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De Kattesteegh en 94 andere Sambeekse straatnamen

Opeens had Sambeek er een naam bij. Niet in 1959, toen de net opgerichte cornavalsvereniging tijdens
de drie dolle dagen het dorp voortaan met 'het Knoepersriek' aanduidde. Nee, ruim tweehonderd jaor
daarvoor aL

In 17 52 verscheen een vuistdik boek met de titel
'Memoriaal of beschrijving van de stad Grave en

den Lande van Cuijk'. Het stond vol met allerlei
archiefstukken over de geschiedenis van deze streek

en dus ook van Sambeek. Die waren veÍzameld
door Diderik Paringet. Een man van aanzien, want
hij beheerde niet alleen de inkomsten en uitgaven
van Grave maar was ook nog aanklager in militaire
strafzaken, rechtsgeleerde én notaris.

Volgens Paringet stond deze tekst bij de torentrap

Herdenkingssteen
En hij kwam in dat boek met de naam Sint Jansbeek

voor Sambeek op de proppen. Die naam was hij
tegengekomen op een herdenkingssteen, welke vlak bij
de trap van de toren in de kerkmuur was ingemetseld.

Op die steen stond helem aalonderaanSint Johansbeek,

door Diderik Paringet verkort tot Sint Jansbeek.

uit de tekst valt op te maken dat hij zelf in Sambeek

is geweest om de gegevens op die steen te noteren.
"Maar", zo schrijft hlj een stukje verderop in het boek,
"de muur van de kerk is gewit. De meeste woorden
zijn daardoor niet meer leesbaar."

Omslag en titelpagina van het boek van Paringet, 1752.
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De Gravenaar heeft de tekst dus moeten reconstrueren.
In zijn boek hanteert hij consequent de naam Sint
Jansbeek als hij over Sambeek schrijft. Paringet gaat

zelfs zover dat hij het gehucht Sambeekse Hoek als Sint
Jansbeek-Hoek aanduidt, wat na hem nooit iemand

meer gedaan heeft. Haalt hij echter archiefstukken
aan, dan gebruikt hij de naam Sambeek.

Begrijpelijk, want het do.p is door de eeuwen

heen in alle geschreven archiefstukken en boeken

altijd aangeduid als Sambeek of daarvan afgeleide

schrijfwij zen.
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Zandbeek en geen Sint Jansbeek
De naam Sambeek duikt voor het eerst op in 1294.
Op l5 oktober van dat jaar schonk heer Jan van Cuijk
de helft van zijn opbrengsten uit deze streek aan de

pastoors van de parochiekerken van Cuijk, Beugen,
Boxmeer en Zannebeke, zoals Sambeek toen werd
genoemd.
Het dorp bestond toen dus al en had een eigen kerk.
Waarschijnlijk is Sambeek rond het jaar duizend
ontstaan aan de kruising van een doorgaande weg (nu
Grotestraat) en een afwateringsbeek uit de Peel .Deze
liep langs Zandsteeg en Maasstraat richting Maas. Het
was een erg zandige beek, die een groot gedeelte van
het jaar droog zal hebben gestaan. Logisch dat deze
beek door de dorpelingen van destijds 'zandbeek'
werd genoemd. Zou de situatie van duizend jaar
geleden nu nog bestaan, dan had er op de kruising
van Grotestraat met Zandsteeg en Maasstraat een

brug gelegen.

Dat deze beek vroeger Sint Jansbeek zotr hebben
geheten, zoals weleens wordt beweerd, is zeeÍ
onwaarschijnlrjk. Parochie en kerk zijn sinds de

stichting toegewijd aan Johannes de Doper. Deze
heilige, wiens feestdag op 24 juni valt, wordt
kortheidshalve vaak Sint Jan genoemd. Het dorp
droeg toen echter al de naam Sambeek. Als de naam
Sambeek een verbastering van Sint Jansbeek zou zijn,
dan had deze beek al vóór het ontstaan van parochie
en kerk zo moeten heten.

Leijgraaf
Overigens bestaat er wel een Sint Jansbeek. Deze
stroomt tussen de dorpsdelen Vortum en Mullem naar
de Maas. Ter hoogte van het huidige kruisbeeld gaat
deze beek, die in de buurt van Holthees ontspringt, via
een duiker onder de Provincialeweg door en stroomt
uiteindelijk als de bij Sambekenaren bekend staande
'Kronkelbeek' in de Maas.

Hoogwater in de Kronkelbeek aan de Maasstraat
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Het ligt niet voor de hand een dorp te noemen naaÍ
een beek die anderhalve kilometer van het centrum
stroomt. Bovendien is de naam van deze Sint
Jansbeek onjuist. In het verleden werd deze beek
altijd aangeduid als 'Lerj graaf' . Deze naam duidt
erop dat er aan deze beek voortdurend is gegraven en

de stroom van het water in een andere, betere richting
is geleid. De naam Sint Jansbeek komt rond 1890 pas

voor het eerst op landkaarten voor. Zou Sambeek zíjn
naam aan deze beek hebben ontleend, dan zou zo'n
duizend j aar geleden deze beek dus Sint Jansbeek

hebben moeten heten. Geen enkel archiefstuk maakt
daar melding van.

Assimilatie
Als bijvoorbeeld het woord 'standbeeld' snel wordt
uitgesproken klinkt dat bijna als 'stambeeld'. Taal-
geleerden noemen dit verschijnsel assimilatie.
Omdat bepaalde letters achter elkaar lastig zijn uit
te spreken, ontstaan er bijna als vanzelf klanken die
gemakkelijker te vorÍnen zijn.
Zo is het ook gegaan met de zandbeek midden in
het do.p. Dat werd spoedig 'zambeek' of varianten
daarvan zoals Zannebeke, Zanbe€c, Zambeke, Sam-

belre, Sambeeck en uiteindelijk Sambeek. Deze
schrijfivijzen komen heel dicht in de buurt van het
oorspronkelrjke woord zandbeek en doen nergens

verrnoeden dat de naam Sambeek van Sint Jansbeek
zou zijn afgeleid.
De verschillende schrijfwij zen werden mede in
de hand gewerkt doordat er tot 1804 geen officiële
Nederlandse spellingsregels warerl. Iedereen schreef
namen en woorden zoals hij dacht dat die geschreven
werden. De naam Sambeek en de juiste schrij twijze
ervan werden officieel vastgelegd toen het dorp en de
daarbij behorende gehuchten in l8l 1 een gemeente

werden. Sindsdien is er aan deze zeyen letters niets
meer veranderd.
D e naam S int Jan sb eek, zoalsD i derik P aringet d i e b ij na
60 j aar eerder introduceerde, komt in archiefstukken
niet voor. Op sommige oude landkaarten staat deze
onjuiste naam echter weleens verïneld.

Gemeentewapen
In l8l5 ontving burgemeester Johannes Jansse een

brief van de gouverneur (nu Commissaris van de
Koningin) in de provincie Noord-Braband (toen nog
met een d geschreven!). Of hij een afbeelding van
het wapen van de gemeente Sambeek wilde opsturetr,
want dat was nog niet gebeurd. En tevens wilde de

gouverneur graag weten sinds wanneer dat wapen
destijds zegel of cachet genoemd in gebruik was.
"Het gemeentewapen bestaat uit acht merels in de
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rechterzijde van
een schild en in de

linkerzijde daarvan
bevindt zich een

leeuw", antwoordde
de burgemeester.

Daarin vergiste
hij zich, want
de afbeeldingen
stonden precies
andersom.

"Mlj zijn geen bij- Het Semeentewapen van Sambeek

zonderheden over waarbii (foutief!) de merletten wél

de oorsprong van het snavels en poten hebben '

wapen bekend. Wel weet ik dat het sinds onheuglijke
tijden het wapen van Sambeek is geweest." En daarin
had Johannes Jansse volkomen gelljk. Want het wapen

van Sambeek is afgeleid van het oude schep enzegel,
dat al in 1369 werd gebruikt. Sinds die trjd heeft
Sambeek dus zeker een eigen dorpsbestuur gehad.

