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I8 februari 1922

"Wij hebben de eer u te berichten
dat wij voorlopig afzien van ons
plan om aan de regering een voorstel
te doen tot vereniging van de
gemeenten Sambeek, Vierlingsbeek
en Maashees & Overloon", aldus het
zeer korte schrijven van de
Brabantse bestuurders. Een toelichting ontbreekt. Desondanks heerst er
grote vreugde bij Burgemeester en
Wethouders dat het fusieplan nu is
afgeblazen.

Vervelende paasrvens
Aanvankelij k wilden Gedeputeerde
Staten alleen de gemeenten Vierlingsbeek en Maashees & Overloon
samenvoegen. Die plannen veranderden begin april van dit jaar. Op

©

SAMBEEK,25 mei l92l -De
samenvoeging van de gemeenten Sambeek, Vierlingsbeek en
Maashees & Overloon gaat niet
door. Dat hebben Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant vandaag aan Burgemeester en Wethouders van Sambeek laten weten.

paaszaÍerdag 4 april ontvingen

Burgemeester en Wethouders een
brief van Gedeputeerde Staten
waarin werd medegedeeld dat
ze de gemeenten Sambeek, Vierlingsbeek en Maashees & Overloon
wilden laten fuseren. "Een niet
erg aangename paaswens", zo
reageerden Burgemeester en
Wethouders van Sambeek op dit
schrijven. "Wij zullen ons met hand
en tand hiertegen verzetten".
De in deze regio bekende historicus
A.F. van Beurden werd gevraagd
om op zeer korte termijn een aantal

historische feiten over Sambeek op
papier le zetten, die het grote belang
van het dorp in het verleden moesten
aantonen.
Duvelsklökske nr. 45, 201 0
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Snelle reactie

Vijf

dagen na het onheilsbericht ging
er al een brief uit naar Gedeputeerde
Staten met daarin tal van argumenten
waarom de gemeente Sambeek niet
met Vierlingsbeek en Maashees &
Overloon zou moeten samengaan.
"IJw voomemen om deze gemeente
met genoemde twee andere samen te
voegen, hebben wij met leedwezen
vemomen", begon de op 9 april
l92l gedateerde brief. "Iedereen die
het Land van Cuijk kent, weet dat er
een groot verschil bestaat in leven
en streven, in bestaan en handel, in
landbouw en cultuur tussen Sambeek

De Sambeekse gemeenteraad was erg content met het niet doorgaan van de herindeling

om de gemeente Sambeek op te

Verzoekschriften
"Een goed bewijs voor het
bestaansrecht van Sambeek is het
verzoekschrift van de inwoners van
het onder de gemeente Vierlingsbeek
vallende gehucht Vorlum van
begin dit jaar", aldus Burgemeester
en Wethouders. "Ook van de
inwoners van het bij de gemeente
Vierlingsbeek behorende gedeelte
van De Twist (nu Westerbeek;
red.) is een dergelijk schrijven
binnengekomen. Allen willen graag
bij de gemeente Sambeek gevoegd
worden."

heffen en samen te voegen met de
twee andere.

Burgemeester en Wethouders wezen
verder op het belang van het oude
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en Vierlingsbeek met inbegrip van
Maashees & Overloon. De gemeente
Sambeek heeft zich steeds - ook
in moeilijke tijden - door eenvoud
en zuinigheid. vlijt en ijver, weten
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nader ingegaan op de redenen
waarom het zeer onwenselijk was

be

gesticht."
In een uitgebreide bijlage werd
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staande te houden. De gemeente
heeft wegen aangelegd en verbeterd,
scholen gebouwd, ontginningen
gerealiseerd en een spoorwegstation

gilde, de St. Janstoren ('een sieraad
voor het Land van Cuijk') en het
mooie Vrijthof.
"Het gemeentebestuur heeft altijd
getracht de welvaart te bevorderen.
Denk aan de ontginning van de
uitgestrekte heidegronden en de te
bouwen stuw in de Maas. Door de
aanleg van een nieuwe verharde weg
van Sambeek naar Vredepeel met
een lengte van circa 13 kilometer
is een rechtstreekse verbinding van
Maas naar Peel gemaakt."

Welvaart
"Zowel vroeger als nu heerst er
welvaart", zo geven Burgemeester

"Er is een goed
onderhouden gemeentehuis, evenals
een rooms-katholieke kerk met
monumentale toren, een hervormde
kerk, prima ingerichte scholen,
een patronaat met vergaderlokaal,
drie kloosters, coöperatieve
verenigingen, vruchtbare ontginningen en een uitgebreid wegennet.
Daarmee is Sambeek de naburige
dorpen ver vooruit. Er zijn dan ook
geen redenen om deze situatie te
veranderen en de gemeente op te
en Wethouders aan.
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Bomen langs Halteweg groeien langznam
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heffen."
In hoeverre de brief van Burgemeester en Wethouders van Sambeek
het College van Gedeputeerde Staten
in 's-Hertogenbosch op andere

SAMBEEK,2I marrt 1936 Sinds deze week staan er bomen
langs de Halteweg (nu: St. Janslaan;
red.). Ze zijn gratis ter beschikking
gesteld door de Nederlandsche
Sierteeltcentrale en geplant door
arbeiders in de werkverschafftng.
2 - Duvelsklökske nr. 45,2010

Van officiële zljde is meegedeeld
dat de geplante bomen heel
langzaam groeien en slechts weinig
kruin maken. Eigenaren van
percelen langs de Halteweg hoeven
dan ook niet te vrezer, voor schade
aan hun gewassen.

gedachten heeft gebracht, is niet
bekend. V/él dat er in Sambeek een
zucht van verlichting is geslaakt
dat de samenvoeging van de drie
gemeenten in het zuiden van het
Land van Cuijk niet doorging.

Brutale inbraak in pastorie
juni

-Yannacht heeft een brutale inbraak
plaatsgevonden in de pastorie van
SAMBEEK

14

1827

Sambeek Door twee glazen los te
snijden van een schuifraam en dit
omhoog te duwen verschaften een
of meerdere dieven zich toegang
tot het gebouw.
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De buit was aanzienlijk: pastoor
Petrus Bonants mist tweehonderd
gulden (ongeveer 90 euro), een gouden kruis en ring, een zilveren zakhorloge en elf zilveren kurken.
"In de kamer waarvan het raam was
opengebroken stond het bureau van
de pastoor", meldde burgemeester
Johannes Jansse in het procesverbaal dat hij vandeze gebeurtenis
opmaakte. "Dat stond open, terwijl
drie laden op de grond lagen. Het
bovenblad van het bureau, de onderdeuren en ook het middelste kastje
waren met geweld opengebroken.
De kamerdeur was geblokkeerd met
vijf stoelen, waarschijnlijk om te
voorkomen dat de pastoor vanuit
zijn slaapvertrek zich toegang tot
deze kamer zou verschaffen. Op de
pianoforte en op de houten vloer lag
gebrand linnen, waaÍïnee de dief of
dieven licht hebben ontstoken."
Burgemeester Jansse was op verzoek
van de pastoor naar diens pastorie
gekomen om met eigen ogen deze
brutale inbraak te bekijken.
"Biruren en buiten waren er verder

,,De Gouden l*esw"

Gegraveerde kurken

proàesteert

De pastoor verklaarde niets van de
inbraak gehoord te hebben. "Toen ik
vanmorgen om zes uur in deze kamer kwam, merkte ik dat er was ingebroken. Alles is nog precies in de
staat zoals ik die heb aangetroffen."
Van de gestolen zilveren kurken waren er enkele met daarin gegraveerd
de woorden 'rode wijn', terwijl op

zstërdàg a.r. om &lvast

stond. "Het bedrag van tweehonderd gulden bestond uit tien gouden
munten ter waarde van tien gulden
en nog een aantal andere munten",
aldus de pastoor.
En burgemeester Jansse: "Omdat
er geen enkel vermoeden is wie de
dader ofdaders zouden kunnen zijn
zal ik het proces-verbaal, dat ook is
ondertekend door de pastoor, opsturen naar de Officier van Justitie in
Eindhoven en de Commissaris van
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de Koning in's-Hertogenbosch."
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Be Ganden

Lesun - Sambtek

Boxmeers Weekblad, 28 augustus 1975.

Fles cognac
gestolen
SAMBEEK, 21 juni 1947 - Bij
caféhouder Lambert Stiphout is een
dezer dagen tijdens een korte afivezigheid van de eigenaar een fles cognac gestolen door een van de gasten.
De politie had de dader spoedig

gevonden.
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Wegens brutaliteit tegenover de politie werden drie personen naar de

kazeme in Boxmeer overgebracht.

Zondag 20 sn l[arndag
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geen aanwijzingen te vinden over
hoe de dief of dieven te werk zijn
gegaan", schreef de burgemeester.

IETffiI§ §[Í}I[EEI(

Boxmeers Weekblad, 19 april 1947

Sambeek krijgt
telefoon
SAMBEEK, juni 1917 - Zoals het

Op de plaats van de vroegere pastorie stond
eertijds de schuurkerk annex pastorie.
Pastoor Bonants woonde in het rechtergedeelte,waar de inbraak plaats vond.
Detail tekening Jan de Beijer, 1743.

er nu naar luitziet, wordt binnenkort
een begin gemaakt met de aanleg
van een telefoonverbinding tussen
Sambeek en Boxmeer. Door gebrek
aan materialen als gevolg van de
Eerste Wereldoorlog waren de werkzaamheden hiervoor uitgesteld, maar

over niet al te lange tijd zullen Sambekenaren via een dikke koperen
draad met anderen kunnen praten.
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Verkriigbaar:

Fnuitböomen,
von dc bertc roortcn.

1'«rr soort-sclrthoid wordt iogest*au.)
Aaabevelond

J. H. Stevens
§AMBEEIL

Boxmeers Weekblad, 16 november 1912.
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Voortaan comfortabel naar Station Sambeek
Janslaan). Deze moesten uiteraard
worden afgeleverd aan het station
van Sambeek. Ook zou Jaartsveld
een stoomwals, twee sproeikarren en
een pomp beschikbaar stellen.

Lening
Tijdens deze aanbesteding bepaalden
Burgemeester en Wethouders ook
het loon van de voorwerker. Deze
ging 30 gulden (ruim 13,50 euro) per
week verdienen. Om de verharding
van deze weg en die van Mullem
naar het station te bekostigen sloot
het College een lening van 25.000

©

1922 - Toon Keyzers uit Mullem heeft net zijn tonte uit Amerika naar het station gebracht

SAMBEEK,3l december 1922 -

m
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Inwoners van Sambeek kunnen
sinds kort gebruik maken van de
verharde weg van het dorp naar
de spoorweghalte. De arbeiders
die hieraan gewerkt hebben worden per I januari ontslagen.

deze twee wegen het beste kon
worden aangepakt. De heer Vels,
opzichter bij de Heidemaatschappij
inArnhem, adviseerde om de wegen in eigen beheer aan te leggen.

meer reizigers van het houten station

gebruik maken."

Op 17 mei van dit jaar had het College de heer Vels naar het gemeentehuis uitgenodigd om van hem te
vernemen hoe de verharding van
4 - Duvelsklökske

nr 45,2010

hij opnieuw de laagste inschrijver.
Bezwaar
Nu de werkzaamheden aan de weg
van Sambeek naar het station zijn

voor twee procent van de aanlegkosten. Uiteraard moest hij dit nog wel
even met zijn werkgever de Heide-

afgerond, resteert nog de aanleg van
de verharding van de zandweg van
Mullem naar het station. Zoals bekend heeft een aantal inwoners van
Mullem daartegen bezwaar gemaakt.

maatschappij overleggen.

Zij willen

Stoomwals

gelegd aan de westzijde van de
spoorlijn en niet - zoals het College

deze bevestigend. Hij rekende daar-

Op2l augustus 1921 vond de aanbesteding plaats. "Er zijn verschillende offertes binnengekomen",
meldde burgemeester Stevens toen.
"De laagste is die van de firma H.W.
Jaartsveld uit Groenlo, geen onbekende voor de gemeente Sambeek,
want deze heeft ook de weg van het
station naar het radio-ontvangststation aangelegd.Deze firma levert
degelij k werk." Vervolgens besloten
Burgemeester en Wethouders om
Jaartsveld 900 ton hoogovenslakken
en 750 ton basaltsteenslag te laten
leveren voor de verharding van de
Halteweg of Stationsweg (nu: St.

©

worden, zo oordeelde het College.
"Door een goede verbinding zullen

Op een vraag van burgemeester Piet
Stevens ofde heer Vels het toezicht
op zich wilde nemen, antwoordde

m

Sambeek naar het station en van
Mullem naar het station verhard

walsen daarvan kan daarentegen het
beste worden aanbesteed."
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In eigen beheer
Hoogste tijd dat ook de wegen van

verrichten. Het voor de verharding
benodigde basalt, het vervoer en het

sH

legen om een comfortabeler verbinding tot stand te brengen tussen het
dorp en het spoorwegstation, waar
sinds I april van het vorige jaar enkele malen per dag treinen stoppen
om passagiers te laten in- en uitstappen. Wie vanaf het station naar Sambeek of Mullem wilde, moest over
een zandweg. Alleen reizigers die
het radio-ontvangststation als einddoel hadden, konden gebruik maken
van de verharde weg (nu: Radioweg;
red.) die daar door het Rijk is aangelegd.

"Sambeekse landbouwers kunnen
leem voor de ondergrond vervoeren en ook het verdere grondwerk

ek

en Wethouders was er veel aan ge-
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De afgelopen maanden is er hard
gewerkt om deze weg gereed te krijgen. Het College van Burgemeester

"Dat is goedkoper", verklaarde hij.

gulden (11.344 euro) af. Voor het
vervoer van de hoogovenslakken
en het basalt plaatste het College
een advertentie. Van de zeven transporteurs die zich inschreven, was J.
Heijnemans uit Sambeek verreweg
de goedkoopste. Hij mocht dit werk
dan ook uitvoeren. Voor het rijden
van de waterkar had zich eveneens
een aantal gegadigden gemeld, waaronder ook weer Heijnemans. Met
zestig cent per uur (27 eurocent) was

dat deze weg wordt aan-
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Boxmeers Weekblad, 26 augustus 1922

en de gemeenteraad

willen - aan de

oostzijde. Een verzoekschrift daartoe
aan Gedeputeerde Staten

in's-Herto-

genbosch is echter afgewezen.
Nu kan een begin gemaakt worden
met de aankoop van de benodigde
gronden. Naar verwachting zullen de
werkzaamheden ongeveer halverwege volgend jaar beginnen en enkele
maanden laÍer zljn afgerond. Reizigers kunnen dan over drie verharde
wegen Station Sambeek bereiken.

