vargutlcring noll be:;ktlen moesl vtorclen tot het
bouyyct't t,ut't ltcl kcrkje, v,ercl dil reecls in oktoher
l,\13 in gcbrttik l|enotnen. het kerkje i:; geltouu,cl in
dc tuitr vun clc toenmulige kcrh)oogcl l.W.
llarkclbuclt lung:; de cigencktmmen van Rullussen,
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Feest aan de hei
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Op 5 fèbruari l95l werd de Gouden Bruiloft gevierd van Hannes Bongarts en Henrica van den Bosch. De
buuftgenoten waren ook van de partij. De bovenste rii van links naar rechts (vóór het huis van Toon Ebben)
Dian vun den l-lunel, Wim Nabbe, ,lan van den I'leuvel, Piet llendriks, Cries Jacobs, Tien Philip,se, S.jang
Broek^,;, Koltus de Bruin, Gradie Bongers, .Io Rongen, Truus Broel<s.

Zittend van links naar rechts: Anna Nuhhe, vrouu, Philipse, Klien Hendril«, het Gouden Paar Ilannes en
l)riku l)ongarts, (ion de Bruin, Marie Bongers, Ncl Rongen.
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l-let Sint-l-uclovicus l-ieldesgesticht werd aanbesteed op l4ianuari 1893 en gegund aan I{endrikus Kerstiens
voor de son"lltlil van Í. I 0.888.-. De "ouden van dagen" sleten hier hun laatste levensjaren. Bovenstaande loto
dateert uit begin.ituett ''0. toen twee rijen bomen geveld werden. De derde rij staat er nog steeds. Rond 1960
werd clit gebourv \/crvangen door het Antoniushuis. Monrenteel vinden asielzoekers uit de hele wereld hier
een gastvrii ouderkomen.
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Werken aan de hei
(f

ttto'.s I l. Ytut tlc ll(lc'tt)

l)e lartrilic vatt clc llcten in actie. Links het staunhuis
vern l-lendrik van cle lJctcn.

cn latcr clc bocrclcrii

I{cchts clc lrocrclcri.f valt l-larrie van de lJeten.
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1928 kwanr Grad.f e Bongers uit Sint Agatha naar'
de Sarnbeekse hei en silnen met ztjn vrouw Marie
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van [,oon en hun kinderen werkten en leeÍden daar
-fotclat
het noodlot toesloeg en hun
rvelgenloed.

boerderti afbrandde in april 1952. De leden van de
Katholieke Arbeiders Bond staken cchter vele uren
in de wederopbouw van hun huis. Varrdaar de naanl:
"Onze vriie uren".
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ltel oude
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fuÍuric en Grad.je met lrun kippen, uchler hel hui,s vutl Kobu,s de

htti,s.

lJt't t itt .

©

ll/

im llongcrs

trt ltttttt'tl ttp dc plck y'uar aens httn httil; .rlottd

r'oot' lrct ttfbrtrndclc, l.inks (ry) de achlergrond de btwcleriictt
r,un l'ltililt.rc ('t't r'(tt't rlen I lauvcl.

"(
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)n:c

vt'i.ic' ut'ct't"

(/itl o's ; 1t4. l-l cndr
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k.s- lJ rttt gars )
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Cor Hnvens: 'Straatbeelcl vrijwel gelijk, maar de rust van toen is
)c otttlc lirtt) \ lttl rlc ( irr)otcstraat is l'olt(l

gcItilill(

t"

1

grotc c()ncLll't'cntcrr nl()c.st oltgcvcn I Iii vonrl
al sncl ccn aclnrirristnrticvc lruan.

93 5
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veI'dwenen?

. /,(\ \\'cct ( 'tlr I Iirvcr]ri z,ckct.. " \\i lutt ct. stitat

(l . "

"z\ls cttigc i()tlgclt Irts.scrr acht rrrcis.jcs \\;Ír.s ik rrpgit
tlrtris". '1,o hcrirrrrcrt hii z,ich rrit À.1n icugrliar.cn.
"AItiid ()p pacl ntct lrtturit)nsr'n.s. \/ce,l kattcrrkq,alrl
uitgchaalcl ctt clitru'\/o()r"r'aak ()l) dc ltop gchacl. \\ic
:illcclclcn \/cL'l [ruitctt. Voctballcrr nutulr'li.ih. tlgk
l'ltltllnp.ic rt'issclcrt ltii ons r.tclttcr irr tlc l'lp6rrrsluprl,
\À/c str'(l1ltctt. z.tlltls \\/c tlert noL'tnrlcn" rlp6r'clc rtltrrgr'.
Wc u,istcn allc rrilcrr crr hotrtrlrrivcrr lc t,ittcn."
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()lls rlictl\\ c huis ()l) ct't rlltt is c:clt
.i1r1r' ccrclcr-

)P vri.i u cl tlczcllLlc plck stoncl ccl'st tlc hecr-clcr-ii
Yllll ti.1tt t'lttlct' I Iarric I Iltvcrts L'lt nrocrlcr Ncllckc
i\'lltcssctt. " llcgin i0'cr' .iarcn is rni.in vuclcp ptct ccrr
lllllílldcrii hcgt)lltlctt. I )c tnacltirte: rvcrcl lilpge'rll'cycp
tlot)l' ccll tlicsclrtttlttlt'. I Iii nulillrlc gr'ílÍlp \'()()r' [rr)clcp
tril Sitttthccl, ltill'l\ ilt'tltcliik \'()ol' 50 ccnt ltcr hgprlcrrl
Itilt)[t'ltl'll. Litllszrlttte t'lutrrtl zi.yn hii hct nurlcrr rurclcrc
lrctiVitcitcrtt gck()l)lctt. zoitls rlc vcrkoclp \/ill'l \/cckoc(