Het wapen van Sambeek is een zogeheten gedeeld

wapen omdat het do.p tot circa het jaar 1800

tweeherig was. Zowel de Heren van het Land van

Cuijk als in mindere mate die van Boxmeer waren

samen de baas in Sambeek. Het linkergedeelte van
het wapen met de twee balken en de acht vogeltjes
zonder snavel en poten in de heraldiek 'merletten'
genoemd is dat van de Heren van het Land van

Cuijk. Het rechtergedeelte met de rechtopstaande

leeuw symboliseert de zeggenschap van de Heren van
Boxmeer in Sambeek.

Toen Johannes Jansse bijna 200 jaar geleden de brief
aan de gouverneur schreef, omvatte de gemeente

Sambeek zo'n 3065 hectare - bljna drie keer zo groot
als de gemeente Boxmeer destijds. Het grondgebied

strekte zichuit van de Maas tot ver in de Peel. De later
ontstane dorpen Stevensbeek en Westerbeek hoorden

bij de gemeente Sambeek, evenals de gehuchten

Sambeekse Hoek (tussen Oploo en Sint Anthonis) en

Mullem (niet Vortum!).

Kaart van de gemeente Sambeek uit de Gemeenteatlas van Kuiper, 1865
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1936 - Komaanduiding Sambeek en Mullem. De stippellijn
geeít de dorpsgrens van Sambeek aan.

Wat is Sambeek?
Bij de opheffing en opdelingvan de gemeente Sambeek
op I mei 1942 gingen Stevensbeek, Westerbeek en

Sambeekse Hoek naar de gemeente Oploo c.a. (nu
Sint Anthonis), terwijl Mullem werd samengevoegd
met Vortum en bij de toen nieuwgevormde gemeente

Vierlingsbeek kwam. Wat overbleef was het dorp
Sambeek, dat samen met het do.p Beugen tot de

nieuwe gemeente Boxmeer ging behoren.
Bij de hierna volgende beschrijving van bestaande
en verdwenen Sambeekse straatnamen zijn de

dorps grenzen van 1942 aangehouden. Het kaartje
geeft deze duidehjk aan.

Wat is een straat?
Het woord 'straat' is afkomstig van het Latijnse 'via

strata'; 'via' betekent 'weg'
en 'strata' duidt op 'verhard'
of 'geplaveid' . Een straat

is dus een verharde weg,
wat overigens wel met een

korreltje zout moet worden
genomeÍl.
Sambeek is ontstaan bij de

kruis ing van de zandbeek langs

de Zandsteeg en de Romeinse
weg van Tongeren in België
naar Nijmegen (destijds een

belangrijke legerplaats). Bij
Curjk ging deze weg de Maas
over; restanten van een houten
brug op stenen fundamenten
zijn daar een aantal jaren
geleden boven water gehaald.
De huidige Grotestraat in
Sambeek volgt grotendeels
deze oude Romeinse weg,
waarl an g s b ij we rl<zaamh eden

urnen en ander aardewerk zijn
gevonden. Aan de noordzijde
van het dorp ging de

Romeinse weg de Bergstraat
in en vervolgens verder over
de Molendrjk en Het Zand
langs het Boxmeerse Kasteel.
De weg lag dusdanig hoog
dat hij zelden of nooit onder
water kwam te staan als de

Maas buiten haar oevers trad.
De Romeinen verhardden
hun wegen weliswaar met

grind en keien, maar omdat er na hun vertrek uit deze

streken rond het jaar 400 na Christus nauwelijks nog
onderhoud plaatsvond, verkeerden ze eeuwenlang in
slechte staat. Pas in 1845 werd er in het Land van
Cuijk een zogeheten communicatieweg aangelegd
van Grave naar Maashees. Deze met grind verharde
en 'tonrond' aangelegde weg liep ook door Sambeek

en werd toen enige trjd door de inwoners aangeduid
met 'grindweg' of 'griendweg'. Dit ter onderscheiding
van alle zandwegen in het dorp.

Vroege wijkindeling
Vrijwel alle wegen en paden in Sambeek hadden
van oudsher een naam. Geen officieel vastgestelde
overigens; dat zou pas veel later gebeuren. Iedere
inwoner kende bijvoorbeeld de Raedsche wegh, de

Du,j sterstee g o f d e Zwinde I aarse stra at. Zem o e sten dat
ook weten, want hoe konden ze anders aangeven waar
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hun bouw- of weilanden
lagen? In 1815, toen
burgemeester Johannes

Jansse de gouverneur
informeerde over het
wapen, was de vier jaar

eerder ontstane gemeente

Sambeek verdeeld in drie
wijken, welke werden Deze leeuw sierde ooit

boerderij-herberg
aangeduid met een letter. De Gouden Leeuw.
A stond voor Sambeek, B
voor Mullem en C voor Sambeekse Hoek. Halverwege
dat jaar kregen de huizen ook een eigen nummer.
Ze werden, zoals dat heette, 'gequoteerd'. Zo had

boerdenj-herberg annex bierbrouwerij De Gouden
Leeuw (die toen trouwens De Roode Leeuw werd
genoemd) numm er 32.

Gemeentewet
In l85l werd in Nederland een nieuwe gemeentewet

van kracht. Daarbij kreeg het sindsdien gekozen

en niet meer benoemde gemeentebestuur meer
verantwoorde I ij kheden.
Zomoest het officieel wijken vaststellen. Dat gebeurde

ook in de gemeente Sambeek, zij het pas twaalf jaar

na de invoering van de nieuwe gemeentewet.

Op 29 juni 1863 lieten burgemeester Johannes van
Hassem en zijn beide wethouders Jacobus Zeegers
en Lambertus van den Bosch de inwoners weten dat
er een 'Verordening van de gemeente Sambeek in
wijken'was vastgesteld. Het meest opmerkelijke was
misschien nog wel dat er vrijwel niets was veranderd
ten opzichte van de tljd daarvoor. De verdeling in
drie wijken Sambeek (A), Mullem (B) en Sambeekse

Hoek (C) bleef gehandhaafd, evenals de doorlopende
nummering van de huizen. Elk huis kreeg op kosten
van de gemeente een letter en een nummer, dat door
de eigenaar 'behoorlijk moest worden onderhouden'.
Wie verhuisde, moest dat binnen drie dagen melden
op de gemeentesecretarie. Op overtreding van deze

en nog enkele andere voorschriften in de verordening
stond een boete van maximaal drie gulden (circa 1,35

euro).

Verwarrend
Deze indeling in wijken heeft 85 jaar bestaan.

Op 7 juni 1948, toen de gemeente Sambeek was
opgeheven en het dorp Sambeek bij de gemeente

Boxmeer gevoegd, kondigde burgemeester H.L.F.M.
baron van Hövell van Wezeveld en Westerflier
tijdens een raadsvergadering aan in zowel Sambeek
als Beugen een geheel nieuwe huisnummerit g te
willen invoeren en in beide dorpen het systeem van

straatnamen te gaan toepassen. "De huidige toestand
is erg verwaÍïend", zo motiveerde hij het plan. En dat
klopte ook. Werden er tot 1950 slechts mondjesmaat
nieuwe woningen gebouwd, daarna nam dat aantal
flink toe. Met als gevolg dat er steeds geimproviseerd
moest worden brj de toekenning van een huisnummer.
Het Sambeekse raadslid Gerrit Bongarts vond dat een

ander systeem inderdaad dringend nodig was. "De
huidige nummering is niet deugdelijk", sprak hij.
Hoewel de noodzaak groot was, duurde het nog tot 5

augustus 1953 voordat de gemeenteraad van Boxmeer
vier straatnamen voor Sambeek vaststelde. Het betrof
de Grotestraat, de Maasstraat, de Schilderstraat en de

St. Janslaan. Pas later zouden andere straten een door
de gemeenteraad vastgestelde naam ktrjgen.
De keuze voor de naam Grotestraat is trouwens
opmerkelijk omdat deze doorgaande weg door
Sambeek daarvóór nooit zo heeft geheten. In 1936
kwam deze straat ter sprake in de Sambeekse

gemeenteraad naar aanleiding van de vraag of daar,

tegelijk met de aanleg van een klinkerbestrating,
riolering moest worden aangelegd. Het college en de

raadsleden spraken consequent van Dorpsstraat. De
riolering is toen trouwens niet aangelegd - dat zoupas
jaren later gebeuren. En de klinkerbestrating kwam er
evenmin.
Drie jaar later was er ineens wél sprake van
Grotestraat. Deze naam, overigens geschreven als