Keuring van trekhonden
I

september 1911 - Vanmorgen is bij het raadhuis aan
de Grotestraat een keuring van trekhonden gehouden. Ambtenaren
controleerden de honden, het tuig en de karren om te zien ofdeze voldeden
aan de vandaag in werking getreden Trekhondenwet. De eigenaren van de
honden bij wie alles in orde was, kregen een nummer dat om de hals van het
dier moet worden bevestigd en een bewijs van inschrijving.

SAMBEEK,

=@r

Dronken man beukt
zich uit cel

©
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1928 - De familie van Hannes van Os uit de Maasstraat poseert meï haar goedgekeurde
trekhond. Ttton Cor zit wel op de bok, maar normnal liep hii naast langs de knr.
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Gestolen fietsen
zijn weer terecht

maal B hll
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SAMBEEK,
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oktober 1942 -De

fietsen die de afgelopen tijd bij de
kerk van Sambeek werden gestolen tijdens de zondagse hoogmis
zijn weer terecht. De politie heeft
ze onbeschadigd teruggevonden
achter een schuur in Afferden.

De eerste die zijn fiets kwijtraakte,
was rijwielhandelaar Wiel Pennings.
Toen

in hmbrel {n. ldcÍoon {91.
Wti bsbbr. een gawcldlge srle.lng la

hij op zondag

10 augustus na

afloop van de hoogmis zijn splintemieuwe tweewieler wilde pakken,
was deze verdwenen. "Een aanzienlijke schadepost in deze moeilijke

tijd", meldde hij.
Een week later was het weer raak.

Toen werden twee fietsen tegelijk
van kerkgangers ontvreemd. De
diefstallen leidden ertoe dat gelovigen hun rijwiel in bewaring konden
geven bij de zusters Dominicanessen

de nlèus§la
Conbloa *ielà*D. Tooado artikclea.
Brabaolà artl&cler. Sola c*sttÈs. K.u-

lGu-uitcllc!, Elcctriscbe huisàoudelille

Kindcrrijwiclca, Driewiehre. ÀutoJ:ds.
appsratcD, Gasíorauizen, Riiwietrn
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hij daar amper een half uur zat,
kreeg hij - naar hij later verklaarde zo'n enorme dorst dat hij beslist wat
water moest drinken. Helaas was er
op dat moment geen bewaarder in
het raadhuis aanwezig. Met als gevolg dat de man zich met geweld een
weg naar buiten wilde banen. Dat
viel nog niet mee want de cel heeft,
zoals bekend, een dubbele deur. De
man liet zich daardoor niet ontmoedigen. Hij begon tegen de eerste
deur te beuken, die het na enige tijd
begaf. Vervolgens moest de tweede
deur eraan geloven. Na een half uur
stompen, trappen en duwen stond de
arrestant buiten. Het eerste waarnaar
hij op zoek ging was water. Toen hij
dat gevonden had en wat gedronken
had, ging hij rustig bij de ingang van
het raadhuis aan de Grotestraat zitten wachten op de dingen die komen
zouden. Korte tijd later arriveerde de
politie, die de man meteen weer in
zijn cel terugbracht en hem tot in de
namiddag bewaakte, totdat hij zijn
roes had uitgeslapen.
Uiteraard werd toen proces-verbaal
opgemaakt van het gebeurde. Daarna
kon hij naar huis.
Toen

m
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SAMBEEK,23 augustus 1883 Vanmorgen hebben enkele marechaussees uit Boxmeer een dronken man in de cel onder het raadhuis van Sambeek gebracht. De
arrestant, venter van beroep, had
al vroeg veel te diep in het glaasje
gekeken.
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ntul la ha, s:r leleudalllng le r$Í*aurn
Ve*aÍ vdfdrg 17 rev:ober tfo 5 decrobcr

ytÀ vi, biJ aankccp vra allc artikclcn *arGt
op zulks groorlooíd is è.t tri, cooenta bealing

5 olo karting
Boxmeers Weekblad, 17 november 1961.

van het Ludovicusgesticht (nu: asielzoekerscentrum Antoniushuis ; red.).
Op de binnenplaats van het klooster
was een bewaakte stalling ingericht.
Daarvoor moest wel één cent worden betaald. Nu de gestolen rijwielen
boven water zijn gekomen, kan deze
stalling worden opgeheven.

Duvelsklökske nr. 45, 2010 - 5

Bomen op Vrijthof gekapt voor
Sambeekse armen
SAMBEEK, 18 mei 1847 - De opbrengst van de verkoop van iepenbomen op het Vrijthof in Sambeek is niet bestemd voor reparatie
van de school, maar gaat naar de armen van het dorp. Dat heeft de
gemeenteraad vandaag besloten.

©
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Ítet lngang varr 1 lunl 1974 wordon hot Pakhuls tè §arnbeck Gn
de verkoop tË VtÉrll.rg3bcck,
Grotestrast 33 óFgèhsvcn.
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c.[.L ,,F[[[ tÍt ffififi§"
Boxmeers Weekblad,30 mei 1974
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Jacobus Zeegers betaalde 3 gulden
voor een klein exemplaar.
Onder de bieders waren de Boxmeerse schrijnwerkers Peter Maessen (hij kocht maar liefst vijf bomen)
en Jacobus Beuijssen en de Sambeekse timmerlieden Martinus Bos,
Roelof Gerrits en Johannes Nielen.

Ook kuiper Willem Usener kocht
een boom. Volgens de verkoopvoorwaarden moesten de bomen vóór l5

stane

kuilen dichtgemaakt.

Gemeentebos gedund
Zoals gemeld zou de opbrengst van
de verkoop bestemd zijn voor enkele
reparaties aan de dorpsschool op het
Vrijthof. De gemeenteraad had op
2 januari van ditjaar besloten dat
daar een nieuwe vloer, een ander
plafond en een groot schuifraam in
zouden moeten komen. Omdat er
onvoldoende geld in de gemeentekas
was, stelde burgemeester Christiaan
van den Bosch toen voor om de 21
iepenbomen op het Vrijthof te verkopen. Hij schatte datdezezo'n200
gulden (90 euro) zouden opbrengen.
De raad stemde unaniem in met het
plan van de burgemeester.
Een paar maanden later echter bleek
dat het Algemeen Armbestuur dringend geld nodig had om de grote
nood van de vele annen in het dorp
enigszins te kunnen lenigen.
Overigens gaat niet alleen de opbrengst van de verkoop van de iepenbomen naar de armenkas, ook die
van het dunnen van het gemeentebos
en van de op stam verkochte heide
komt ten goede aan de Sambeekse
behoeftigen. In totaal gaat het om
een bedrag van ruim 344 gulden
(156 euro).

w

Nieuwe brug
over
de Raam

©
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De iepenbomen werden op 11 februari van dit jaar door burgemeester
Christiaan van den Bosch verkocht
aan de meestbiedende. Voor de bomen was belangstelling van elf personen, afkomstig uit zowel Sambeek
als naburige dorpen. Gemiddeld
bracht een boom elf gulden (brjna
5 euro) op. Uitschieter was een iep
die voor 21,50 gulden (bijna 10
euro) ging naar dorpsgenoot Francis
van Os. De goedkoopste boom was
eveneens voor een Sambekenaar.

m

vragen om buitengewone maatregelen", zo motiveren Burgemeester
en Wethouders hun voorstel om de
opbrengst van ruim 232 gulden (105
euro) van de openbare verkoop van

Elf kopers

ee

te zljn.
"Buitengewone omstandigheden

sH

daarvan moeten ze noodgedwongen
een beroep doen op een tegemoetkoming uit de kas van hetAlgemeen
Armbestuur. Begin dit jaar stortte de
gemeente Sambeek al420 gulden
(circa 190 euro) extra in deze kas,
maar dat bedrag blijkt onvoldoende

21 iepenbomen naar de kas van het
Algemeen Armbestuur door te schuiven. "Het is van het grootste belang
dat hulpbehoevenden nu geholpen
kunnen worden."

ek

Steeds meer landarbeiders komen
zonder werk te zítten. Als gevolg

be

De in I 847 gekapte bomen werden vervangen door nieuwe. Ook deze moesten eraan geloven
in 1924, waarna wederom herplanting plaatsvond.

april gekapt zljnen de daardoor ont-

SAMBEEK, 28 januari 1933 - De
nieuwe brug over de Raam in de
Radioweg is thans geheel voltooid.
Het kunstwerk is vervaardigd uit
gewapend beton en werd ontworpen
door de Vierlingsbeekse architect
Van Weegen. Aannemer H.L. Huijbers uit Sambeek heeft het werk uitgevoerd. De op zware vrachten berekende brug moet naar verluidt zeker
enkele tientallen jaren meegaan.

Veel meer geld nodig voor

nieuw raadhuis
t'

SAMBEEK 10 maart

1877 - De verkoop van een aan de

gemeente Sambeek toebehorend huis met erf, tuin en daarbij gelegen bouwland heeft 688,00 gulden (312 euro) opgebracht. Dat hebben Burgemeester en Wethouders meege-

:::

:

deeld tijdens een vandaag gehouden raadsvergadering.
Het gaat om een ruim 5800 vierkante
meter groot perceel in de Sambeekse
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heide aan de Hoogeindseweg. Tot
verkoop hiervan had de gemeenteraad op 21 juni van het vorig
jaar besloten. Het huis verkeerde
in slechte staat en er zouden grote
reparaties moeten plaatsvinden om
het weer enigszins op te knappen.
"Bovendien is het bouwland bij dit
huis van inferieure kwaliteit", oordeelde de gemeenteraad toen. "Het
hele perceel is al geruime tijd voor
acht gulden (ruim 3,5 euro) per jaar
verhuurd. Met de opbrengst kan een
deel van het te bouwen raadhuis aan
de Grotestraat worden bekostigd."

Broek bij het dorp. De

volgende verpachting van het Broek
aanzienlijk minder runderen in het

Te weinig

De verkoop van dertig percelen
gemeentegrond in de Sambeeksche
Hoek en het huis met bouwland in
de Sambeekse Heide heeft tezamen
4033 gulden (1830 euro) opgebracht.
"Dit bedrag is volstrekt onvoldoende
om het nieuwe raadhuis met onderwijzerswoning van te bekostigen",
aldus het college, dat overweegt om
het Rijk een lening van 5400 gulden
(2450 euro) vervroegd te laten aflossen. Zo zou de gemeente Sambeek
over voldoende financiële middelen
beschikken om het nieuwe gebouw
plus de inrichting ervan te kunnen

m

Broek te laten gÍazeu Tijdens een
schorsing van de vergadering namen
de drie gedeputeerden het Broek bij
de Maasstraat in ogenschouw. Zij
waren bijzonder tevreden over de
verbeteringen die het gemeentebestuur - het betrof voomamelijk een
betere afwatering van de weilanden
- de laatstejaren had doorgevoerd.
"Wanneer enkele jaren hiermee
wordt doorgegaan kan het Broek

prima weiland worden", zo gavenze
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Dat de gemeente Sambeek een
nieuw raadhuis gaat krijgen - tot nu
toe vinden de vergaderingen van de
gemeenteraad plaats in de raadkamer
in de woning van de burgemeester is het verrassende gevolg van een
bezoek dat drie gedeputeerden op 28
juli 1875 aan Sambeek brachten.
Ze waren naar Sambeek gekomen
om met de gemeenteraad te overleggen over de verpachting van het

schap van burgemeester Johannes
van den Bosch waren het hiermee
eens. Unaniem besloten ze om bij de

ee

Bezoek gedeputeerden

Betere afwatering
De zeven leden van de Sambeekse
gemeenteraad onder voorzitter-

sH

De openbare verkoop vond op 28
1876 plaats ten overstaan van de
Boxmeerse notaris Verbunt, nadat de
inwoners van de gemeente Sambeek
daarover ruim van tevoren in kennis waren gesteld. Eerder al zijn er,
zoals bekend, dertig afzonderlijke
percelen in de Sambeeksche Hoek
verkocht. In totaal ging het daarbij
om meer dan 130 duizend vierkante
meter. Deze verkoop vond plaats op
21 oktober 1875. De opbrengsthiervan, een bedrag van 3345,50 gulden
(1518 euro), wordt eveneens aangewend ter bekostiging van het nieuwe
raadhuis.

juli
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Dertig percelen
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gedeputeerden dr. A. van
der Steen, P.J. van der
Does de Willebois en
Om de bouw van het raadhuis aan de Grotestraat te bekos'
W.P.A. Mutsaerts waren
tigen, verkocht de gemeente verscheidene percelen grond.
van mening dat het gete bouwen. "Deze gemeente heeft inmeentebestuur te veel rundvee van
derdaad behoefte aan een raadhuis",
Sambeekse boeren in het Broek liet
waren alle gemeenteraadsleden het
gÍazen. De dieren kregen daardoor
met hen eens. "Zelf hadden we al het
maar amper genoeg te eten, met als
idee om in de loop van het volgend
gevolg dat de gemeente Sambeek
jaar (1876 dus; red.) de in slechte
wel een lage pacht móest vragen.
staat verkerende onderwijzerswoEn dat was zeer ten nadele van de
ning
aan de Grotesfraat af te breken
runderen
gemeentekas. Door minder
en op dezelfde plek een nieuwe onin het Broek toe te laten, zouden
derwijzerswoning, met daarboven
de boeren vanzelf meer pacht gaan
eenraadzaal, secretarie en andere
Bossche
betalen, zo redeneerden de
vertrekken te bouwen."
bestuurders.

w

betalen.

A
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te kennen.