(Jocdkopc

"
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kcn cn k ippcn \,ocr'.
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C'itÍLl-billat'cl 1,. Stipltottt u,crcl c\/cnul.s rlc stuu, in
Srtttthcck gctrottrvrl irr I ()2ti. [)iriu'\,oor' \\iil.s rlc. hclc
Ittlck (irotcstl'aÍlt/Sl. .lattslaun cigcnclorlr \/iln I Ilr'r'ic

ll rllci l()40 licp varlcr

Ilappic Il1r,c:rrs irr clc l)ccl
\\/ils op slag d«l9cl. ('rlt' Ilrrycps

()l) cc'l'l rrriirr licll cll
sttrtlcct'tlc ltlctt \'oot' ottclct'\vi.iz,cl' op clc l(rvc'cksclr«r9l
i rr 's- I Ict'tt)gc'tt hosclt I I i
i lt u,attr tcrug rrlilp Surrr Scck
crl IlÍlllt ltls /csticrriirrigc tlc ntititlclcri"i \/itp rj.y1 r,trrlc:r'
tlvct'. "Ik lurrl nog rrptlit ccr) ()\/c11ll 11pgc[1c1. lp1i.lt.

IIavcrrs. "Stiphout

is rlairr

ccn

cali.

I)c lairgtc liclttct' ('or I Iirvurs' orrrlcrliik

htrrs

nrctc,cr"r

llcÍrtlttltclt. t'cccl ntct cctt \/t'{.lchtu,ngc!t clt vcrk«lcltt
tltlk ll()g bcttz,i ttc. A ls ltc'I ltcrnr is i rr Slrrrr hcck \\/1s"
krr';rrrr cr cen iisco-kllr'. \vllilr'.ir: iisics \/oor ccn c.cpt
kott ko1'lc:lr. "

llt:t \\ lls lttrtisclt tlirl tlc cnisc zoon ilr hct gcz,irr hct
lrt'clriil' o\ ct't'ttltt'1." I)crtig i;uu' lung nrílillcle. ('tlr I lir\ cns. toltirr{ !rii irr 1,()70 rlc ()nqcliikc stri.id tcscrr rlc

orrtstorrrl
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lrl r'ontl tlc ccu\\'\\,issclirrs,.
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virdcr-
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\/an Nclleke Maessen zifn steenoven aan de Maas
olrhoogde onr die te beschermen tegen het

I-larrna [-lei.inenlans. "Drieka cxploiteerde I{aKa. een

s

ek

Irr hct pand waar nLl Autoservice Pennings zit.
de oorlog Drieka van de l-igt en

\\/()()nclcn \/oor

Op straat was het rustig. "De boeren reden el' tnet
-l'hiis Rutten met ziin
hun karren en straatveger
n"rige baard kwam regelmatig langs om de paardenmoppen op te ruintett. De atuto op de Íbto is vall
taxichauffeur Bert Schoppi ng. "
I-let was toen hartstikke gezellig wonell aan dat
stukie Grotestraat. vindt cle nu 7 4-.iarige Cor
I{avens. "Ook al otndat er in cle buurt wel zo'tr
viiftig kirrderen wAren. Irr was alti.id wel een stel
waarnree.ie kon spelelt. De lrurert krvatnen tret als
r1u trouwens achtet'oll..le rryist bifna alles van
elkaar. Het straatbeeld is voor een groot deel
hetzelÍde gebleven. Alleen de t'ust vatt toett is

en

daarnnast cle boerderii varl Piet v€ut I{assem.

verdwenen."
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In het huis.ie rechts op de oude fbto woonde.lan vall
dc Ligt. I)Aarachter liep eerl pad naar het huis van
Marten Katenran. Verder woonden aan die zif de van
dc (irotestraat Catrien ell Nelleke valt Achten en
[)iet l)ourvels. "ln het huis van de huidige slagerii
I lcndriks woonden Gien en Mieke Crouwers. Dan
krveurr het huis varl de op krukken loperrde Cis van
Os. vervolgerrs cafe Arls en het velvoersbedriiÍ'van
SicÍ'I-,i-larAkkers. hl het huis van Ké van l{arert
wcrdcn eieren voor de Ilierbond geveild."
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aÍgebrarrde woning van Toon van de Brand

H

hanclelskanrer \/an een aantal lroeren en verkocht op
'teer bescheiden schaal kruidenierswaren. "
Vcrder lraar het centrum vm Sanrbeek stond de later

Straatvcgcr
I)c (irotestraat zelf was zestig .iaar geleden ltog een
vcrharclc grindweg. De woningen hadderr al wel
clcktricitcit, nraar gas cn water kwanrcn pas t"la de
oorlog. " I-lalvcrwege dc .iaren '30 kregen we al
tclcliron. nrct ccn heel nrooi ttutnlner: I23."

14arlcn l(alenttnt 'iooottrle rccl.rls tcltlt:r dc ltuizctt
tt dtt tl t: (") rot cst t'tta t.
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(l rotestra:rt / Stalcnbcrg
ln cle .iarelt'30 zag dc Grotestt'aat. ltoek Stalcnbcrg cr zo uit. Wslcen benzinepclnjp nlaar gccn auto's. Annu
l9t)7: r,ccl ilLtto's ntaal'\/oor benzinc uloetcn wc naar clders. ook al hcct de Dorpstraat nu bi.irra "lloutc (r(r".
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