Groote straat, werd genoemd in de routebeschrijving
van een feeststoet, die op 4juli 1939 door Sambeek

trok bij de viering van het 2s-jarig ambtsjubileum
van burgemeester Piet Stevens. Kennehjk werd in
die trjd al binnen het gemeentebestuur gesproken van
Grotestraat, terwijl Sambekenaren het nog hielden blj
Dorpsstraat, zoals ook uit advertenties uit die trjd blijkt.
Veertien j aar later werd de naam Grotestraat door het
college van Boxmeer overgenomen in het voorstel
over een nieuwe huisnummering in Sambeek.
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Agentschap:

C. A. I}IATERS
Dofpsstraat 84, Sambosk.

Verzekeringsagent Cor Maters woonde na de Tweede Wereld-

oorlog nog aan de Dorpsstraat. Advertentie uit het Boxmeers
Weekblad, zaterdag 18 januari 1947.
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Ansichten uit de jaren dertig van de vorige eeuw

toen Sambeek nog een eigen gemeente was en

men sprak over Dorpsstraat en Grootestraat.

I . Gezien vanuit het zuiden: Grotestraat / hoek
Stalenberg.
2. De dorpskern gezien vanaf het Pastoor de
Vochtplein aan de Grotestraat.
3. De Grotestraat vanuit het noorden gezien, ter
hoogte van Den Urling.
4. Kruising GrotestrAat, Maasstraat en hnd-
steeg, vanuit het noorden gezien. 4.

Uitbreidingswijken
Sinds de officiële vaststelling
van de eerste vier straatnamen
in Sambeek zijn er nog vele
andere gevolgd. Vooral toen
het dorp met de '\Maran da' een

grote uitbreidingswrjk kreeg.
Daarna volgden Den Urling en

het gebied tussen Den Urling
en Maasstraat. De noodzaak
om een straat een naam te

geven ontstaat meestal pas

als daar woningen gebouwd
gaan worden. Elk huis moet
immers te vinden zijn met
behulp van een straatnaam en

een huisnummer. De postcode
is in Nederland in 1978 inge-

voerd. De eerste twee cijfers geven de regio aan, de

laatste twee cijfers de wijk of plaats, terwijl de twee
letters de buurt of straat aanduiden.
Het geven van namen aan straten is lange ttjd de

bevoegdheid van de gemeenteraad geweest. Sinds
l8 december 1986 is deze taak overgedragen aan het

college van Boxmeer, dat de gemeenteraad uiteraard
wel informeert over hoe nieuwe straten gaan heten.

6 - Ouvelsklökske nr.4l ,2008
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In het hierna volgende overzicht komen alle, tot nu toe bekende straten, wegen en paden aan bod die er in
Sambeek zijn (geweest). Eerst in alfabetische volgorde de straten mét een naambordje, vervolgens de straten

zonder naambordje (meestal zandpaden) en tenslotte nog de straten die verdwenen zijn, maar waarvan het

alleszins de moeite waard is om deze aan de vergetelheid te ontrukken.
De vetgedrukte namen geven aan hoe straten nu heten of hoe die in het verleden werden genoemd. In totaal
gaat het om 95 straatnamen.
De cursiefgedrukte namen zijn (spellings)varianten op de vetgedrukte straatnamen. In het han van dit
Duvelsklökske is een plattegtond van Sambeek te vinden waaÍop alle straten zijn aangegeven.

Straten met een naambordje

Mgr. Bekkersstraat
Jan van Berkel was een pastoor die zich halverwege

de vorige eeuw zeer verdienstelijk heeft gemaakt

voor de parochie van Sint Jan de Doper in Sambeek.

Daarom werd er een straat in de wijk 'Waranda' naar

hem genoemd. Een op deze Pastoor van Berkelstraat
uitkomende dwarsstraat
kreeg de naam Mgr. Bek-
kersstraat, naar bisschop
Wilhelmus Marinus Bekkers
( 1908 -1966), die negen jaar

bisschop van het bisdom
's-Hertogenbosch is geweest

en op 9 mei 1966 overleed.
Hij is vooral bekend ge-

worden door zijn voor die

trj d pro gre ssieve opvattingen
in verschillende morele
kwesties. Hij benadrukte de

eigen verantwoordelijkheid
van gelovigen en was alom geliefcl, ook buiten de

katholieke geloofsgemeenschap.

Op 23 februari 1967 stemde de gemeenteraad van

Boxmeer in met het voorstel van het college een

nieuwe straat in nieuwbouwwijk 'Waranda'naar hem

te noemen.

Bergstraat
Dat de raadsleden van de gemeente Boxmeer op 29

september 1954 op voorstel van het college instemden
met de naam Bergstraat lag voor de hand.Deze straat

:r:rLrns 
schilderde de Bergstraat eind iaren '30 van de vorige

liep immers langs de zogeheten Sambeekse Bergen,

een zandig gebied van oude maasduinen dat enkele

meters boven de omgeving uitsteekt. En die enkele

meters zijn dan in het vlakke Nederland al snel goed

voor de overdreven aanduiding 'bergen'. Vroeger

werd daar zandgewonnen voor onder andere de bouw
van woningen. De plek waar nu de voetbalvelden
liggen, heette niet voor niets Het Zand.
Curieus is een bericht in het Boxmeers Weekblad van

23 juli 1910 over een onderzoeknaar de verschillende
aardlagen in de Sambeekse Bergen ter hoogte van

de Molendljk. Dat gebeurde met behulp van een

zuiEoestel. "E[ke nieuw gevonden soort aardlaag

wordt in een kistje gedaan en voor nader onderzoek

opgezonden", aldus het blad. "Op dit moment is men

gekomen tot een diepte van ongeveer 40 meter. Hoe

diep men zal gaan, is niet bekend. De een spreekt van
70, de ander van zelfs 140 meter."
Lange tljd stonden er aan de Bergstraat slechts enkele

huizen. Dat veranderde nadat de gemeente Boxmeer
in 1972 de vervallen boerderij van Hendrikus Scha-

minee had aangekocht voor een bedrag van 37,5

duizend gulden (ruim l7 duizend euro). Toen kon een

bestemmingsplan voor de oostzijde van de Bergstraat

worden opgesteld en vervolgens de percelen verkaveld
voor de bouw van zeyen nieuwe woningen.

Mgr. Wilhelmus Bekkers
( 1e08-1e66).

Mffi r. ffi*fuk#nffisËrffiffit
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+ Pastoo r va n
Berkelstraat +

Pastoor Van Berkelstr aat
Was de ontsluitingsweg vanaf de Grotestraat naar de

nieuwbouwwijk 'Waranda' genoemd naar Winston
Churchill, een staatsman van internationale allure,
ook aan de andere kant vanaf de Maasstraat verbond
de gemeenteraad
op 4 februari 1965
de naam van een

persoon. Geen

were ldbekende,
maar wel een

lokale grootheid.
Het was Jan van
Berkel, die tussen

1936 en 1964 als
pastoor van de

parochie van St.