Eiedt alch aa& voor hct vcrrichtcl van

Financieel gezond
Omdat ze tijdens hun bezoek tevens

dcrgeurcnrt. wGstea.

de kas van de gemeenteontvanger
hadden gecontroleerd en bemerkt
dat Sambeek financieel gezien een
gezonde gemeente was, stelden de
gedeputeerden voor om een raadhuis
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Mooie spiegel
Monument op de Dam is een
voor jubilerende héét klein beetje van Sambeek
pastoor
Verkennerij
SAMBEEK,5 juni 1883 - Iedereen
die vandaag door Sambeek kwam,
zagdat het dorp feest vierde.
Uit bijna alle huizen wapperde
de Nederlandse vlag. Reden van

al dit feestvertoon: het zilveren
priesterjubileum van pastoor L.L.

Wollaert.

SAMBEEK, januari 1947 -De
geldinzamelingsactie voor de oprichting van een Nationaal Monument op de Dam inAmsterdam
heeft in de gemeente Boxmeer
510,00 gulden (ruim 230 euro)
opgebracht. In dit bedrag zijn
niet begrepen de giften van particulieren die hun bijdrage hebben
gestort op het gironummer van de
Nationale Commissie voor Oorlogsgedenktekens.

Enkele dagen later ging er een brief
uit van de Boxmeerse burgemeester
H.L.F.M. Baron van Hövell van Wezeveld en Westerflier naar alle verenigingen en directeuren van fabrieken in de gemeente. Hij wilde geen
plaatselijk comité oprichten, maar
spoorde besturen van verenigingen
en directeuren van bedrijven aan om
bij hun leden en medewerkers geld
in te zamelen en daarmee certiÍicaten te kopen.

©
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Gradus Klaassen, hopman van de

verkennerij in Sambeek, kocht zes
certificaten van 0,5 gulden (circa23
eurocent; red.), goed voor zes vierkante centimeter van het Nationaal
Monument in Amsterdam, dat zo dus
een héél klein beetje van Sambeek
is.

De animo bij verenigingen en be-

drijven in de gemeente Boxmeer om
certificaten te kopen bleek overigens
niet erg groot te zijn. De gemeente
Boxmeer verwachtte voor ongeveer
1825 gulden (828 euro) aan certificaten te zullen verkopen. Zoals hierboven vermeld werd het 510 gulden.
Het zal naar verwachting nog een
aantal jaren gaan duren voordat het
Nationaal Monument op de Dam er

werkelijk staat.

©

ging voor in een eucharistieviering.
bijgestaan door een groot aantal
andere geestelijken. In de feestpredikatie wees kapelaan Brantsen op de
grote waardigheid van de jubilaris en
diens plichtsbetrachting. Uiteraard
feliciteerde hij hem met zijn jubileum. Leden van de H. Familie zongen

ee

Omdat hij vooraf te kennen had
gegeven geen groots feest te willen vieren, werd alleen in de kerk
aandacht geschonken aan het feit dat
hrj in 1858 tot priester was gewijd.
Om half negen betrad de jubilaris
het prachtig versierde godshuis. Hij

sH

l,ambertus Ludovicus Wollaert was van 1879
tot 1903 pastoor in Sambeek.
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Verenigingen en bedrijven in Nederland konden certificaten kopen,
goed voor een aantal vierkante centimeters van het nog te vervaardigen
monument. Begin december van het
vorige jaar deed directeur Bijlsma
van de Nationale Commissie voor
Oorlogsgedenktekens een dringend
beroep op de burgemeesters van alle
gemeenten in Nederland om plaatselijke comités op te richten. Die
zouden verenigingen en bedrijven
moeten gaan benaderen voor financiële ondersteuning. "De plaatselijke
comites hebben een belangrijke
taak", aldus de directeur. "De leden
moeten het niet bij één collecte laten, want dan zullen beslist niet alle
inwoners in de gelegenheid zijn om
bij te dragen. Als ze naar andere en
meer mogelijkheden zoeken, zullen
ze die zeker vinden."

na de eucharistieviering een speciaal
voor deze gelegenheid geschreven

feestlied.
Verschillende andere Sambeekse
verenigingen begaven zich in de
loop van deze dagnaar de pastorie
om pastoor Wollaert geluk te wensen. Zangvereniging Caecilia trok
daarbij toch wel bijzondere aandacht. Van de leden ontving hij een
prachtige salonspiegel.
8 - Duvelsklökske nr. 45, 2010

1950 - Vendeliers van het Sint Antlrcniusgilde uit Sam.beek geven een demonsÍratie groepsrendelen op de Dam in Amsterdam t.g .v. de festiviteiten rond " 500 Jaar Kalyerstraat" .

Bouw van atoomschuilkelder bij
Sambeek lange tijd onopgemerkt
SAMBEEK, september 1980 - Bij de Sambeekse stuw wordt op dit moment druk maar toch zo onopvallend mogelijk gewerkt aan de bouw van
een atoomschuilkelder. Eind van dit jaar moet deze bunker gereed zijn
en aan het sluispersoneel een veilige schuilgelegenheid bieden bij oorlog
en radioactieve neerslag.

telefoon- en tv-aansluitingen. Zelfs
een verzameling gezelschapsspellen
ontbreekt niet. Op het dak van de
kelder, dat amper boven de grond
uitkomt en met struiken en bomen
zal worden gecamoufleerd, bevindt
zich een telescoop om de omgeving
te kunnen bekijken.
De bouwkosten bedragen 625 duizend gulden (283 duizend euro).
Hoe hoog de uitgaven zijn voor de
technische installaties wil de woordvoerder van Rijkswaterstaat niet
zeggen. Sommige bronnen noemen
een bedrag van tussen de twee en

vier miljoen gulden.
Evacueren

men. Bij oorlogsgevaar zal het sluispersoneel, gekleed in veiligheidspakken en met zuurstofflessen op de
rug, de schuilkelder tijdelijk verlaten
om even verderop de sluizen te gaan

bedienen."

voor ons niet."

Veiligheidspakken
"Voor het landsbelang is het essentieel dat bij oorlogsdreiging munitie- en marineschepen onbelemmerd
kunnen doorvaren", verklaart des-

weken, een keuken, twee reservoirs
met in totaal 6000 liter water en een

©
Rijkswaterstaat bouwt de atoomschuilkelder, die lange tijd vrijwel
onopgemerkt is gebleven, in nauwe
samenwerking met de ministeries
van Binnenlandse Zaken en van
Defensie. Qua capaciteit is de Sambeekse schuilkelder berekend op
54 personen. Dat betekent in de
praktijk dat alleen het sluispersoneel
en de directe familieleden er bij oorlogsdreiging toegang hebben. "Het
uitgangspunt is dat onder dergelijke
bijzondere omstandigheden de sluizen bediend kunnen blijven worden", aldus een woordvoerder van
Rijkswaterstaat.

Overigens had de atoomschuilkelder
al gereed moeten zijn. Het wachten
was echter op de speciale schuilkelderdeuren. De Duitse producent kon
wegens de grote waag hiernaar de
afgesproken levertijd niet nakomen.
Behalve in Sambeek worden ook
in Belfeld en Maasbracht soortgelijke schuilkelders gebouwd. Op de
vraag waar de andere 14 duizend
inwoners van de gemeente Boxmeer
bij oorlogsdreiging naartoe moeten,
antwoordt de woordvoerder van
Rijkswaterstaat: "Evacueren is voor
hen de enige mogelijkheid."
Het sluispersoneel heeft zo zijn eigen gedachten over de atoomschuilkelder. "Als we straks met maar 50
mensen overblijven, hoeft dat ding
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De in aanbouw ziinde aÍoomschuilkelder bij de Sambeekse stuw biedt stral<s alleen plaats aan
het sluispersoneel en de directefamilie.
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ontsmettingsruimte aangebracht.
Luchtzuiverings- en luchtbevochtigingsinstallaties zorgen voor een
aangenaam inpandig klimaat.
Telescoop
Alle deuren zijn luchtdicht afgesloten, terwijl er ook gedacht is aan
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gevraagd een personeelslid van het
bouwbedrijf dat de werkzaamheden
uitvoert. "Aangezien de sluizen in
de Maas niet op afstand te bedienen
zijn, moest er een schuilkelder ko-

Moderne apparatuur
De schuilkelder krijgt de modernste
apparatuur en is van alle gemakken
voorzien. Op een oppervlakte van
145 vierkante meter en bij een hoogte van 2.70 meter zijn onder andere
een slaapkamer voor 18 personen,
een zitkamer voor 36 personen,
douches, een druksluis, koelkasten
met een voedselvoorraad voor drie
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Sambeek heeft een nieuw brandspuithuis
SAMBEEK, 12 augustus 1843 Sinds enige tijd beschikt Sambeck
over een nieuw brandspuithuis.
Het is gebouwd aan weerszijden
van de school met onderwijzerswoning op het Vrijthof.
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Vandaag heeft de gemeenteraad ingestemd met de extra uitgaven hiervoor. Ook de brandspuit is grondig
opgeknapt. In totaal gaat het om een

bedrag van ruim 342 gulden (ongeveer 155 euro).

Situatie 185ó - Voorstel om de eeuw,enoude school op lrct Vrijthof te verplaarsen naar de Gro-

©

Vcrvallen
Op de begroting voor dit jaar was
een bedrag van 40 gulden (circa l8
euro) uitgetrokken voor het reguliere onderhoud van gemeentelijke
gebouwen en brandspuit. "Het oude
brandspuithuis was dermate in verval geraakt dat het niet meer goed te
gebruiken was", aldus het college.
"Daarom is besloten tot de bouw
van een nieuw. En hoewel de uiterste zuinigheid betracht is, kostte het
brandspuithuis toch nog bijna 180
gulden (ruim 8l euro). Dit bedrag
komt ten laste van de post Onvoorziene Uitgaven."
Uit de door Burgemeester en Wet-

testraal op ongeveer dezelfde plaats als waar nu de Bolster staat. Het oude brandspuithuisje
staat rechrsonde r op het kerkplein. He t nieuwe gem.eenteluis komt op perceel nr. I 54.
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Sambeekse kinderen
gaan naar een
smerige school
SAMBEEK, april l9l2 - Er mankeert veel aan de openbare lagere
school aan de Grotestraat in Sambeek, zo blijkt uit een rapport van
de Gezondheidscommissie, dat cen
dezer dagen is uitgebracht. Dc hygiënische tocstand van het gcbouw
laat in veel opzichten te wensen
over.
De lokalen zijn erg ruil. Op de
zitbanken, raamdorpels en de glaswand tussen de beide lokalen ligt
veel stof. "Gordijnen zijn versleten
en ziÍten eveneens vol stof ", aldus

de in Boxmeer zetelende Gezondheidscommissie. "Verder is de vloer
versleten, terwijl de ramen kieren en
tocht doorlaten. Ventilatie is alleen
via een ongeveer een mcter groot
zijraam mogelijk en ook dat werkt
niet naar behoren." Over de drinkwatervoorziening was de Gezondheidscomrnissie evenmin te spreken.
"Het drinkwater was vorig jaar
zomer slecht. In de winter konden
de leerlingen helemaal niet drinken
omdat dc pomp was afgesloten om

bevriezing te voorkomen. Tevens
is het licht in de klaslokalen vooral
in de wintermaanden volstrekt onvoldoende." De banken waarin de
kinderen zitten, voldoen niet aan de
wettelijke voorschrift en, constateert
de Gezondheidscommissie. "Sommige banken hebben zelfs meer dan
twee zitplaatsen. De toiletten binnen worden niet gebruikt, terwijl de
toilctten die buiten staan in eenzeer
onhygiënische toestand verkeren."
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het oude aan de Grotestraat. Hoe
lang dat daar al gestaan heeft, is niet
meer te achterhalen. Gedacht wordt
orn dit oude brandspuithuis de bestemming van lijkenhuis te geven.
Zoals gemeld werd ook de brand-

m

Het nieuwe brandspuithuis vervangt

ee

Lijkenhuis
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werk verricht.

heeft deze brandspuit nu geheel vernieuwd, zoals uit zijn rekening valt
op te maken. Timmerman Roelof
Gerrits maakte er een nieuw onderstel voor. Ook vervaardigde hij nog
vijf brandhaken om muren omver te
trekken. Deze zullen, samen met de
brandemmers, in het nieuwe brandspuithuis worden opgeborgen.

ek

houders overgelegde rekeningen
blijkt dat er zo'n 7000 stenen zijn
gegaan in het door Hendrikus Thijskens gemetselde gebouw, dat een
inhoud heeft van 75 kubieke meter.
Op het dak eruan liggen 750 panncn.
Roelof Gerrits heeft al het timmer-
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spuit onder handen genomen. Zover
valt na te gaan, dateert deze uit het
jaar 1770. Meester Everwin Renderingh leverde toen aan Sambeek
een brandspuit voor 240 gulden
(buna 109 euro). Hendrikus Srnits

De nummers van de kapstokken

zijn grotendeels onleesbaar, somt de
Gezondheidscommissie nog meer
tckortkomingen op. "En de grote
schoonmaak van het gebouw, die
afgelopen j aar heeft plaatsgevonden,
laat veel te wensen over. Bovendien
zijn boven de ingangen geen goten
aangebracht en van het muurwerk
laten op de hoeken stenen los."

'Landje-pik

door Boxmeer'
SAMBEEK, L4 april1829 - Het
gemeentebestuur van Sambeek
heeft een brief op poten geschreven naar Gedeputeerde Staten
in 's-Hertogenbosch. Het is zeer
verontwaardigd dat de gemeente
Boxmeer onlangs circa 5000 vierkante meter grond heeft verkocht,
die eigendom was van de gemeente
Sambeek.

"De nieuwe eigenaar heeft deze
grond al in gebruik genomen, terwijl
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het gemeentebestuur van Sambeek
van niets wist", schrijft burgemeester Johannes Jansse aan GedePuteerde Staten.
Het bewuste stuk grond, de Molenheide genaamd, ligt op de grens van
de gemeenten Sambeek en Boxmeer
(nu: Warandastraat, ten zuiden van
het Maasziekenhuis; red.), waar inwoners van Sambeek in het verleden

H. H. Pluimveehouders I
Kippenhokken,
§chuurties enz.

SAMBEBK,3 februari 1772 Vandaag werd in de Peel een dode
man aangetroffen, wiens identiteit
vooralsnog onbekend is.

van trilbetoo, gpheel eornpleet geplaatsl
Priizen en tekeningen oP
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Boxmeers Weekblad, 23

april I 965.

duizenden karren strooizand'hebben
gehaald. "Oude documenten tonen
duidelijk aan dat de Molenheide
altijd eigendom van de gemeente
Sambeek is geweest", betoogt burgemeester Jansse.
Op 3 april 1826 werd bij een kadastrale opmeting een nieuwe, wat
rechter lopende grens afgesproken
tussen de gemeenten Sambeek en

Sa

Om de doodsoorzaak te achterhalen,
is ter plekke een onderzoek ingesteld
door dokter Hendrikus Nicolaas van
Elswijk. Hij werd vergezeld door
Jasper Clabbers, Jan van Hassem en
Jan Berghmans, leden van de Sambeekse schepenbank.
"Dokter van Elswijk heeft de dode
nauwkeurig onderzocht", zo staat in
het nog deze dag opgemaakte raP-

port van de drie schepenen telezen.