Jan de Doper tal
Pastoor Jan Antoon van Berkel
( t 8e0- 1e73 ).van initiatieven

ontplooide. Mede dankzij hem werd in Sambeek
na de Tweede Wereldoorlog eerst een noodkerk en
vervolgens een nieuwe kerk gebouwd. Ook zorgde
hij ervoor dat de eeuwenoude toren kon worden
gerestaureerd en de meisjes een nieuw schoolgebouw
(het huidige gemeenschapshuis De Elsenhof) kregen.
Hij was oprichter en dirigent van het door vele radio-
uitzendingen bekende jongenskoor'De Zangertjes
van St. Jan'.
Aan de Pastoor van Berkelstraat ligt de Warandahal, die
op 14 februari 198 I door de BoxÍneerse burgemeester
Wim Hillenaar werd geopend. Wat meer naar het
zuiden liggen de zogeheten bejaardenwoningen. De
eerste werden begin jaren '70 van de vorige eeuw
gebouwd op initiatief van de St. Jansstichting, die
later is opgegaan in het huidige Pantein Wonen.
De Pastoor van Berkelstraat volE voor een groot
gedeelte de vroegere Duijsterst€€g, die een stuk
verder naar het zuiden doorliep en uitkwam op een

vrjfsprong van wegen, niet ver van kasteel-boerderij
De Hatendonk.
De naam Durjstersteeg heeft niets te maken met
'duister' of 'donker'. Op zijn Sambeeks uitgesproken
klinkt Durjstersteeg als Duustersteeg. Langs deze
steeg groeide vroeger duushout, een oude naam voor
slecht en sponzighout. Hier stonden ook de duusterse
heggen, die er waarschijnlijk niet floriss ant hebben
uitgezien.
Aan de Durjstersteeg de naam komt al in 1598 in

8 - Ouvelsklökske nr.4l, 2008

archiefstukken voor lag vroeger het Steenenhuij s,

dat onder andere eigendom is geweest van de familie
Schirmer. De uit Zwitserland afkomstige kapitein
Johann Martin Schirmer werd rond 1800 eigenaar
van het pand. Zijn zoon Hubert Johannes Schirmer
was van l8l0 tot 181 I de eerste burgemeester van de
gemeente Sambeek.

Pater Bunsstraat
De naam van Benedictus Buns (1642-1716) is vooral
verbonden aan Boxmeer. Als karmeliet verbleef hij
daar een groot aantaljaren in het klooster. Hij wordt
ook wel Benedictus a Sancto Josepho genoem d, zijn

kloosternaam. Behalve
subprior was hlj organist
in de St. Petruskerk
en vooral componist
van veel geestelijke
muziek, die heden

ten dage steeds meer
wordt gewaardeerd. De
naam Pater Bunsstraat
- de meest zuidelijke en

tevens afsluitende straat

van uitbreidingsplan
'Waranda' werd door
de gemeenteraad van
Boxmeer vastgesteld op
26 september 1968.

Buskensweg
Bijna had de Buskensweg een andere naam gehad.

Begin jaren '90 van de vorige eeuw had het college
van de gemeente Boxmeer langs de weg tussen
Zandsteeg en St. Janslaan borden laten plaatsen met
daarop de naam Hoogeweg, waardoor deze weg een

verlenging werd van de Hoogeweg tussen Zandsteeg
en Boxmeer. Het Sambeekse raadslid Jan Philipse
maakte het college attent op de foute benaming. De
weg had immers altijd Buskensweg geheten, zo liet
hij weten. Het college liet vervolgens borden plaatsen
met daarop de naam Buskensweg. ,

Toch had het raadslid niet helem aal gelijk, want
het gedeelte van de huidige Buskensweg tussen

Pater Benedictus Buns
( 1642-1716).
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Gezicht op de toren vanaf de Buskensweg.

Zandsteeg en Torenpad heette vroeger de wegh naar
het Smitshekken. Een voor de hand liggende naam,

want het Smitshekken lag aan de Hoogeweg en was
enkele tientallen meters verwijderd van de kruising
met deZandsteeg. Het Smitshekken was de oude naam

voor het Heihekken, waaraan de Heihekkenseweg
zijn naam te danken heeft.
De 'echte'Buskensweg - de oudste verrnelding is van
1648 - begon vroeger bij het oude kerkhof ter hoogte
van het Torenpad en ging zelfs aan de andere kant van

de St. Janslaan verder, totdat hij niet ver van Mullem
samenkwam met de Lijkwegh. Ztjn naam ontleent
de weg aan een 'buske' - een bosje dus, waarvan de

exacte plek nog niet is vastgesteld.

\ilinston Churchillstraat
Begin jaren '60 van de vorige eeuw stelde de

gemeenteraad van Boxmeer voor het dorp Sambeek

het uitbreidingsplan 'Waranda'vast. Dit lag ten oos-
ten van de Grotestraat en werd ongeveer begrensd
door de Schilderstraat in
het noordetr, de Pastoor
van Berkelstraat in
het oosten en de Pater
B un s s tr aatin het zuiden.
Beide laatstgenoemde
straten waren er toen
nog niet.
In de ''Waranda'zouden
ruim 100 woningen
worden gebouwd, zo

was de bedoeling. Door
de sloop van de aan Sir Winston Churchitt
de Grotestraat gelegen ( 1874-1965).

protestantse kerk ontstond daar ruimte voor een

ontsluitingsweg naar de geprojecteerde bouwkavels
in het uitbreidingsplan.
Op donderdag 4 februari 1965 sprak de Boxmeerse
gemeenteraad over de naamgeving van deze straat.

Elf dagen eerder, nameltjk op 24januari van dat jaar,

was Winston Churchill in Londen overleden. Uit
eerbetoon aan deze staatsman een van de belang-
rijkste politieke leiders van de twintigste eeuw
stelde het college voor de nieuwe straat in Sambeek
naar hem te vernoemen. De gemeenteraad was het
daarmee eens.

Winston Churchill werd op l0 mei 1940 premier van

Engeland. "Hlj nam toen een bijna bovenmenselijke
taak op zich", aldus het college van Boxmeer in een

toelichting op de naamgeving van de straat. "Htj
hield zijn medestanders de onvermijdelijkheid van

bloed, zweet en tranen voor om de overwinning op
nazi-Duitsland te behalen. Ook in de donkerste uren
versaagde hij nooit. Onze kinderen, die nooit de

zware en zwarte jaren van onderdrukking hebben
gekend, moeten wij over hem vertellen zodathij blijft
voortleven nu hij is gestorven."

Mgr. van Enckevoirtstraat
'Waarschrjnlijk de minst bekende geestelijke die in
Sambeek een straatnaam heeft gekregen is Willem
van Enckevoirt. En toch zou hij eenzelfde band met
Sambeek gehad kunnen hebben als Jan van Berkel in
de vorige eeuw.

Willem van Enckevoirt - ook wel geschreven als Van

Enckenvoirt werd in 1464 geboren als zoon van
een boer in Mierlo-Hout. Hij studeerde in Leuven
bij Adriaan Boeyens, de latere paus Adrianus VI.

vaft ffimtrk#wm§rtmË r ffiffi*{.fu*Sq
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Daarna ging hij
naar Rome. Aan
het pausel,jk hof
bekleedde hij
vele belangrijke
functies.
Ook was hij.
actief in wat nu
Nederland heet.

Zo werd hij in
1529 tot bisschop
van Utrecht be-
noemd, hoewel
hij daar nooit in
persoon aanw ezig
was. Datzelfde
geldt waarschljnlijk ook voor Sambeek. In een

standaardwerk staat hij genoemd als 'titulair pastoor'
van Sambeek tussen 1520 en 1530. Zou Willem
van Enckevoirt toen werkelrjk in Sambeek hebben
gewoond, dan had hij de bouw van de toren gezien.
Hij overleed in 1534 in Rome en werd daar begraven
in de Santa Maria dell'Anima. Een grafmonument
in deze kerk herinnert nog aan deze belangrijke
hoo gwaard i gh e i dsbekl eder.

De naam Mgr. Van Enckevoirtstraat is op 23
februari 1967 door de gemeenteraad van Boxmeer
vastgesteld.