"Hij heeft echter geen kwetsuren
of kneuzingen kunnen constateren.
De dokter verklaarde dat volgens
hem de man door de hevige kou is
verstijfd en vervolgens is doodgevroren,"
Omdat er een erg dik pak sneeuw

ligt, was de precieze grens tussen de
gemeenten Sambeek en Oploo niet
vast te stellen.
"Daarom is het onderzoek door dokter Van Elswijk verricht in het bijzijn
van twee schepenen uit Oploo",
meldt het rapport nog, dat behalve
door de vijfschepenen ook is ondertekend door dokter van Elswijk.
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Boxmeer. "De Molenheide kwam
daardoor op het grondgebied van de
gemeente Boxmeer te liggen", aldus
de burgemeester. "Maar dat betekent
nog niet dat daardoor het eigendom
ervan naar de gemeente Boxmeer
is overgegaan."Htj verzoekt Gedeputeerde Staten ervoor te willen
zoÍgen dat de gemeente Boxmeer
de onrechtmatig verkregen en reeds
verkochte grond aan Sambeek teruggeeft. Een reactie vanuit 's-Hertogenbosch is nog niet binnen.

m

[.tL [0llHïllfll[fiil[t[§

DoodgeYroren
in de Peel

HET BESTUUR.
Boxmeers Weekblad, 12 aPril 1947

©

Àanbesteding.
Da hsar J. lllelsen
il vooraergat

ts §ÀUBEEtr

aan te besteden :
Hetvervoervan * t@.000

h[ inrobr[ivlng

steeren van Halte Sambeek
naar ziine in aanbouw zljn'
de Bodrderii aan den Har'
den weg var Halte naar
Radio.

Iar:hr§niagrbiljttiaa nottsn rot.
bÏ "ooraocmilan haet
aà ioruio"dót'FOE§§DAO
ló À80.
l{ahsd' cóor

Àlrdera inli&tincm tebeLomen bii
dea teor UEL§EN-ou b§ ÀDE DE

iPfUW-f"t r, Borcnser'

1608

zijn verwerkt en trots poseert Jan Melsen met
"de
Brakkenhof' aan de Radioweg.
boerderij

De
Boxmeers Weekblad, I

I

augustus 1923

100.000 stenen

zijnfamilie voor de nieuwe

Duvekklökke nr. 45' 2010 -
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Oorlogsmonument van
schie tterrein na,rr Vrrj thof
SAMBEEK, 11 mei 1980 - De herdenking van de tijdens de meidagen
van 1940 gesneuvelde militairen bij Sambeek heeft vandaag voor het
eerst plaatsgevonden op het Vrijthof. De gedenksteen, met daarop de
namen van de drie bij de Maas omgekomen militairen, is onlangs naar
deze rustieke plek in het centrum van het dorp overgebracht.

©

Zoals bekend stond de gedenksteen
sinds de onthulling in 1951 op het
schietterrein van het Sambeekse
Sint Anthoniusgilde. Het was daar
gekomen op initiatief van een aantal
oud-militairen van 3-15 Grensbataljon, dat vanaf de mobilisatie van
Nederland in 1939 een gedeelte
van de Maaslinie moest verdedigen
tegen een mogelijke Duitse inval in
ons land.

spoorlijn gingen de in groten getale
aanwezige oud-strijders van 3-15
Grensbataljon en vele inwoners van
Sambeek en Vortum-Mullem rond
16.00 uur naar de Maas om bij de
restanten vankazemat 54 de door
Duits r,uur omgekomen soldaten te
gedenken.
Znndag 12 mei 1946 - De eerste herdenking
vond plaats op de plekwaar de soldaten

De Vierlingsbeekse burgemeester
Jans (Vortum-Mullem hoorde sinds
19 42 blj de gemeente Vierlingsbeek;
red.) wees onder andere op de grote
moed van de gesneuvelden.
"Zij dienen een lichtend voorbeeld

waren gesneuveld.

Sa

leven gegeven voor het vaderland."

'Lichtend voorbeeld'
De eerste herdenking van de bij
Sambeek gesneuvelde militairen

vond plaats op zondag 12 mei 1946 eenjaar na het einde van de Tweede
Wereldoorlog dus.
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Op de grens
De initiatiefrremers lieten het er niet
bij zitten en richtten een tweede verzoekaan de burgemeester. "De bevolking van de plaats Boxmeer heeft
in 1939 en 1940 te maken gehad met
2-15 Grensbataljon en Sambeek en
Vortum-Mullem met 3-15 Grensbataljon", legden zeuit. "Bij de
oprichting van onze vereniging hebben wij ons afgevraagd of we ons

©

ze gewond waren geraakt, hebben ze
elkaar verbonden en gingen ze weer
door met het beschieten van de vijand. Totdat een vijandelijke granaat
hen alle drie doodde. Zij hebben hun

burgemeester Jans van de gemeente
Vierlingsbeek. De vereniging had
als belangrijkste doel het oprichten van een herdenkingsmonument
voor de omgekomen kameraden.
Behalve bij de eigen leden wilden
de initiatiefnemers P.J.A. Angevaare
(voorzitter), J.H. Wevers (secretaris)
en G.J. Nieuwkamp (penningmeester) ook gelden inzamelen bij de
inwoners van zowel Sambeek als
Vortum-Mullem, aatgezi en kazemat
54 ongeveer op de grens van beide
dorpen aan de Maas had gestaan en
de militairen van 3-15 Grensbataljon
in beide plaatsen ingekwartierd waren geweest.
Een verzoek aan de Boxmeerse
burgemeester H.L.F.M. baron van
Hövell van Wezeveld en Westerflier
daartoe werd afgewezen. "Met de
plannen voor de oprichting van een
monument voor de gesneuvelden
zijn wij als gemeente reeds verge-

m

Meijboom. Tijdens de Duitse inval
bevonden ze zich in kazemat 54, niet
ver van het pontveer. Ze hebben hun
taak tot het uiterste vervuld. Nadat

Nog in datzelfde jaar 1947 werd de
'Vereeniging van oud 3-1S-GB-ers'
opgericht. Erelid was onder andere

ee

sergeant Adriaan Flipse en de soldaten Herman Hendriks en Matthieu

Monument

sH

"Er zijn drie militairen omgekomen:

voor ons te zijn om samen te werken
aan een beter Nederland", vond hij.
Na het leggen van een krans en het
zingen van het Wilhelmus werd de
plechtigheid toen afgesloten.

ek

eerdere herdenkingsbijeenkomst op
de gebeurtenissen van toen terug.

bijeenkomst inzaal Franssen aan de

1947 aan secretaris Wevers. "Dientengevolge acht ik het niet gewenst
dat er een afzonderlijke geldinzameling ten behoeve van u in Sambeek
(het dorp maakte sinds 1942 deel
uit van de gemeente Boxmeer;red.)
wordt gehouden."

be

weerstand aan nazitroepen die vanuit
Afferden de rivier overstaken. "Die
prachtige meidag stond in schrille
tegenstelling tot de werkelijkheid",
blikte majoor Coopmans bij een

Weer een jaar later kwamen de oudmilitairen bijeen om in gedachten
even stil te staan bij hun gesneuvelde kameraden. Dat gebeurde tijdens
een eucharistieviering gehouden in
de kerk van Vortum-Mullem. Na een

vorderd", schreefhij op 28 augustus

m

Kazemat54
Op 10 mei 1940 bood het bataljon

niet beter konden aansluiten bij een

landelijke vereniging. Na rijp beraad
en mede in overleg met de inwoners

van Sambeek en Vortum-Mullem is
besloten een eigen vereniging op te
richten. Immers, alleen met de dorpen waar wij indertijd ingekwartierd
waren, hebben wij een band. Ook de

bevolking van Sambeek en VortumMullem voelt dat zo en staat daarom
- dat kunnen wij ronduit zeggen met echte kameraadschap achter
ons. Er zijn tussen ons oud-strijders
en inwoners diverse vriendschaps-

banden ontstaan, die niet zo gemakkelijk verbroken zullen worden. Om
Sambeek en Vortum-Mullem gelijk

te behandelen, willen we een her-

gevallen kameraden wat grootser aan
te pakken. Nijmegenaar G.J. Nieuwkamp, een van de organisatoren van
de herdenkingsbij eenko mst, zag
enige tijd terug bij een bezoek aan
het monument op het schietterrein
dat dit in een mistroostige toestand
verkeerde. Hij nam contact op met
gemeentesecretaris W. Scheepens en
die heeft er mede voor gezorgd dat
het monument nu verplaatst is naar

denkingsmonument plaatsen langs
de doorgaande weg, ongeveer op de
grens tussen de beide dorpen. Wij
vertrouwen erop dat u ons alsnog
toestemming wilt geven tot het houden van een geldinzameling in Sambeek. Voor wat betreft Vortum-Mullem is de gemeente Vierlingsbeek

inmiddels daarmee akkoord gegaat"

Afwijzen

het Vrijthof.

©

Ondanks het dringende verzoek
bleef de Boxmeerse burgemeester
Van Hövell van Wezeveld en Westerflier volharden in zijn eerder
ingenomen standpunt: "Wij zijn niet
voornemens u de gevraagde toestemming tot het houden van een collecte
te verlenen. Ook bij het oprichten
van een gedenkteken binnen de
grerrzefl van deze gemeente kunt u
niet op onze medewerking rekenen",
schreef hij op 12 september 1947
aan de initiatiefnemers. Toch vond

stellen om daar het monumentje op

Terug naar oorlogsplek
Na een eucharistieviering in de
parochiekerk van Sambeek, geleid
door luchtm achtaalmo ezenier Wielage, liepen de oud-militairen, leden
van het Sint Anthoniusgilde en vele

te richten."

andere belangstellenden naar de

Op zondag 27 mei 1951 vond de
onthulling plaats. Burgemeester Van
Hövell van Wezeveld en Westerflier
was daarbij niet aanwezig. Hij had
die dag andere bezigheden, liet hij
het bestuur van 3-15 Grensbataljon
weten. "Ik hoop echter dat door dit
monument de herinnering aan de
gevallen strijders, die wij allen grote
dank verschuldigd zijn, levend moge
blijven bij ons en bij het nageslacht."

nieuwe plek van het herdenkingsmonument, vlak bij de Torenstraat.
Harmonie Semper Unitas zorgde

Het gedenkteken met de namen van de drie

bij Sambeek omgekomen militairen.

IIARIA I'TR§TEEïEtr,

manneren plaat de namen van de
drie gesneuvelde militairen v/as ontworpen door de Nijmeegse architect
Ockhuijsen en vervaardigd door de

Sambeekse aannemer Arts, terwijl de
firma Maessen uit Lottum voor de
beplanting had gezorgd. Na een eucharistieviering in de noodkerk aan
de Schilderstraat in Sambeek trok
een lange stoet in langzame pas naar
het schietterrein aan de grens van het

dorp. Het monument werd onthuld
door P.L. Stevens, oud-burgemeester
van Sambeek. "De gevallenen waren onze eerste bevrijdingshelden",
sprak hij. Na nog enkele toespraken
werd het monument overgedragen
aan het Sambeekse gilde.

ia de

gezcgcnde oudcrdom vas rrrlp
86 jareo.
Wi; bevelea barc Zial ia Uu'e gcdvnrcbdg€ gebedea aao.

FÀMILIE VERSMEETEN.
FÀMILIE POORT§-WlEtds.
Saabeek,

2{

Novembcr 19t7,

Boxmeers Weekblad, 29 november I 947
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Helden
Het granieten monument met op een

m

geUefde Taatc,

vochten.

ee

I

Na eea lanodurlcr ziekte oqtrlecd
b.au", ti;dis;ooriico vaa de H,H.
§acraoeateg der Sttrveodea, oor*

waaÍ ze vier decennia eerder tegen
de invallende Duitsers hadden ge-

sH

f

f

ek

in het parochiehuis van Sambeek
(nu: horeca-gelegenheid De Gouden
Leeuw; red.) een algemene ledenvergadering van 3- 1 5 Grensbataljon.
Voorzitter Angevaare sprak toen
over de vele moeilijkheden die het
bestuur ruim twee jaar had ondervonden bij de verwezenlijking van
wat hij noemde het oorlogsgedenkteken. "Gelukkig is er nu een oplossing gevonden", sprak hij.
"Het Sint Anthoniusgilde heeft zich
bereid verklaard een stukje grond
van het schietterrein beschikbaar te

be

Gildenterrein
Een jaar later bij de herdenking van
de omgekomen militairen was er

m

Sa

er in mei 1948 een geldinzameling

plaats in Sambeek en Vortum-Mullem. Deze bracht bijna 115 gulden
(ruim 52 euro) op.

voor passende muziek. Na de koffretafel, aangeboden door de inwoners
van Sambeek, bezochten de oudmilitairen onder andere het stuw- en
sluizencomplex, niet ver van de plek

De laatste fficiële lterdenking vond plaats in
mei 1990.

k

w
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Op l0 lunr tcpcr olp

#
gcltcídc Oad*r

HERMÀI{ POO§?§
aa

Verplaatsen
Dit jaar (1980) is het veertig jaar
geleden dat de Duitsers ons land
binnenvielen. Voor de overgebleven
oud-militairen van 3- l5 Grensbataljon reden om de herdenking van hun

HBLBNA POORTS.I,IrI}ITELS
dc dag te hcrdcalca

ra*og

b ha Huvcl§t tradrc
Dat God btl rog lar4

§rtort

zti noor 25

irca

aogr *garco rs de

vitt hun dartLarc docbtcr

r).

Sarbttl. Jod l9{7.
Boxmeers Weekblad,

T

juni

1947.
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lF*?*f'ffi'ffiïtiffi Inlevering van metalen

zonder problemen verlopen

gerestigd te

SA-}fiB.ffiIC
ah

§lsrltrsillsr sr }rrniur

SAMBEEK, 1 september l94l - In de gemeente Sambeek is vorige
maand 359 kilogram aan metalen ingezameld bij burgers en bedrijven.
Dat gebeurde op last van de Duitse bezetter.

eo bevealt zicb rls zoodenig beleofd*,
liik in terlers tumt aan.

C. f{lintels.

§ÀilB§SK, Ncr.

'8S.

Boxmeers Weekblad, 17 november 1888
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Voor burgers zijn, zoals bekend,
drie inzamelingsdagen gehouden:
twee in het gemeentehuis van Sambeek en een in café Althuizen in
Stevensbeek. In totaal werdet 442
gezinshoofden aangeschreven om
voorwerpen van koper, messing, nikkel, tin en lood in te leveren. Hoewel
iedereen de verplichting had in het
gemeentehuis of café te verschijnen,
gebeurde dat niet: elfgezinshoofden lieten verstek gaan. Hun namen
zijn genoteerd. Onduidelijk is nog
of deze afivezigheid consequenties
voor hun zal hebben.
Van degenen die wél verschenen, leverde meer dan de helft niets in. Zlj

Mooie winkel voor

m

\ilintels
daag was de heropening van het

IhILEVERINC

©

{.landenÍochÍ

op !3 etr 1l trugurtur a,l.

dc Riilrburgcrwct vrn l{ fioveuber l9l5 (RWB I blr. 1333} Iood ztfa ot
rlr iood woidco eaogcrcrkr, dc inleveriog veu kopcr, urtlrlog, alklcl. tls'
lood eo lcgcriugcu veo dcrc nreteleo veriicLtca bt, dcn act dt ul:vocrlag
dcr uctael'ioh"lring bctastea Orrrgrupgcolcttcr vaa hct À.rbclubcrcró
Nicdcrlaodc dcr N. S. D. À. P.
Dicntcogcvolgc ir rlg lntrvcrÍagsplaah voor dc t! hpvclgcuoeard+ §GaGGa.
tea woteodc Rilkrduitrcbcrr .llgcarctea :

augustur blf

Boxmeers Weekblad, 5 augustus 1961
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§arnheek
Tclefoor

c.... H. !. veo Hukeu.
Borotcr, Mr. A. f. f. M. vaa
Hellenbcrg Hubar,
Cuiik c.a., C. I. I. Rromca.
Gurcl, Mr. Muyscr.
Hepr, H. |. vaa Hukcn.
Liodcn c. a., C. l. J. Rrooeo.
Bcugca

sn 0ul§land !

ïorrlogcrrhtdr{í.

§CHULZ, §tatiansstraat

Bccrc, À. van Raait.

door llderlanÍ, Btlglë, Lulttlt[urg

-

:

A 242, te Cuiik.

Geopond voor inlevcrïng oF Dinsdog § Augurt$rlqtí-l,
rtrrït. von 2-5 uur.
2E full l9tl.
De Burgeoc?*ct! vao:

2-daagse

Ios larrakle§

VAN METALEN

brergco io opdracht vrn dc N.S D.À.P.. Àrbcltcbcrctch ta dea Ntdctlradar.
Ortsgrupqg Helmond. hct volgendr ter lcaalr vao d: tn dcrc gcoceltcö
woocndc R{Lrduircbcr I
Volgcor VcrorJcning var d*a Rlflscotaulsark Eoctan dc Rl|kaduitrchcil.
dic nirl lngrvolge Prr. 5 van dc ecrctc Vtrordqnlag tot ultvoct{og erl

tt,

Mlt va!:orgtng. Opgevc t1o 9

Enkele maanden geleden vaardigde
Rijkscommissaris Seij ss-Inquart een
verordening uit, waarin hij bepaalde
dat burgers, instellingen, bedrijven
en overheidsinstanties verschillende

m

voor heropend verklaarde. Vele inwoners van Sambeek kwamen in de
loop van de dag de jonge eigenaar
MaÍien Wintels feliciteren.

Verordening

ee

Sambeekse middenstandsvereniging
sprak de eigenaar, familie en genodigden toe, waarna hij de winkel

per persoon.

Burgcmcnrttrr ysn r f,taorhecr G.o.; Vlcrllngrbrck,
§cmbtck. oploo t.tr, Böugln c..r., WcnroÍ1, fllll c.o.,
Hnpr, Boxmcnr, Osfictl, Cutlk G. ro.1 llndirn G- ll.;
Barrr rn §crunl,
Oc

Door verbouwing en vernieuwing
van het interieur heeft het winkelpand een prachtig aanzicht gekregen.
De heer Nissen, voorzitter van de

uit de gemeente hadden wélmetalen voorwerpen bij zich. Het totale
gewicht daarvan bedroeg bijna 250
kilogram, wat voor de 2839 inwoners die de gemeente Sambeek begin
dit jaar telde neerkomt op 88 gram

door'Dultsche lnwoner§.

sH

sinds drie generaties bestaande
bakkers- annex winkelbedrijf
van de firma Wintels aan de Grotestraat alhier (nu: Route 66).

ek

be

hadden kennelijk geen voorwerpen

SAMBEEK,26 april1958 - Van-

in huis die uit de genoemde metalen
waren vervaardigd of zeiden althans
die niet te hebben.
Ruim tweehonderd gezinshoofden

729.

À. lanr.
r., fhr. Mr. t. vaa Nlrpca
tot Sevcaacr.
Ocffclt, C. I. I. Resoca.
Oploo c. a.. I. M. Goorrcor.
Maacf,tca c. a.,

Mrll

c.

Serobccl, P. L. §tcvcur.
Vicrlingrbcck, À. Jaua.
Waoroii, P. À. Coraelrrsco.
Boxmeers Weekblad,

I

augustus

l94l

STTIIEEIIïE §ËM§TEIT.

lÍarderilg-$etalen"
Dt Burgomsocter der

6sm**nrc §&fitB§EK

Lrrngt tcr ope.aberr h*r*lg van *ra-

{tdtr. det dr oprocpel tcr v.rschtrnlng
voor laltvcri!§ vaa arctalto voor
cic gthecle gcocrotc zlfn varzoadco.
Dt lutevcriog rel plaatr hrbbcu:

ttacrndag 4 Àugurtu*

ap &rt GEMEENïEHUI§ vaa
E tot lt uur voór dr huirnua.

ar*rs À [ t/B 70 eu vaa 2 tot
6 rut voor da haÍsuusscra À
7l tlul lt§.

$ondsrd.lg I Augurtu*
+p hct GEMEENïEHUIS vaa
8-lI rrff voor dr hu{cnuamrtg
À t{I t/m ?0{rnvealtorfuut
vr:cr dq hutllumnrerl B t t/u ï0.

Vrlidog S Augurtu*

©

yoor de hu$u*ruxrr* C

r6i.

6! tlm

Àls d*Lendig taràÍeur ir aa.ngcwcre§:

augustus 1941.

stek, hanglampen, deurknoppen en

op *Imrdag 22 §eptmbcr a.r.
der naalddagr vaa 5 tot 7 uur
tea GEMEENTEHUIZE m

ïrrt'r

§tevanrbaalc, §embrrsk Hooh sn ïliqsËarbsok

Bt, 'aaa+ddtag 'uoet overgelagd
vrrrdra het dcel B van dccproeplog.
dat b§ dc taleverlog tr ultgereJlt

Dlt dcet uoctvooraf tlnlrwordtn
gttrctod.
Mca gclÍrc wlradgdd rrrde t*
br,ngca.

De Burpeotettet vmd.,
P. L STBVENS.
Boxmeers Weel<blad, 20 september 194 1.

Stevens. "Op- en aanmerkingenzijn

niet te maken." De ingezamelde metalen zullen op 11 september door
scheepvaartbedrij f Heinrich Hanno
& Co uit Rotterdam worden opgehaald in de haven van Wanssum.
De uitbetaling van de vergoeding
voor de ingeleverde metalen vindt
plaats op maandag 22 en dinsdag23
september. Om iedereen hiervan in
kennis te stellen zalhet gemeentebestuur van Sambeek een advertentie
plaatsen in het Boxmeers Weekblad.

Nieuw pontveer kan
zware vrachten aan

©

verplichting tot inlevering vallen
zijn: koper, messing, nikkel, tin en
lood", zo luidde de instructie aan de
gemeentebesturen die de inzameling
moesten regelen. "Legeringen van
deze metalen vallen hier ook onder,
evenals oud metaal, afual of voorwerpen die voor het grootste gedeelte hieruan zijn gemaakt Voorwerpen
vervaardigd van goud, zilver, platina
of legeringen van aluminium, zink,
ljzer en staal hoeven daarentegen
niet te worden ingeleverd."
Voorwerpen die bijna dagelijks
werden gebruikt - denk aan tafelbe-

Voor §.rmbeek an *lullom

m

soorten metalen moesten inleveren.
De uitvoerin g van deze verordening
was opgedragen aan het Rijksbureau
voor Non-Ferrometalen. Voor de
ingeleverde voorwerpen werd een
vergoeding conform de geldende
marktwaarde van de metalen uitbetaald. "Metaalgroepen die onder de

uíbeiaald'r

b€GL.

Een aantal inwoners van de gemeente Sambeek heeft bij burgemeester
P.L. Stevens wijstelling aangevraagd
om bepaalde voorwerpen niet te
hoeven inleveren, zo blijkt. Het betrof onder andere een vijf kilogram
zwaÍe messing koffiepot, die door
een deskundige als 'waardevol'was
aangemerkt. Ook het vijfdelig nikkelen sigarenstel dat gemeentesecretaris P. Wijnhoven bij zijn 12,5-jarig
ambtsjubileum kreeg, hoefde hij niet
aan de bezelter af te staan. Hetzelfde
gold voor het vierdelig bronzen sigarenstel dat burgemeester Stevens cadeau kreeg bij zijn Z1-jarig ambtsjubileum. De inzameling van metalen
op 4,7 en 8 augustus 1941, telkens
van 8.00 tot 12.00 en van 14.00 tot
18.00 uur, verliep zonder problemen.
De inzamelingsleider had assistentie
van twee helpers. "Alle werkzaamheden hebben een vlot en ordelijk
verloop gehad", aldus burgemeester

ee

I

Vrijstelling

sH

Boxmeers Weekblad,

rnrekt beleod, dat d< vagotdíag
ve or hgrlcrcrdt rctslca rcl ssrd*a

op Etrardag ll.§eptcratar a"a.
5 tot 7 sur
l! ÈEÍ€ ÀLTHUtrZEN tE StgYC'lt-

ek

l9{Í.

Ee E*rg*aec*ter"
P. L. 5ïEVEN§.

§ÀilTETEN

dcr. raotddagr vea

be

plicLtlagco. aeergelcgd In de verordt.
DlEg op dc isleveriug vac mgtaleo.
Osk siaoatcr mrn clets Ía te levcrco
Leeft. raoet m*n toch vcr*chlJnec.

tre BurgomàËtlsr Ysn

inlevering.

m

L. P. H* Komerhcak,

K*rnenqarhl 8*rB * Hïu*gtl"
Mca zii cr voor gcwarÉebuwd,
dat het uiet_ ootvargcl vau cco oproeplag NIET onthcft verr dc ver-

§srÈbesk. 3& IBlt

schappelijke instrumenten. Daarvan
was een aparte lijst opgemaakt,
die door deskundigen werd gecontroleerd. Oude voorwerpen die op
zolders of in kelders lagen, vielen
weer wel onder de verplichting tot

Sa

bli À. ÀITHUIZEN tt Skvcnp
bsËk ven I tnt Il uur vonr dr
hl$rauqmerr À 2S{* t/p ?l{,
C t t/q 60 rr vf,n t tot óuur

muziekinstrumenten - waren ook
van inleveren vrijgesteld. Dat gold
tevens voor voorwerpen met een
bijzondere kunstwaarde en weten-

SAMBEEK 2 oktober 1926 -Yandaag is een nieuw, stalen pontveer
tussen Sambeek en Afferden op
enigszins feestelijke wijze in ge-

bruik genomen.
Op de veerstoep waren namens de
gemeente Sambeek aanwezig burgemeester Piet Stevens en de twee
wethouders, evenals veÍegenwoordigers van de gemeente Bergen. Zij
werden ontvangen door dr. Altkemper, oppeffentmeester van kasteel
Bleijenbeek, waartoe het Maasveer
behoort. Deze gaf de nodige uitleg

over de nieuwe pont en wees daar-

bij op de degelijkheid en de vele
gemakken van het vaartuig, dat vervaardigd is op de scheepswerf van
de firma Janssen in Druten. De pont
voldoet aan de hoogste eisen van het
moderne verkeer en is berekend op
de zwaarste vrachten. Een reddingssloep is op praktische wijze met de
boot verbonden. Zoals bekend wordt
op dit momentaan de Sambeekse
kant de oprit aanzienlijk verbeterd,
terwijl er ook plannen bestaan om
dat aan de Afferdense zijde te doen.
Duvelsklökske nr. 45, 2010 - 15
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Kloosterstenen Yoor lijkenh urs
SAMBEEK,2 april1875 - De
bouw van een lijkenhuis op de

tenslotte zorgde
voor voldoende

algemene begraafplaats aan de
Wintersteeg (nu: Torenpad; red.)
is gereed. Dat heeft burgemeester
Johannes van den Bosch vandaag
tijdens een raadsvergadering mee-

nagels om het

gedeeld.

©

Met de werkzaamheden is in april
van het vorigejaar begonnen. Aannemer Hendrikus Kerstjens, meestermetselaar in Sambeek en wonende
aan de Grotestraat (op de plek van
het voormalige café Koks, nu appartementencomplex van Vizier;
red.) maakte de tekening voor het
lijkenhuis en deed ook het grond- en
metselwerk. In het gebouwtje zijn
2500 stenen verwerkt, zo blijkt uit

hout te kunnen
vastzetten.