Grotestraat
Nee, origineel was de naam Grotestraat allerminst,
want in Nederland zijn ettelijke honderden Grote-
straten. 'Waarom het college van de gemeente

Boxmeer tijdens de raadsvergadering op 5 augustus
1953 dan toch deze naam voorstelde, is niet meer te
achterhalen. De notulen van de collegevergaderingen
uit die periode zijn niet meer aanwezig.
Tot na de Tweede Wereldoorlog noemde iedere
Sambekenaar de Grotestraat gewoon Dorpsstraat
en zo heeft deze doorgaande weg sinds de achttiende
eeuw bijna altijd geheten. In archiefstukken uit de
trjd daarvóór is ook vaak sprake van Heerstraat (in
1527), Herstraat of Heerweg, een andere naam voor
legerweg. En deze naam herinn ert aan de Romeinse
weg, die de Grotestraat van oorsprong is. Ter hoogte
van de kruising met de Kortestraat ging dezeRomeinse
weg verder via de Bergstraat.
In de Franse trjd (1810-1815) toen alle officiële stuk-

ken in de Franse taal gesteld moesten worden, werd
de Grotestraat logischerwijs aangeduid met Grand
Chemin.
Het gedeelte van de Grotestraat tussen de Kortestraat
en de dorpsgrens met Boxmeer (daar waar vroeger
een kruisbeeld langs de weg stond) heette enkele
eeuwen geleden de Kattesteegh . Deze opmerkelijke
naam komt slechts een enkele keer in de Sambeekse

archieven voor. De oudste verrnelding is van \7 67 .

In de Kattesteegh woonden trouwens geen (wilde)
katten. Volgens taalgeleerden had het woord 'kat'
vroeger de betekenis van een vieze, drekkige, brrj-
achtige substantie. De slechte toestand van dit toen
nog onaanzienlijke voetpad werd waarschljnlijk
veroorzaakt door het van de hoger gelegen gronden
tussen de huidige Bergstraat en Grotestraat aflopende
regenwater. Later kreeg de Kattesteegh een andere
naam, namelijk Boxmeersche weg.
Rond 1845 ging de Grotestraat deel uitmaken van
de communicatieweg (verbindingsweg) van Grave
naar Maashees. De kosten voor het verharden van
deze weg met grind werden voor de helft gedragen
door de provincie Noord-Brabant. De gemeenten
waardoor deze weg liep, betaalden de andere helft. De
Sambekenaren waren kennelljk onder de indruk van
de verharde weg, die na de aanleg prompt een trjdje
Grindweg of Griendweg ging heten en later soms
ook wel Provinciale weg Boxmeer-Vierlingsbeek.
Maar meestal was het gewoon Dorpsstraat. Tot 55
jaar geleden dus, toen de gemeenteraad koos voor het
wellicht wat chiquer klinkende Grotestraat.

Omlopen
De belangrijkste gebouwen van Sambeek hebben

altijd aan deze straat gestaan. De kerk natuurlijk,
hoewel het in de Tweede Wereldoorlog verwoeste

Mgr. Willem van Enckevoirt
( 1464- 1s34) .
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De kerktoren in 1956, gezien vanaf de hoek Grotestraat I
Maasstraat.
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gebouw er met zijnrug naartoe stond. Op het kerkplein
zijn de contouren van deze tweebeukige kerk in de

bestrating terug te zien Gelovigen moesten vanaf de

Grotestraat om het gebouw heen lopen om vervolgens
via de toren de uit de vijftiende eeuw daterende kerk
te kunnen binnengaan. Bij de huidige, in 1953 in
gebruik genomen kerk gaat dat gemakkelijker omdat

de ingang aan het kerkplein ligt.

Het parochiehuis mét torentje, ook vaak bondsgebouw of
patronaat genoemd.

Parochiehuis
Tegenover de toren, aan de andere kant van de

Grote straat, I i gt café -zal encomp I ex D e Gouden L eeuw.

Oorspronkelljk was het gebouw het parochiehuis
van Sambeek, dat op initiatief van pastoor Frans de

Vocht in l9l2 was gebouwd om onderdak te bieden

aan plaatselijke verenigingen en organisaties. Het
fungeerde als een gemeenschapshuis avant la lettre.

In 1937 vond aan de oostzijde van het gebouw een

uitbreiding plaats met een grote zaaL Ruim dertig
jaar later verkocht het kerkbestuur het parochiehuis

ook wel bondsgebouw of patron aat genoemd

aan een particulier. Het werd omgebouwd tot een

horecagelegenheid, die bij de opening op l6 augustus

1969 de naam De Gouden Leeuw kreeg, naar de

enkele jaren eerder afgebroken herberg-boerderij die
op het huidige Pastoor de Vochtplein heeft gestaan.

Rooie Nonnenklooster
Een markant gebouw aan de Grotestraat is het
voorïnalige redemptoristinnenklooster. Op 3 septem-
ber 187 4 namen de eerste religieuzen - die, omdat zein

De rooie nonnen hebben bijna 120 jaar in dit klooster in
Sambeek gewoond.

een rood habijt gekleed gingetr, door de Sambekenaren

al snel 'rooie nonnen' werden genoemd er hun

intrek. Rond 1880 woonden er al twintig zusters en

toen kwam ook de eerste uitbreiding van het klooster
tot stand. Twee jaar later werd de in de lengte langs

de Grotestraat staande kapel in gebruik genomen. De

rooie nonnen hebben tot juni 1993 het Sambeekse

klooster bewoond. De toen nog acht bejaarde zusters

verhuisden naar kloosterbejaardenoord St. Anna in
het Kasteel van Boxmeer. Het klooster werd verkocht
aan de stichting Beth Hachajiem, waaruit in 1997 de

stichting Het Kloosterhuis is ontstaan, die het gebouw
niet alleen beheert maar ook de sfeer van vroeger
zoYeel mogelijk wil behouden.

Protestantse kerk
Tegenover dit klooster stond gedurende ruim I 15

jaar de protestantse kerk. Na jarenlang hiervoor
geijverd te hebben gelukte het de kleine protestantse

De protestantse kerk stond tegenover het klooster van de rooie
nonnen.
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gemeenschap van Sambeek om in 1843 een eigen
kerk te bouwen in de tuin van Jan Willem Berkelbach
van der Sprenkel. Deze bewoonde een groot huis op
de plek waar nu het voorïnalige raadhuis staat. Bij de

ingebruikneming van de kerk schonk kantonrechter
Hendrik Sander van Hien een mooie Statenbijbel aan

de toen 40 mannen, vrouwen en kinderen tellende
prote stantse gemeente.

Dit aantal was te gering om de kerk in goede staat

te houden. In 1958 werd het door Jacobus Beuijssen
ontworpen gebouw gesloopt om plaats te maken voor
de Winston Churchillstraat, de ontsluitingsweg naar
de nieuwbouwwijk Waranda.

Verkeerslichten
In I 9TSwerdenbrj de kruisingWinston Churchillstraat/
Grote straat verkeers I i chten gep I aatst om I eerl in gen van
basisschool De Bolster, die eveneens in de vroegere
tuin van Jan Willem Berkelbach van der Sprenkel is
gebouwd, veilig te kunnen laten oversteken. In 2002
zijn deze verkeerslichten, de eerste en tot nu toe enige
in Sambeek, weggehaald omdat ze geen functie meer
hadden. De leerlingen van De Bolster gingen en
gaan met hulp van 'oversteekouders' de Grotestraat
over via het zebrapad ter hoogte van het Pastoor de

Vochtplein.

Bijna een louart eeuw hebben er verkeerslichten aan de
Grotestraat gestaan, ter hoogte van de inmiddels gesloopte
leerlooierij.

Raodhuis
Jacobus Beuijssen was ook de architect van het even

verderop gelegen raadhuis, dat tot de opheffing van
de gemeente Sambeek in 1942 dienst heeft gedaan.

Op 8 november 1878 werd het bijna vierkante en

twee verdiepingen tellende gebouw in gebruik
genomen. Behalve als raadhuis diende het tevens
als onderwijzerswoning. In l93l kwam een flinke
verbouwing gereed, mede noodzakelijk geworden
vanwege de toegenomen gemeentelijke activiteiten
en de daarmee samenhangende uitbreiding van het
personeel. Sinds 1942 heeft het vroegere raadhuis een

woonbestemming.
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Het voormalige raadhuis van Sambeek heeft altijd een

woonfunctie gehad.