Nieuwe wet
De bouw van een
lijkenhuis in Sambeek was noodzakelijk geworden
als gevolg van de

Sa

op 1 mei i873 in
werking getreden
Wet op de Besmettelijke Ziekten. Hierin dwingt
de rijksoverheid elke gemeente in
Nederland om binnen een jaar een
lijkenhuis te bouwen.
In 1823 - ruim een halve eeuw eerder dus - werd bij wet verplicht dat
een dode pas 36 uur na diens overlijden mocht worden begraven en
niet binnen 24 ut zoals daarvoor
gebruikelijk was. De reden voor
dit latere begraven was gelegen in
het feit dat velen bang waren voor
een schijndood. De angst hiervoor
nam door deze maatregel van de
rijksoverheid wel af, maar doden die

zusters redemptoristinnen (nu: Het

Van steen
Twee jaar geleden werd de bouw van
een lijkenhuis dus een verplichting.
Overledenen aan een besmettelijke
ziekte kunnen vanaf nu ook in Sambeek gedurende de voorgeschreven
tijd opgebaard worden. In de reeds
genoemde Wet op de Besmettelijke
ZiekÍen zijn richtlijnen gegeven voor

dit'lokaal voor tijdelijke bewaring
van overledenen aan een besmettelijke ziekte' . Zo dient het gebouw
Meester-metselaar Henrlrikus Kerstjens bouwde
het klooster van de redemptoristinnen.
16 - Duvelsklökske nr. 45, 2010

uit steen te worden opgetrokken en
voorzien te zijn van de nodige ven-

een besmettelijke ziekte op gebaard.

tilatie. Als het aan de rijksoverheid
ligt moeten er vijf kisten op houten
schragen in kunnen staan. De kosten
zouden gemiddeld zo'n200 gulden

(ruim 90 euro) bedragen.
"Het lijkenhuis in Sambeek is gelukkig niet zo duur geworden", aldus
burgemeester Johannes van den
Bosch. "De gemeente kon nog wat
stenen en kalk van andere werken
ovememen en heeft die in het lijkenhuis verwerkt. Daardoor zljn de
kosten lager uitgevallen dan vooraf

begroot."

Uit de ingediende rekeningen blijkt
dat de gemeente Sambeek voor het
gebouwtje 142,97 gulden (ruim 64
euro) heeft betaald.

©

gestorven waren aan een besmeffelijke ziekte bleven daardoor te lang
boven de aarde staan. Met als gevolg
een grotere kans op besmetting van
de bevolking. Vandaar dat de rijksoverheid de afgelopen decennia de
gemeentebesturen in het land steeds
op de noodzakelijke bouw van een
lijkenhuis op of bij begraafplaatsen
heeft gewezen.

m

Os, eveneens uit Sambeek, terwijl
Leonardus Horleman, koopman te
Boxmeer, een ijzeren raam, muurankers en de daarbij behorende rozetten leverde. Smid Michiel Hoebers

ee

werd uitgevoerd door Jacobus van

sH

meer leverde nog 500 stenen.
'Karreman' Jacobus van Agten was
verantwoordelijk voor het vervoer
van de benodigde materialen, zoals
kalk en zand voor de mortel, klinkers voor de verharding en de stenen
van het redemptoristinnenklooster
naar de begraafplaats.
Het timmerwerk aan het lijkenhuis

ek

Kloosterhuis; red.). Meester-metselaar Johannes van Boekholt uit Box-

be

m

de ingediende rekeningen. Daarvan
waren er 2000 afkomstig van Hendrikus Kerstjens zelf . Ze waren over
van de bouw van het klooster van de

In het lijkenhuisje werden overledenen aan

Àanhesteding.
lloensdag 2ll Àagustus a.§.
's nemiddage 6 uur bij Mejuffrouw
Id. VER^§MEEfEN, zEI na,mens het
R. K. Parochlaal Kerkbestuur te

§amb*ek, aldaar rorden

eflnbesteed:
§et bsww$e aÍt öGrbffiffiefi uan

ï,o* alc*

§claooh
en b§,ïsaalm*&*

tfi$fkw,

s4§$

Bestek en Eekefllng vamf 13
dezer te bekomen bil À. H. MARTENS te VENRAIJ à, 4.- Per stel
Boxmeers Weekblad, 9 aug,ustus I 924

Loslopende honden

worden voortaan
doodgeslagen
SAMBEEK, 28 juli 1825 - Het is
binnenkort verboden om in Sambeek honden los te laten lopen op
wegen en paden. Zemoetenvoortaan aangelijnd zijn aan een touw
of ketting óf van een muilband

zijn voorzien.

©

Dat heeft de Sambeekse gemeenteraad vanmorgen unaniem besloten
na een schrijven van de Commissaris
van de Koning van deze provincie.
Inwoners van de gemeente die zich
niet aan deze voorschriften houden,
worden bestraft met een boete van
drie gulden per overtreding of met
een dag gevangenisstraf. De gemeenteraad, onder voorzitterschap
van burgemeester Johannes Jansse,
bepaalde verder dat niet-aangelijnde
of niet-gemuilkorfde honden die
toch op de openbare weg worden
aangetroffen door de veldwachter
zullen worden doodgeslagen.
Het besluit dat er geen honden meer
mogen loslopen en evenmin mogen
liggen op stoepen en erven van woningen langs wegen en paden waar
voetgangers komen, gaat in op de
dag van de publieke bekendmaking
van het besluit van de gemeenteraad
door de veldwachter.

Veel vrssers b ij nieuwe stuw
a

SAMBEEK, juni 1930 - De vorig jaar in gebruik genomen nieuwe stuw
bij Sambeek trekken niet alleen nieuwsgierigen uit de regio die
dit kunstwerk met eigen ogen willen aanschouwen, ook veel vissers
en sluis

SAMBEEK 6 november 1935 Rond twee uur is vandaag in Sambeek een 3-jarig jongetje door een
auto van garage Cup uit Maashees
aangereden. Geneeskundige hulp
was snel ter plaatse. Het kereltje is in
zorgwekkende toestand opgenomen
in het ziekenhuis. De marechaussee uit Boxmeer heeft de situatie ter
plekke onderzocht. Naar verluidt
treft de bestuurder van de auto geen
blaam, omdat het jongetje plotseling
de weg overstak en tegen de auto

Í$edd§& ,,0e nolilte rpelen" le Íambe*
pie§€flt*rrt U rutctdag 2t cn zondag!2 Jan"
dc doil* klucht vaa |oh. Blra*r

Ëelien slaat los,
Àarvang beJdc avoadcn om ràtr.r uur
Farocliehrds te Saobtek.
Boxmeers Weekblad,2l

ee
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Stevensbeek; red.) is een dezer
dagen een nest met niet minder
dan zevenjonge vossen, alle
springlevend, uitgegrav en. Zoveel van deze dieren in één nest
is een grote zeldzaamheid. De
kippenhouders in de buurt zijn
uiteraard in hun schik met deze
vangst. De diertjes zijn opgezonden naar den Haag.

januari 1961

ï§LEI{TENJA§HT
Ie §[itBEE(
in het parochiehuis
À*xvang acht u*r precie*,"

Boxmeers Weelblad, 18 oktober 1966.

ffimshanalisatiu,

vossennest
SAMBEEK, begin mei 1936 In de bossen bij Lactaria (nu:

het

©

liep.
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Zatrrdag 19 november

m

7 evenjongen
tn

Jongetje aangereden

be

w
lítx
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Sa

werpen er hun hengel uit. Vooral vooms worden er veel gevangen. Het
schijnt dat deze vis zich graag in het enigszins bruisende water beneden
de stuw ophoudt. Van heinde en veÍïe komen vissers naar Sambeek om er
te hengelen. Onlangs waren het er op een zondag zeker honderd.

Paard verdronken
SAMBEEK, 1 maart 1947 -Eer.
paard van landbouwer Marinus
Versleijen uit Sambeek kwam een
dezer dagen op het ijs terecht van de
Broeksche Beek (nu: Sambeeksche
Uitwatering of kortweg 'de beek')
Het dier ging er doorheen en schoot
onder het ijs, zodat het verdronk.Een
lelijke schadepost voor de eigenaar.
k
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Eomcinsn te Boxrneer zal oo DONDERDÀGI 16 !{EI 1924 voàrm. 10
uur in het ocfé van Mef. Vergmaatea te Sambrek,
Publiek bii opboit zonder onraad
vorpachten:

8e

voor hst seizoon 1924:
gronden aangekocht voor de
Maaskanalisatie.

. Zooals vermold in de aanplakbilj-etton,.die
tea kcatore

eBrr genoèm-

dea Oirtvanger verkrijgbaar-zljn, aIwaar tsvous iolich0iugeu ziin -to bo.komènBoxmeers Weekblad, 19 mei 1924.
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Marechaussees misdragen zich om
huiskamer-synagoge
gemaakt proces-verbaal. "Het waren
brigadier Van der Linden en marechaussee De Haas."

SAMBEEK 8 november 1829 Twee in Boxmeer gestationeerde
marechaussees hebben zich gisteravond ernstig misdragen in de

winkel van Adriaan Cohen alhier

Huiskerk

©

Rond zeven uur 's avonds waren
ze diens winkel in het centrum van
Sambeek (ongeveer op de plek waar
nu horeca-gelegenheid De Gouden
Leeuw staat; red.) binnengekomen.
Judith Cohen, de zus van de afwezige Adriaan Cohen, had hen in eerste
instantie te woord gestaan.
Omdat de marechaussees zeer onvriendelijk tegen haar deden, hadze
snel haar broers Jozefen Isaak Cohen, die bij haar op bezoek waren,

BEZOEXT T,1DËN§

DÉ

SE
'(B*MISDÀG§N

rffi ffshrs. km*r,

DAAR KI.I§T U GEZELUG SAUENUIIN EN
69NlEï'm- vÀN BEXSTE KIIS LIUZIEIC

*relt U het sl gelroord?

t{@ E Ejb
Ercd a R.Jo Tryr Àrtilà
Or.r.Í leLlEg Ve GIEL ÀfBt&
BBLÉETD ÀÀNESVEÍ,END.
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GEERS. IJTMÉË

UONDAG E APRIT-

GÀÀN WE NAÀR DE GROTE
MUZIET- EN

TOT\IEELTTTVOERII\IG
van

't Toneelspel

DE BtlÏ§II{G
de

gegeveo door
Hartouie
Seoper Unitas en de R.K.I.B.

?E SAMBEEK

Eatrce f 1.20 (btlastirg inbegrepea)
Plaatsbesprckeo van I 1-l

aan de zaa[.
Boxmeers Weekblad, 3 april 1948.
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Die opmerking verbaasde Jozef Cohen zeer. Hij veÍelde de brigadier
dat hij na zonsondergang en zonder
gerechtelijk bevel en buiten aanwezigheid van de burgemeester zulke
vreemde vragen niet mocht stellen.
"Daarop werd de brigadier bijzonder
boos", ging hij verder. "Dit is nog
maar een begin! riep hij. Gij zult nog
veel meer herrie in dit huis krijgen!
Hij maakte mij verder nog uit voor
een brillenman die dan wel tien jaar
vooruitzag, maar niets kon zien en
meer van dergelijke onbetamelijke
woorden."
Isaak Cohen verklaarde dat de brigadier hem had uitgescholden voor
'lelijk jodengezicht'. "Hij heeft mij
zelfs gewaagd om naar buiten te
komen", laat hij weten. "Dan zal ik
je wel krijgen! riep hij. De brigadier maakte zo'nkabaal dat andere

J0Í{GEItl[]l

voor het bezorgen van
brood en levensmiddelen.
WIIERS

Bakkerij- en Levensmiddelenbedrijf, Haltestraaï 2,
Sarnbeek.
Boxmeers Weekblad, 18 maart 1965

GEVRAAGD een

StllDSKllECHï
(halfwas)

Smederij SIEBEN
Sambeek

Tel. 08855-1227 of

14,08

Boxmeers Weekblad, 18 maart 1966

GEVRAAGD bekwaam

TIMilIEH]il[]I
wegens dienstplicht der
tegenwoordige.

Bouwbedrijf H. HUUBER§
Samheek, St. lanslaan lg
Boxmeers Weekblad,

l8

maart 1966.

Gevraagd voor direct

nette hulp in de
huishouding
§LAGERII CHR. ZEEGERS
SAh[BEEK
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Boxmeer s Weekblad, 30 augustus I 947

'Brillenman'

m

De l{otenkrakers
d .#to
v.. R'd.
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eóffid. è Kn§ld.F h.tàa I4 b.dó, tulG
Lrs6 a Lr b.tà& DÀNS a SHOWORÉESr

betreft hier een huiskerk, ingericht
met toestemming van de autoriteiten
in Den Haag. Vervolgens beet de
brigadier mij toe: Naar de bliksem
met uw kerk!"

sH
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ek

ff,glr;ranis §o;rnbg,e.h.
l'arrt*§ en lferen,

be

Beiden kenden de mannen, zo Yerklaarden ze in een vandaag door
burgemeester Johannes Jansse op-

m

Sa

erbij geroepen.

Volgens JozefCohen heeft er zich
het volgende in de winkel afgespeeld. "Ik wilde van de marechaussees weten waarom ze razie maakten
met mijn zuster. Dat zeiden ze echter
niet. Op luide toon vroegen ze of ik
wist wie het hoofd was van de joodse kerk in Sambeek en of in het huis
van mijn broerAdriaan Cohen godsdienstoefeningen werden gehouden.
lk gaf ze echter geen antwoord. Wel
wilde ik van hen weten in wiens
opdracht zij onderzoek hiernaar
kwamen doen. De brigadier vervolgens wees op zijn uniform en vroeg
nogmaals: wie is de eigenaar van de
kerk hier? Ik antwoordde naar waarheid: Die is er niet! Waarop de brigadier vroeg of ik dan namens mijn
broer kon spreken. Graag, zei ik. Het

GEVRAAGD een nette

Boxmeers Weekblad, 18 maart 1966.

klanten de winkel verlieten. Andries
Fransen heeft hij zelfs vastgegrepen
en de winkel uitgegooid, terwijl hij
schreeuwde: Wil jij die joden nog
voortrekken? Pas toen wij zelf de

winkel waren uitgelopen, vertrokken
de twee marechaussees."
Zeven personen, waaronder veldwachter Peter Usener, zijn getuige
geweest van het voorval. Het procesverbaal wordt opgestuurd naar de
Offrcier van Justitie in Eindhoven en
de Commissaris van de Koning in
's-Hertogenbosch, laat burgemeester
Johannes Jansse nog weten.

=@ffi

'Anna Yan pastoor'
dubbel onderscheiden
SAMBEEK, 12 september 1968 Twee onderscheidingen waren er

vervuild, deuren eruit

vandaag voorAnna van Dinter in
Sambeek. Precies op de dag datze

naar beneden gehaald

veertig jaar huishoudster was bij
oud-pastoor Jan van Berkel werd
ze koninklijk onderscheiden in de
Orde van Oranje Nassau.

©

Loco-burgemeester Jan de Winter
van de gemeente Boxmeer speldde
haar de bijbehorende versierselen
op. Ook kreeg ze de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice, die haar werd overhandigd door
Jan van Berkel zelf.

gebroken en plafonds
Heel erg."

Radio-uitzendingen
De taak van huishoudster is veelomvattend,

geeftze aan. "Behalve
de werkzaamheden
(rechts) zing,t samen met pastoor Jan van Berkel (links)
op de pastorie horen Anna
het Sambeeks volkslied bii ziin afscheid als pastoor in 1964.
daar OOk Vaak het
versieren van de kerk bij en de zorg
voor de kleding van de misdienaars
en dejongens van de Zangertjes van
St. Jan. Vanuit de kerk hier zijn veel
missen en andere diensten uitgezonden via de KRO. Ik geloof alles bij
rord: opgevocrd ll §et garocàlcb:rlr
elkaar wel meer dan honderd. Dat
bracht veel werk met zich mee. De
Deember 19116
op Xi
medewerkers van de KRO mochten
ru 5 cn 6 laaeari l9{7
na afloop graag een kopje koffie of
door de §t Jans Ghesellan
een glas wijn drinken. Zodoende heb

VondeI's

losurh irr lotlran

Sa

FÀNCY.FAIR
ten bate van het insttusentctf*adr
r.an Harmorit ..§emyrr U!ll*" ta

SAMBEEK
cp aattrd<rg Í9 cn zordugr 20 *ept.
Vcla prachtigc prijzen.

HcoÍdprlis §olex dc Lsxt.
Gecpcnd z*terdag vaa 7 te, I I uur. :oadag
v.eo t I tat I rur v,&., ea vln 4 tot I I uur n,x.
ïeklirg der lot:a rcndrgr*ond I0 uur"
Toegang vrij-

Boxmeers Weekblad,

l9

september 1959

Voorvertoop
vao laartea bli ÀuL
.Wiotels
tc §aabe* en op det dag
dcr ultvocring vaa lI tot 12 uur
aaa hct Parochlchglr.
Boxmeers Weekblad,

2
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december I 946.
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voor de oorlog was", gaat de jubilaris verder. "Het gebouw was totaal

door de inwoners van Sambeek vaak
'Anna van pastoor'genoemd van een welverdiende rust. Zehebben een kleine woning in Sambeek
betrokken. "Eerlijk gezegd viel die
rust wel een beetje tegen", lacht ze.
"Vroeger was er veel drukte om je
heen, er was altijd wel wat te doen.
Dat is er nu niet meer." Een veertigjarige loopbaan als huishoudster bij
een priester komt maar zelden voor,
weet ze. "Eerst wilde ik de viering
van dit jubileum stil houden, maar
dat ging echt niet. Ik heb een grote
familie en de inwoners van Sambeek
kennen mij allemaal." Dat bleek
duidelijk bij de receptie vandaag in
de kapel van de zusters redemptoristinnen (nu: Het Kloosterhuis; red.)
waar veel Sambekenaren aanwezig
waren om de jubilaris te feliciteren,
terwijl harmonie Semper Unitas haar
nog een serenade bracht.

AANVAN,G 5 UUN

ee

later Engelse troepen namen erbezit
van. Toen we terugkeerden, had het
gebouw veel geleden."
Het betekende voor haar een grote
klap. "Ik heb de pastorie nooit meer
kunnen krijgen in de staat zoals die

Welverdiende rust
Sinds 1964 genieten Jan van Berkel
en ook zijn trouwe huishoudster -

sH

1940 brak de Tweede Wereldoorlog
uit. Aan het eind ervan moesten we
de pastorie verlaten. Eerst Duitse en

ran detr Spele.
De reizaugen wordeo verzorgd
door de Ztrtge:,ties van St. |an.

ik nooit stilgezeten."

ek

werd benoemd tot rector in Reusel
volgde zij hem. En dat deed ze ook
toen hij pastoor in Sambeek werd.
"Het waren drukke jaren", herinnertzij zich."Maar wel heel mooie.
De pastoor nam veel initiatieven. In

a §

be

ze huishoudster bij dan nog kapelaan
Jan van Berkel in Oeffelt. Toen deze

Te SAMBE§T

m

Mooie jaren
De in 1898 in het Gelderse Wamel
geboren Anna van Dinter trad op
15-jarige leeftijd in dienst bij de
pastoor van die plaats. In 1928 werd

BOSSCI{E MÀNKT
wedcror om 6 uur ui
Sambcck.

nnxaevEreNÓ,

Jos. Laarakkers.
Boxmeers Weekblad,5 april 1947
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Carnavalsvereniging De Knoepers

TE §AMBEEK
op zondag 5 februcrl o,r.
Àcnvcrugi 6 uur.
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Sambeeks

volkslied
heeft
Surinaamse
wortels
SAMBEEK 20 november 1983 -

©

Harmonie Semper Unitas heeft
46 jaar na het ontstaan ervan gisteravond het Sambeeks volkslied
voor het eerst instrumentaal ten
gehore gebracht aan het einde van
de wekelij kse eucharistieviering.
De tekst werd door de in de kerk
aanwezige gelovigen luid meegezongen.

Pastoor Jan van Berkel met zijn zangertjes. Cartoon van een onbekende tekenaar.
AanweTig in de Sambeekse pastorie.

Sa

willen horen dat bij zijn wijding zo
mooi was gezongen door het roemruchte jongenskoor de Zangertjes
van St. Jan.

m

Dat nu pas een instrumentale versie
van het in 1937 gecomponeerde
volkslied kon worden uitgevoerd,
heeft een merkwaardige voorgeschiedenis. Ruim een jaar geleden
- op 1 mei 1982 - bracht de harmonie een serenade aan pater Cor Arts
bij diens 40-jarig priesterfeest. Pater
Arts - Sambekenaar van geboorte was voor deze gelegenheid even
terug in het dorp waar hij zijn jeugd
doorbracht. Tijdens deze muzikale
huldiging gaf paterArts aan graag
nog eens het Sambeeks volkslied te

acer
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Boxmeers Weekblad,3 januari 1948
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'Onder de toren' en het veelvuldig
een beroep doen op het geheugen
van oudere Sambekenaren kwam
er geen bruikbare versie tot stand.
Totdat bij de zusters redemptoristinnen (nu: Het Kloosterhuis; red.) na
lang zoeken een pianopartij van het
volkslied boven water kwam. Dit
professioneel te laten bewerken voor
harmoniebe zetting bleek fi nancieel
niet haalbaar. Musicus Jo de Jong
uit Sint Anthonis werd echter bereid
gevonden het volkslied voor Semper
Unitas te arrangeren.

Redemptoristen
Sambeek dankt zijn eigen volkslied
aan Jan van Berkel. Deze muzikaal
onderlegde pastoor kwam in 1936

den richtte

hij

het jongenskoor de

Zangertjes van St. Jan op, waarÍnee

hij vele successen boekte en tientallen malen voor de KRO-radio
optrad. In oktober 1936 was eenzekere pater Jos van de Velden enkele
dagen te gast bij de zusters redemptoristinnen. Hij ontmoette toen ook
voor het eerst pastoor Jan van Berkel. Een jaar later kwam Jos van de
Velden weer naar Sambeek, nu om te
preken voor de parochianen. Bij die
gelegenheid vroeg pastoor Jan van
Berkel hem om een volkslied voor
het dorp te dichten op muziek van
broeder Anselmus (kloostemaam
voor Carel Bonten). Deze broeder
Anselmus, net als Jos van de Velden
toegetreden tot de orde van de redemptoristen, was eefl zeeÍ begaafd
musicus en had twintig jaar in Suriname gewerkt. En daar had hij de
muziek gecomponeerd waar pastoor
Jan van Berkel de tekst voor het
Sambeeks volkslied op wilde laten
maken. De compositie van broeder
Anselmus is afgeleid van een Surinaams wrjsje dat in dat land nog
regelmatig wordt gezongen. Onder
leiding van dirigent Frans Lemmens
is de afgelopen weken de door Jo de
Jong vervaardigde harmoniebewerking ingestudeerd en gisteren bij de
viering van het feest van Sint Caecilia, de patrones van de kerkmuziek,
voor het eerst uitgevoerd.
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te geven door de tlarmonie Seuper Unitas.
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Helaas moesten de leden van Semper Unitas het volkslied zingen in
plaats van spelen, aangezien er geen
instrumentale versie beschikbaar
was. Het bestuur van het muziekgezelschap beloofde echter bij monde
van secretaris Jan Sieben het volkslied op te sporen, op noten te zelten
voor harmoniebezetting, in te studeren en vervolgens zo spoedig mogelijk uit te voeren.
Het was een voorbarig gedane
toezegging, zo bleek al snel. Ondanks oproepen in het parochieblad
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Pianopartij

naar Sambeek. Kort nazijnaantre-

Sambeek krijgt een
gemeentelijke
schoorsteenveger

Scheldpartij in tapperij van
de burgemeester

SAMBEEK 8 maart 1824 - FrederikAugustus Bellman wordt de
eerste schoorsteenveger van de
gemeente Sambeek. Dat heeft het

gemeentebestuur onder leiding
van burgemeester Johannes Jansse vandaag besloten.
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De uit het Duitse Xanten afkomstige
Bellman heeft tot taak om de schoorstenen van de huizen te vegen'zo
vaak als het gemeentebestuur dit nodig
acht'. De eigenaren van de huizennillen echter wel zelfde schoorsteenveger moeten betalen.

Sa

Reglement

BurgemeesÍer Johannes Jansse hield er in zijn woning aan de Zandsteeg ook een tapperij op
na, zeg moar een dranklokaal of café.

ren hebben gisteravond twee keer
een hevige woordenwisseling met
elkaar gehad in de tapperij van
burgemeester Johannes Jansse.
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Rond half zeven kwam de jarige Jan
Willem Berkelbach van der Sprenkel
de lokaliteit aan de Zandsteeg (de
huidige Elisabethhoeve; red.) binnen
waar hij Clemens van Sturler aantrof. Deze laatste is luitenant bij een
in Antwerpen gelegerd Regiment
Zwitsers. De 26-jaige Van Sturler
vroeg na korte tijd of Berkelbach
van der Sprenkel even met hem naar
buiten wilde gaan. Hij had nog een
appeltje met hem te schillen, zo zei
hij. Van der Sprenkel zou zijn vader
beledigd hebben en daarvoor wilde
hij genoegdoening.
Van der Sprenkel voelde daar weinig
voor. Hij was wel bereid in een ander vertrek van de tapperij met Van
Sturler te praten. Dat gesprek ont-

en agrariër Johannes van Boekel,
beiden woonachtig in Sambeek",
zo schreef burgemeester Johannes
Jansse in een door hem opgemaakt
proces-verbaal van het gebeurde
in zijn tapperij. "Ook Van Sturler
kwam weer binnen. En daar herhaalde zich de scheldpartij. 'Gij zijt
een slechte, gemene en lage kerel'
kreeg Van der Sprenkel wederom
te horen. Van Sturler dreigde zelfs
herhaalde malen hem die avond wel
te zullen vinden." Van der Sprenkel,
vader van zes kinderen, vond dat

hij zich dergelijke beledigingen en

m
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spoorde echter. "Gij zijt een gemene,
slechte en lage kerel", zo kreeg Van
der Sprenkel van Van Sturler te horen en hij bedreigde hem zelfs met

stokslagen. Omdat Van der Sprenkel

bedreigingen niet hoefde te laten
welgevallen. Daarom verzocht hij
burgemeester Jansse om proces-verbaal op te maken van wat er zich in
diens tapperij had afgespeeld. Dit
proces-verb aal zal worden doorgespeeld naar de Offrcier van Justitie
in Eindhoven en de Commissaris
van de Koning in 's-Hertogenbosch.
Of de misdragingen van luitenant
Van Sturler consequenties voor hem
hebben, is nu nog niet bekend.
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Sambekenaren die weigeren hun
schoorsteen te laten vegen ofhet
veegloon te betalen, kunnen een boete
krijgen van vijftig cent (22 eurocent)
voor elke schoorsteen. Bij een tweede
weigering wordt dit bedrag verhoogd
tot een gulden (44 eurocent). Frederik
Augustus Bellman heeft verder tot
taak de schoorstenen nauwkeurig te
onderzoeken, zo staat in het reglement aangegeven. "Schoorstenen die
zijns inziens brandgevaarlijk zijn,
moet hij melden aan Burgemeester en
Wethouders." Voor elke gereinigde
schoorsteen ontvangt hij tien cent, zo
is bepaald (bijna 5 eurocent).
"Woningen van behoeÍtigen - aangewezen door
de burgemeester - moeten echter gratis worden
geveegd."