Dorpsschool
Van de dorpsschool die naast het voorïnalige raadhuis
aan de Grotestraat stond, is niets meer over. Alleen de

Wilhelminaboom, in 1898 op de speelplaats geplant
bij de kroning van prinses \Milhelmina tot koningin,
staat er nog.
De dorpsschool werd in 1858 gebouwd. Het was nog
een openb are lagere school, die bezocht werd door
zowel jongens als meisjes. Daar kwam verandering in
toen in 1896 de zusters dominicanessen op het Vrijthof
een bijzondere lagere school voor meisjes begonnen.
De jongens bleven ondenvijs knjgen in de school
naast het raadhuis tot 193 l. In dat jaar betrokken zij
een nieuw gebouw aan de St. Janslaan. De meisjes
verhuisden toen naar de leeggekomen school aan
de Grotestraat. In 1955 gingen de meisjes weer
terug naar het Vrijthof, waar een nieuwe school was
gebouwd. De jongens kregen kort daarna eveneens

les in een eigentrjds gebouw aan de Grotestraat, aan

de andere kant van het raadhuis. Het is de huidige
basisschool De Bolster. Het oude schoolgebouw bij
de Wilhelminaboom heeft nog een trjdje dienst gedaan
als gymnastiekzaal en Wit-Gele-Kruisgebouw en is
rond 1980 gesloopt.

De oorspronkelijk drie klaslokalen tellende jongensschool aan
de Grotestraat is door de jaren heenflink uitgebreid.
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Dat de lindeboom vroeger drie etages heeft gehnd is nu niet
meer te zien.

Lindeboom
Hoe oud hij precies is, weet niemand. Sambekenaren

spreken wel eens van de 'duizendjarige linde' , maar

deskundigen denken dat deze knoestige, imposante

reus een leeftijd van zo'n acht eeuwen zou kunnen

hebben. Hoe het ook zij, uit het Register van

Monumentale Bomen in Utrecht blijkt dat het de

oudste linde van Nederland is.

Het geheim van zijn uitzonderlijk hoge leeftijd zit
onder andere in het feit dat het eigenlijk twee bomen

zijn. In de oorspronkelijke, holle eerste boom is op

een gegeven moment een tweede gaan groeien. De
Hollandse linde heeft een omtrek van 7 60 centimeter
en is 23 meter hoog. Vroeger was hij veel hog er, maar

tijdens een zware storm in 1901 is de kruin eruit
gewaaid. De lindeboom is enkele malen gerestaureerd

om hem voor verder verval te behoeden. Hij is

destijds geplant blj een kruising van vier wegen aan

de zuidkant van de kom van Sambeek. Er zijn geen

bewij zen dat vroeger onder deze lindeboom ook recht
is gesproken, zoals vaak wordt beweerd.

schuin richting spoorhjn en ging aan de andere kant
daarvan verder tot aan de Heistraat, op de vroegere
grens van de gemeenten Sambeek en Boxlneer.
Het zijpad vanaf de Hoogeweg is vervallen. In plaats

daarvan is vanaf de Zandsteeg naar een tweetal
boerdenjen midden op het land een nieuwe, verharde
weg aangelegd die de naam Heihekkenseweg kreeg.

De rest van de vroegere Heihekkenseweg is vrijwel
verdwenen.

Nog steeds maakt men gebruik van hekken.

Het hek waaraan de weg zijn naam ontleent, werd
vroeger door de grondeigenaren aan het begin en

het einde daarvan geplaatst. Dat duidde op het semi-

openbare karakter van de weg: alleen mensen die

er wat te zoeken hadden, mochten er gebruik van

maken. Waarschijnhjk zal het hek niet veel meer zijn
geweest dan een slagboom of een draaiboom, zoals

die nu nog vaak bij ingangen van bossen te zien ziin
om gemotoriseerd verkeer te weren.
Eeuwen geleden had het Heihekken een andere naam,

namelijk het Smitshekken, dat al in 1659 genoemd

wordt.

Heihekkenseweg
Wanneer de naam Heihekkenseweg door de gemeente-

raadvan Boxmeer officieel werd vastgesteld, is niet te
achterhalen. Waarschrjnhjk gebeurde dat rond 1970,
maar de naam is zeker 150 jaar oud. In 1850 komt
de naam Heihekken al in Sambeekse archiefstukken
voor.
Opmerkelijk is dat het eerste gedeelte van de Hei-
hekkenseweg, vanaf Sambeek gezien, niet op de

vroegere plek ligt. De Heihekkenseweg begon
indertijd als een ztlpadvan de Hoogeweg, niet ver van
de kruising met de Zandsteeg. Vandaar liep het pad

Heikant
Enigszins verwarrend is de situatie wel. De aan de

Boxmeerse kant van Sambeek beginnende Heistraat
gaat na de kruising met de Hoogeindseweg over in
de Heikant, die doorloopt tot aan de Sambeeksedrjk.
En aan de zuidkant van deze Sambeeksedtjk liggen
nu nog twee stukken Verlengde Heistraat. De rest is
verdwenen.
De naam Heikant is door het college van de gemeente

Boxmeer vastgesteld op 8 november 1988. Een juiste
naam trouweÍls. Op de kadasterkaartenvan 1832 staat

het gebied over de spoorlijn dat Sambekenaren nu 'de
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Rechts de Heistraat en links de Heil<nnt, gezien vanaf de

Hoogeindseweg.

hei' noemetr, aangegeven als Heikant vlak bij de

hei dus. Door de keuze voor Heikant bhjft een oude
gebiedsaanduiding bewaard in een straatn aam.

Hoogeindseweg
De naam Hoogeindseweg geeft de situatie van vóór
het jaar 1900 goed weer. De weg liep immers door
het Hoogeind, lag ten opzichte van zijn omgeving wat
hoger en was tevens het einde van het dorp. Verder
naar het westen begonnen de toen nog onontgonnen
heidevelden van de Peel. De naam Nieuwstraat, zoals
de Hoogeindseweg in de l8e eeuw heette, duidt erop
dat toen de eerste ontginningen van de Sambeekse

heide zijn begonneÍr.

De gemeenteraad van Boxmeer heeft de naam

Hoogeindseweg vastgesteld op 29 september 1954.

Heikantsepeelweg
Vanaf het begin van de l9e eeuw vonden er vanuit
het dorp Sambeek ontginningen plaats steeds verder
de hei in. Telkens kwam er richting het westen een

stukje in cultuur gebrachte grond bij. Op een gegeven
moment bestond er behoefte aan een nieuwe weg.
Van oudsher liep de Sambeeksedrjk naar de bij de
gemeente Sambeek behorende buurtschap Sambeekse
Hoek en Oploo. De rond 1920 aangelegde Radioweg
voerde onder andere naar modelboerdenj Lactaria,
waaromheen Stevensbeek is ontstaaÍI. Ongeveer in
het midden hiertussen kwam de Heikantsepeelweg,
die zoals de naam aangeeft vanaf de Heikant
richting Peel gaaten al op een landk aartvan I 890 staat
aangegeven. Het eerste stuk van de Heikantsepeelweg
heette vroeger de Schottestraat. De herkomst van deze
naam is onbekend. De gemeenteraad van Boxmeer
stelde de naam Heikantsepeelweg (één woord!) vast
op 29 september 1954.

Aan de Hoogeindseweg waar de Heiknntsepeelweg begint.
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Gezicht op Sambeekvanaf de kndsteeg met rechts op de voorgrond de Buskensweg en linlcs het begin van de Hoogeweg

Hoogeweg
Waarschijnlijk is de naam Hoogeweg (met twee

o's!) nooit officieel vastgesteld. Van oudsher de

eerste verïnelding dateert uit 1615 - heet de straat al

zo of wordt soms ook wel als Hooghwegltsestraete

aangeduid. De naam geeft aan dat de straat wat hoger

ligt, zeker ten opzichte van de Grotestraat.
Onder verschillende andere benamingen komt
de Hoogeweg verder naar het noorden uit op het

Rochusplein in Boxmeer en richting zuiden in het

dorpsdeel Mullem. Vlak bij de Hoogeweg lagen nu

vrijwel verdwenen vennetjes, zoals de Lins (al in
1659 in archiefstukken genoemd en voorkomend in

de legende van het Duvelsklökske) en de Clingelpoel
(de oudste verïnelding is van L427). Deze vennetjes

werden gevoed door peelwater.

De Hoogeweg heette vroeger in de volksmond ook

wel het Rozenpèdje.

John F. Kennedystraat
Omdat er binnen afzienbare tljd een aantal woningen
gereedkwam in nieuwbouwwijk 'Waran da' moest de

gemeenteraad van Boxmeer enkele namen van straten

vaststellen. Waaronder de John F. Kennedystraat.

"Deze naam sluit aan bij de keuze van twee iaa,
geleden voor de ïVinston Churchillstr aat",motiveerde
het college zijn voorstel om de nieuwe straat naar

deze verïnoorde Amerikaanse president te noemell.

"Beid enzijnimmers staatslieden." En daarïnee gingen

Klokbeker
Klokbekers werden door de prehistorische mens met

de hand gemaakt van klei, daarna van eenvoudige

versieringen voorzien en vervolgens in open vuur
gebakken. De bekers lijken qua vorïn op een

omgekeerde luidklok - vandaar hun naam.

Behalve voor huishoudelijke doeleinden werden

klokbekers ook gebruikt als grafgiften. Ze waren

dan waarschijnlijk ge-

vuld met voedsel of
drank en werden bij de

overledene in het graf
gezet, zodat het die in
het hiernamaals aan

niets zotJ ontbreken. De
straatn aam Klokbeker
is door het college van
Boxmeer op 25 januari

1993 vastgesteld.

de raadsleden op 23

februarí 1967 akkoord.
Waarschij nl ij k zullen de

raadsleden niet geweten

hebben dat de John F.

Kennedystraat voor een

groot gedeelte lag op de

plek van het vroegere
pad Achter de Heuf,
dat - de naam geeft het

al aan - achter de hoven
(tuinen) van de aan de

Grotestraat gelegen

boerdenjen liep.
President John F. Kennedy
(Le17-1e63).
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Kokerbijl
Bronzen voorwerpen uit de prehistorie (de ttjd vóór
het begin van de j aartellirg) zijn in Nederland meestal
een zeldzaamheid. Omdat brons toen een kostbaar
metaal was, werden voorwerpen die ervan gemaakt
waren vaak tot nieuwe omgesmolterl.

Een kokerbijl is hol van binnen. In die holte plaatste
de prehistorische mens een gehoekte steel en zette die
met een oogi e aan de bijl vast. Door deze constructie
bleef de bijl steviger aan de steel zitten. En mocht hij
onverhoopt toch losschieten, dan bleef de bijl aan de

steel hangen.

Op 25 januari 1993 heeft het college van Boxmeer de

straatn aam Kokerb,j I vastgesteld.

woningen gepland zijn, is het noodzakelijk die weg
een andere naam te geven."
Een jaar eerder had de BoxÍneerse gemeenteraad het
geven van straatnamen gedelegeerd aan het college.
Dat kon dus voortaan zelf de namen van straten

bepalen. Het college koos op l0 april 1987 voor
de logische, maar weinig originele naam Korte St.

JanslaaÍr.

Kortestraat
De officiële vaststelling van de naam Kortestraat door
de Boxmeerse gemeenteraad nam op woensdag 30
september 1959 weinig tljd in beslag. Eén raadslid
wilde van burgemeester J. Nolet weten of de keuze
voor de naam Kortestraat een bepaalde reden had.
Zo niet, dan kon de straat wat hem betrof net zo
goed Middenweg of Verbindingsweg heten. De
burgemeester was duidelrjk in zijn antwoord: "Het
betreft hier een kort straatje. De naam Kortestraat
sluit daar perfect bij aan." En daarmee waren de
raadsleden het volkomen eens.

Korte St. Janslaan
Er dook een probleempje op toen in 1987 aan de weg
tussen St. Janslaan en Stalenberg woningen gebouwd
zouden gaan worden. "Deze weg is in het verleden
altijd aangeduid met St. Janslaan", schreef het college
van Boxmeer in datj aar aande gemeenteraad."Op zich
niet erg, want er was daar geen bebouwing. Nu daar
echter vij fwoningwetwoningen en vier halfvrij staande

Hoek Stalenberg / Korte Sint Janslaan.
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Hoek Kortestraat / Tbrenstraat. Waar nu het speeltuintje en de
toegangsweg naar de Algemene Begraafplaats liggen, stond
vroeger het timmerbedrijf van Sjef Stiphout.

De straat tussen de Grotestraat en Torenstr aat moest
een naam krijgen omdat daar binnen afzienbare ttjd
woningen gebouwd zouden gaan worden. Op de hoek
van deze Kortestraat en de Grotestraat stond sinds
1939 een bidkapelletje, dat daar op initiatief van het
kerkbestuur was geplaatst. Bij het verkavelen en het
bouwnjp maken van de percelen aan de Kortestraat is
dat aan St. Jan toegew,jde kapelletje verdwenen.
De Kortestraat was lang geleden een gedeelte van de
Verwerstra at (zie Torenstraat) .
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Krekelzanger
Precies op de grens van het dorp Sambeek met Boxmeer
ligt deels de Krekelzanger. Vroeger liep daar een weg

die - heel juist overigens - Scheiweg (scheidingsweg)

werd genoemd. Deze Scheiweg liep aan de oostzijde
van de Grotestraatverderrichting Maas. De vaststelling
van de naam Krekelzanger en andere namen in de

Boxmeerse nieuwbouwwijk Luneven had destijds

nogal wat voeten in de aarde. Het college wilde aan

de straten in Luneven namen van beschermde dieren

geven, waaronder die van zoogdieren, reptielen

en kevers. "Het voorstel van het college getuigt

van weinig uniformiteit", sprak CDA-raadslid Van

Dommelen tijdens een gemeenteraadsvergadering

op I juli 1981. Hij kwam met de suggestie om

vrijwet atte straten de namen van alleen zangYogels

te geven. "Dat is veel

duidelijker", vond hij.
En daarïnee waren ziin
co I I e ga-vo lksverte gen -

woordigers het eens.

De Krekelzanger,
die door de gehele

nieuwbouwwijk loopt
en waarop vele andere straten uitkomefl, fungeert in

feite als ontsluitingsweg van Lunevell.
Het bruine , 13 centimeter grote vogeltje waarnaat de

straat genoemd is, komt slechts zelden in Nederland

voor. Het geluid dat hij maakt, lijkt veel op dat van

een krekel - van daar de naam van deze vooral in Oost-

Europa broedende vogel.

Maasstraat
De vaststelling van de naam Maasstraat tijdens de

vergadering van de Boxmeerse gemeenteraad op

29 september 1954 was slechts een hamerstuk. Dit
in tegenstelling tot de verharding van deze langste

straat van Sambeek, waarover veel gesproken is.

Dat had alles te maken met de bouw van een stuw en

schutsluis in de Maas tussen 1925 en 1929. Om a taÍe

machines, werktuigen en materiaal naar die plek te
transporteren, was de toen onverharde en nogal

bochtige Maasstraat allerminst geschikt. Dankzij

De Sambeeksche Uitwatering langs de Maasstraat.

Abusievelijk staat op deze ansicht uit 1956 Veerweg vermeld.

slim onderhandelen van de Sambeekse burgemeester

Stevens met Rijkswaterstaat lukte het om begin 1925

de Maasstraat verhard en ook nog eens een stuk

rechter te krtjgen.
Eigenhjk betrof het twee straten. Het eerste gedeelte

vanaf de Grotestraat tot ongeveer daat waar nu de

strjgende weg naarhet stuw- en sluizencomplex begint,

heette sinds het begin van de l9e eeuw Koestrtat.
Vanaf daar naaf het pontveer liep de eigenlrjke

Maasstraat. Omdat deze door de aanleg van stuw en

schutsluis in het water zotJ verdwijnen kwam er een

kleine honderd meter naar het westen een nieuwe

Maasstraat. Toen is besloten de gehele weg van

Grotestraat tot aan het pontveer Maasstraatte noemen

- de weg naar de Maas dus.