Twee vooraanstaande Sambekena-

be

Boete

SAMBEEK, 14 februarilS2T -

m

De benoeming van een gemeentelijke
schoorsteenveger is een uitvloeisel
van het eind vorige maand door de gemeenteraad aangenomen'Reglement
en tariefop het vegen van de schoorstenen in Sambeek'. Daarin is bepaald
dat de schoorsteenveger twee keer per
jaar en wel in de maanden april of mei
en oktober ofnovember de schoorstenen moet reinigen. Burgemeester en
Wethouders zullen binnenkort door de
veldwachter vanaf de roepsteen bij de
kerk laten afkondigen wanneer Frederik Augustus Bellman aan zijn klus
begint.
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zich dit niet liet welgevallen, kwam
hij weer de tapperij in.
'Gemene kerel'
"Daar zaten inmiddels ook wethouder Christiaan van den Bosch
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Burgemeester verweert zich tegen aantij gingen
SAMBEEK 20 augustus 1881Burgemeester Johannes van den
Bosch is het volstrekt oneens met
het verwijt dat hij zijn taak als

verspreidde de brand zich snel. Binnen een half uur waren beide huizen
volledig in de as gelegd. Door het
goede werk van de brandspuiten van
Mullem, Sambeek, Groeningen en

hoofd van de Sambeekse brandweer slecht zou hebben uitgeoefend.
Dat schrijft hij in een vandaag verzonden brief aan de Commissaris
van de Koning in Noord-Brabant.
"Ik heb gedaan wat ik kon en moest
doen", aldus de in 1864 aangetreden
burgemeester.
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Het verwijt was afkomstig van de
procueur-generaal in's-Hertogenbosch. Bij hem waren klachten binnengekomen dat de burgemeester
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Bewaking
Vervolgens gaat hij nader op de
brand in. "Toen de brand uitbrak,
ben ik zo snel mogelijk naar Mullem
gegaan en ben daar ook de gehele
dag gebleven. Ik heb al het moge-

mensen aan te sporen zo snel mogelijk te blussen. Ik heb geprobeerd te
redden wat er te redden viel. Toen de
brand geblust was, ben ik naar huis
gegaan, in het geheel niet vermoedend dat er gevaar voor mensenlevens zou bestaan. De romp van het
gebouw stond er nog in zijn geheel
en de muren leken sterk te zijn gemetseld. Bovendien heb ik 's nachts
de panden laten bewaken. De muur
die ingestort is, was de zijgevel, welke door een poort van de openbare
weg is gescheiden."

Onwetendheid
Als iemand hem op het gevaar gewezer had, dan zou hij zeker voorzorgsmaatregelen hebben genomen,
zo gaat Johannes van den Bosch
verder. "Dit schijnt echter in niemands hoofd te zijn opgekomen. Het
gebeurde met de kinderen heeft mij
helaas laten inzien dat ik hieraan wel
degelijk had moeten denken. Dat
rechwaardigt echter in het geheel
niet de beschuldiging van veÍregÍrande onverschilligheid."

De burgemeester erkent dat er in
Sambeek - ondanks de bepalingen in
de Politieverordening van 1856 nog steeds geen brandmeesters zijn.

"Maar", zo verdedigt hij zich, "in
naburige dorpen is dit precies zo."
Hij zou het toejuichen als er brandmeesters werden aangesteld. "MUn
verantwoordelijkheid zou daardoor
een stuk minder worden. Als ik bij
deze brand al gefaald mocht hebben, dan is dat door onwetendheid
gebeurd", besluit Johannes van den
Bosch zijn brief aan de Commissaris
van de Koning.
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dat na het blussen plaatsvond. Kinderen die bij de restanten van de huizen aan het spelen waren, kwamen
onder een omvallende muur terecht
en raakten gewond. En dat was voor
de procureur-generaal na een onderzoek aanleiding zich af te wagen of
de burgemeester bij die brand wel
adequaat was opgetreden. Hij berichtte daarover de Commissaris van
de Koning, die op zijn beurt weer de
burgemeester om opheldering vroeg.
"Het schrijven van de procureurgeneraal heeft op mij een pijnlijke
indruk gemaakt", aldus de burgemeester in zijn vandaag verzonden
brief aan de Commissaris van de
Koning. "[k ben reeds zestien jaar
burgemeester van Sambeek. Dit is de
eerste klacht die ik van hogerhand
heb ontvangen."

ee

K§X.MIS §AMS§EK

de Koning maakte de burgemeester
echter geen melding van het ongeluk
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teren. De brand sloeg over naar het
pand van Hendrikus van Kempen.
Van deze brand maakte burgemeester Joharures van den Bosch melding
in een brief aan de Commissaris van
de Koning. "Door de grote droogte

Kinderen gewond
In zijn brief aan de Commissaris van

ek

Grote droogte
Op vrijdag l juli was rond het middaguur brand ontstaan in het met stro
gedekte huis en de daarbij behorende
stal van Lambertus van den Berg in
Mullem. Het pand is eigendom van
een zekere Johannes Smits uit Geijs-

be

ren gewond geraakt. "Bovendien",
zo liet de procureur-generaal weten,
"heeft de burgemeester daarbij blijk
gegeven van een verregaande onverschilligheid. Volgens een politieverordening, die al 25 jaar van kracht is,
zouden er in de gemeente Sambeek
brandmeesters moeten zijn aangesteld. Bij deze brand is gebleken dat
dat nog steeds niet is gebeurd."

Bczockt:attrdag

Berg had volgens de burgemeester
een waarde van 1500 gulden (680
euro; red.), maar was wel voor een
lager bedrag verzekerd. Dat gold
ook voor het pand van Hendrikus
van Kempen. Dat was slechts voor
de helft van de geschatte waarde van
4000 gulden (1815 euro) verzekerd.
Over de oorzaakvan de brand was
volgens de burgemeester niets bekend.
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bij een brand in Mullem zich slecht
v an zijn taak zou hebben gekweten.
Door zijn vermeende nalatigheid
waren er bij deze brand drie kinde-

Vierlingsbeek én dankzij de hulp van
de vele aarrwezige mensen zijn andere, in de nabijheid gelegen woningen
en stallen gelukkig niet afgebrand.
Ook het windstille weer heeft daartoe bijgedragen."
De woning van Lambertus van den

lijke gedaan om de toegestroomde
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Sambekenaren willen overweg in Stalenberg
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Volleybalclub heet
VoVerSa
SAMBEEK,lT november 1968 Sinds vandaag is Sambeek een

nieuwe sportvereniging rijker.
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Tijdens een bijeenkomst vanmiddag in café De Linde was er, gezien
de opkomst, veel animo om een
volleybalclub op te richten in het
dorp.

De bewaakÍe overgang in de Zandsteeg in de vffiiger jaren van de vorige eeuw.
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Koning in Noord-Brabant. "Voor de
bewoners van de Sambeekse Heide
geldt hetzelfde. Iedereen moet dan
via de Zandstraat (nu: Zandsteeg;
red), die door haar lage ligging de
gehele winter en lente drassig is
en daardoor onbruikbaar. Kinderen
bijvoorbeeld kunnen hierdoor heel
moeilijk naar hun school in het
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Nog een overweg
De inwoners van Sambeek willen er

Zoals bekend vinden momenteel
de voorbereidingen plaats voor de
aanleg van de spoorlijn NijmegenVenlo. Aanvankelijk stond er een
overweg gepland in de Stalenberg,
maar deze is nu geschrapt in de plannen - tot groot ongenoegen van de
inwoners van Sambeek en die van
de Sambeekse Heide. Vandaar dat
ze samen een bezwaarschrift hebben
ingediend bij de Commissaris van
de Koning, die burgemeester Johannes van den Bosch en de wethouders

trouwens nóg een overweg bij, namelijk in de Heihekkenseweg. Ook
dit verzoek ondersteunen Burgemeester en Vy'ethouders. Boeren die
landbouwgrond hebben ter hoogte
van de plek waar de aan te leggen
spoorlijn deze weg kruist, kunnen
niet anders dan ook weer met een
grote omweg via de Heikant daar
komen. "Door de lage ligging van
de Heikant is ook deze weg in de
winter en lente amper te gebruiken",
.Wethouders.
aldus Burgemeester en
"Zo kunnen ze vooral in het voorjaar
niet op hun land om dat te bemesten
en te ploegen. Mocht een overweg
in de Heihekkenseweg onmogelijk

©

dor?."

Spoorlijn

Verloren:

Jacobus Zeegers en Peter Vink om
commentaar vroeg. De Sambeekse
bestuurders onderschrijven de bezwaren van de inwoners. "Als in de
winter de ZandstraaÍ geheel onder
water staat, wordt de Stalenberg
vaak gebruikt door de inwoners van
het dorp voor het halen van heideplaggen en strooisel van de heidevelden en van hout uit de bossen ten
westen van de geplande spoorlijn",
betogen ze."Ze gaan vaker over de
Stalenberg dan over de Zandstraat
en de weg naar Overloon (nu: St.
Janslaan)."

m

nieuwe tak van sport. Voor oudere
leden van VoVerSa begint de training
om 20.30 uur.
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18.30 uur gaan jongens tot en met
l5 jaar en meisjes tot en met 14 jaar
voor het eerst kennismaken met deze

Burgemeester en Wethouders van
de gemeente Sambeek zijn het met
hen eens. "Door het laten vervallen
van deze spoorwegovergang kunnen veel boeren in het dorp hun land
alleen maar via een grote omweg
bereiken", zo schrijven ze in een
brief aan jonkheer mÍ. P.J. Bosch
van Drakestein, Commissaris van de
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Er werd een voorlopig besfuur
gekozen, bestaande uit de heer L.
van Els, voorzitter; mejuffrouw M.
Laarakkers, secretaris; mejuffiouw
T. Jacobs, penningmeester en verder
mejuffiouw Ger Zeegers en de heer
MartZeegers. Als clubnaam is gekozen voor VoVerSa, een verkorting
van Volleybalvereniging Sambeek.
Het nieuwe bestuur heeft inmiddels al twee trainers aangezocht
en gevonden in de personen van F.
Ronnes en T. Stiphout uit VoÍumMullem. De eerste oefenavond is
ook al bepaald: op 10 december om
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SAMBEEK,22 augustus 1877 Veel inwoners van Sambeek hebben bezwaar aangetekend tegen
het vervallen van de spoorwegovergang in de Stalenberg. Zij
kunnen die niet missen, vinden ze.

zijn, dar' dient er een parallelweg te
komen langs de spoorlijn tussen de
ZandsÍraat en de Heihekkenseweg."
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Luinbeek breder
na enkele
over§tromingen
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SAMBEEK,16 oktober 1882 - Om
de wateroverlast door de Luinbeek
te verminderen zal dit riviertje op
kosten van de gemeente Sambeek
worden verbreed. Ook zullen allerlei ongerechtigheden die de
waterafvoer belemmeren worden
verwijderd.

Sa

mening van Burgemeester en Wethouders is ook de duiker onder de
Provincialeweg veel te smal. "Ook
die houdt het water tegen, terwijl
dat in het verleden nooit het geval
is geweest." De Sambeekse bestuurders willen zo snel mogelijk met de
verbreding en het schoonmaken van
de Luinbeek beginnen. "Vooralsnog
voor zover de situatie het toelaat",
benadrukken ze. "Komende zomer,
als het riviertje bijna geheel droogstaat, zullen de definitieve werkzaamheden plaatsvinden. Daardoor
zullen de inwoners van Mullem in

het vervolg bij buitengewoon hoge
waterstand in elk geval minder overlast ondervinden."
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De als krantenartikel geschreven
teksten in dit Duvelsklökske zijn
alle gebaseerd op historische

bronnen.

Teksten:

René Klaassen
Coruectie:
Truus Klaassen-Hubbers
Vormgeving & realis at ie :
Jos Kuijpers

Zestien autobussen met
pontveer de Maas over
SAMBBEK 15 augustus 1930 Vandaag zijn tellingen gehouden
bij het pontveer Sambeek-Afferden. Degene die de tellingen verrichtte, trof het niet. Het was de
gehele dag regenachtig, met af en
toe stortregens en een krachtige

wind.
Tussen zeven uur 's morgens en
acht uur's avonds gingen op deze
Hemelvaartsdag 149 voetgangers
vanuit Sambeek de Maas over naar

Foto's:

Archief Sambeeks Heem,
René Klaassen en anderen

Mochten in dit Duvelsklökske foto's
zijn afgedrukt zonder voorkennis
van rechthebbenden, dan wordt hen
verzocht contact op te nemen met
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denken ze."EÍ zijn verscheidene
gronden afgegraven en langs de in
aanbouw zljnde spoorlijn NijmegenVenlo is een brede sloot gegraven,
waar weer kleinere slootjes op afivateren. Daardoor stroomt het water
sneller naar de Luinbeek, die dit op

Colofon

geraadpleegde bronnen.

m

Dat komt niet alleen door de overvloedige regens van de laatste jaren,

het pontveer de Maas overstaken.
De kosten van de verkeerstelling
bedroegen 6,50 gulden (2,94 euro),
zijnde dertien uren werk à 50 cent
(23 eurocent) per uur.

ook informatie kunnen geven over de
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Te weinig capaciteit

richting Afferden waren dat er zeven, in omgekeerde richting negen.
Vrachtauto's ontbraken. Opmerkelijk
is dat er maar liefst zestien autobussen (acht in beide richtingen) met

Jos Kuijpers en René Klaassen, die

sH

van onderhoud verkeerde. Toch
ondervinden inwoners van Mullem
geregeld wateroverlast."

één motor de Maas over. Tractoren,
karren en handkarren echter maakten
op deze katholieke feestdag geen gebruik van het pontveer. Personenauto's daarentegen wel. Van Sambeek

Research:
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dit riviertje de onderhoudsplicht
ervan hebben. Vorig jaar nog is de
Luinbeek door hen schoongemaakt.
Onkruid en houtgewas zijn er toen
uitgehaald. Bij controle is gebleken
dat de Luinbeek in voldoende staat
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Dat heeft burgemeester Johannes van den Bosch, mede namens
zijn twee wethouders, vandaag aan
Gedeputeerde Staten laten weten.
Inwoners van Mullem hadden bij
de bestuurders in's-Hertogenbosch
geklaagd over de hinder die zij al
enkelejaren ondervinden van de
steeds maar overstromende Luinbeek. Burgemeester en Wethouders
erkennen deze vervelende situatie
en zijn dus genegen daar iets aan te
doen. "Maar", zo beginnen zij hun
brief, "de Luinbeek staat op de legger van beken en sloten. Dit betekent
dat de eigenaren van gronden langs

haar beurt weer moet afuoeren op de
Maas. De capaciteit van de Luinbeek
is echter te klein. Met als gevolg
dat het water bij Mullem niet snel
genoeg weg kan en de bewoners er
hinder van ondervinden." Naar de

Sambeeks Heem.

Dank aan iedereen die heeft meegeholpen aan de totstandkoming van dit
Duvelsklökske.
Deze uitgave is mede
mogelijk gemaakt door
bijdragen van Rabobank
Land van Cuijk en Maasduinen.
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Afferden. In omgekeerde richting
deden dat 135 voetgangers. Ook
de fietsers die tussen de genoemde

tijden de Maas over wilden, werden
geteld. Van Sambeek naarAfferden
waren daÍ er M en van Afferden naar
Sambeek 74. In beide richtingen stak

Duvelsklökske nr.45 is een uitgave
van Sambeeks Heem, juni 2010.