Over de Maasstraat werden vroeger aan het einde

van de zomer nadat het hooi was binnengehaald de

koeien naar de maasweien gedreven , waar ze Yan het

voedzame gras van de zogeheten naweide konden

eten. In de zomer graasden de koeien vaak langs de

bermen. De maasheggen zorgden ervoor datde dieren

gedurende de lente en zomer niet in de weiden konden
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1. Strijdhamer
2. Klokbeker
3. Schilderstraat
4. Pastoor de Vochtplein
5. V/inston Churchillstraat
6. J.F. Kennedystraat
7 . Mgr.Bekkersstraat
8. Mgr. van Enckevoirtstraat
9. Mgr. Zwijssenstraat

10. Pater Bunsstraat
11 . Pastoor van Berkelstraat
1 2 . Redemptoristinnenpad
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De Maasstraat, gezien vanaf de Grotestraat. Vroeger heette het
eerste gedeelte Koestraat of Cruijsstraet.

komen en tijdens de naweide niet eruit. Een oudere
naam voor de Koestraat is de Cruijsstraete, de straat
bij de kruising met Grotestraat en Zandsteeg. De
Crurjsstraete soms ook wel Kruijswegh genoemd
komt al voor in archiefstukken van 500 jaar geleden.
In 1 962 verzochten de bewoners van de negen vlak bij
het stuw- en sluizencomplex staand ehuizen het college
van de gemeente Boxmeer om een andere straatnaam.
Immers hun huizen lagen niet aande Maasstraat,maar
een stukje ervanaf. Ze stelden de naam 'Aan de stuw'
voor. Voor mensen die niet bekend waren in Sambeek

Een luchtfuto van de aanleg van de nieuwe sluizen in 1960. De
oude bebouwing moest wijken.

was 'Aan de stuw' duidelijker waar ze zoutden moeten

zin dan Maasstraat, vonden ze.

Het college was het daar niet mee eens. "De huizen
staan op eigen terrein van Rijkswaterstaat en ziin
te bereiken via een eigen weg", zo liet het weten.

"D aarom i s het niet noodzake I ij k dezeweg een o ffi c ië le

straatn aam te geven. De huizen kunnen gewoon een

huisnummer van de Maasstraat krijgeÍl."

Nachtegaal
Zevenjaar na de vaststelling van de eerste straatnamen
in Luneven op 1 juli 198 I moest nog een aantal straten

in de zichsteeds verder richting Sambeek uitbreidende
Boxmeerse nieuwbouwwijk een naam krijgen. Het
college van de gemeente Boxmeer besloot op 28

maart 1988 om ook die
straten naar zangYogels

te noemen. Sindsdien
heeft het voet/fietspad
dat daarna overg aat in
een straat voor alleen
aanwonenden niet
ver van de vroegere
dorpsgrens tussen Sam-

beek en Boxmeer - de naam Nachtegaal.
De nachte gaal is een weinig opvallend vogeltje met
een roodbruine staart en een relatief grote, zwarte
kop, dat meestal verscholen in het struikgewas leeft.
Het zingt niet alleen overd à9, maar is ook 's avonds
en 's nachts te horen - vandaar zijn naam.

Oude Waranda
De toevoeging 'Oude' aan de naam 'Waranda 

is
eigenlijk overbodig. \Mant de Waranda de naam

betekent 'terrein waar op klein wild wordt gej aagd'
- is al minstens zeven eeuwen oud.
Hij hoorde bij kasteel De Hatendonk, waarvan de

bewoners, hun gasten en de speciaal daarvoor aan-
gestelde jager destijds regelmatig op onder andere
konijnefl, hazen en fazanten schoten.
Tot begin 17 e eeuw was De Hatendonk het ad-
ministratieve centrum van het zuidelijk deel van het
Land van Cuijk. Boeren en andere belastingplichtigen

ffiffi#ffi Wffinffiffi#ffi
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Boerderij De Hatendonk aan de Oude Waranda, op de rand
van het winterbed van de Maas.

De Sambeeksche Uinvaturing, in de volksmond kortweg 'de

beek' genoemd, begint in de Sambeekse Hoek.

De tiendschuur aan de Oude Waranda.

Dit bakhuisje staat reeds ingetekend op de eerste kndasterkaart
van "l 832 .

moesten er hun pachten in natura en soms in geld
afdragerf . De rentmeester nam deze namens de Heren
van Curjk in ontvangst. In 1643 werd De Hatendonk
geruild met de zogeheten Heerenwaard, een weiland
dat ongeveer op de plek lag waar in het begin van
de vorige eeuw de schutsluis is gebouwd. De Heren
van Boxmeer kregen het toen voor het zeggen op De
Hatendonk, dat een pachtboerdenj werd. Leden van
de familie Vink hebben er generatieslang gewoond.
De Hatendonk is nu al ruim 125 jaar in het bezit van
de familie Van de Loo.
Het gedeelte van de Oude Waran da, vanaf de
Grotestraat tot aan de brug richting De Hatendonk,
werd halverwege de jaren '30 van de vorige eeuw
aangelegd na het gereedkomen van de Sambeeksche

Uitwatering, in de volksmond 'de beek'genoemd.
Het andere stuk van de Oude Waranda, vanaf de

brug bij De Hatendonk tot aan de Maasstraat, heette

eeuwenlang de Broeksche stra at - de weg langs het
Broek met zijn wat drassiger weilanden.
Ongeveer in het midden van de Broeksche straat
stond het Broeksche Huis, waar lange trjd de familie
Vink en later de familie Jilesen heeft gewoond. De
boerdenj heeft enkele jaren geleden plaatsgemaakt

voor een woning. Daarnaast staat nog steeds de oude
tiendschuur, waar Sambeekse boeren een tiende deel
van hun oogst als belasting moesten afdragen.
Het bakhuisje aan de andere kant van de straat is

eveneens bewaard gebleven.

Radioweg
Nu is er niets meer van te zien De zeven masten van
het radio-ontvangststation bij Stevensbeek staan er
al ruim tachti g jaar niet meer. Maar destijds waren
deze meer dan zestig meter hoge houten masten een

bezienswaardigheid. Op het radio-ontvangststation
kwamen tussen I9l9 en 1924 telegrammen binnen
uit het voormalige Nederlands-Indië (nu Indonesië).
Omdat het ontvangststation zeer afgelegen lag en

in Kootwijk eenzelfde soort station in gebruik was
genometr, werd in 1925 tot afbraak besloten. Op
ongeveer dezelfcle plek liggen nu de Radioplassen, die
hun naam aan dit radio-ontvangststation ontlenell.
De Radioweg ook wel genoemd gemeenteweg

van Sambeek naar Lactaria, een modelboerdenj
waaromheen het latere Stevensbeek is ontstaan

werd in l92l verhard op kosten van het Rtjk om
een comfortabeler verbinding tot stand te brengen

Duvelsktökske nr.41,2008 - 2l
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De mnsten van het radio-ontvangststation bij wat nu

Stevensbeek is.

tussen het spoorwegstation van Sambeek en het
radio-ontvangststation. Ook zijn toen de beuken en
platanen langs deze weg geplant, waarvan de meeste

inmiddels zijn gerooid.
Bij de herindeling van 1942 waarbij de gemeente

Sambeek ophield te bestaan en werd opgedeeld over
drie andere gemeenten kwam het dorp Mullem blj
de gemeente Vierlingsbeek en vormt sindsdien samen
met Vortum het tweelingdorp Vortum-Mullem. De
Radioweg was toen de grens tussen de gemeenten
Vierlingsbeek en Boxmeer. Huizen aan de zuidkant
van de Radioweg hoorden bij Vierlingsbeek, terwijl
die aande noordkant onder Sambeek en daarmee onder
de gemeente Boxmeer vielen. Hoewel in 1998 de

gemeenten Vierlingsbeek en Boxmeer samengingen,
duurt deze situatie tot op heden voort. De woningen
aan de zuidkant van de Radioweg staan in het dorp
Vortum-Mullem, terwijl die aan de overkant van deze
weg bij Sambeek horen.
De gemeenteraad van Boxmeer stemde op 29
september 1954 in met het voorstel van het college om
de weg langs het voorïnalige radio-ontvangststation
voortaan Radioweg te noemen.

Redemptoristinnenpad
Commotie in Sambeek, toen in oktober 1974 bekend
werd dat het bestuur van de Sint Jan de Doper-
parochie, het bestuur van de St. Jansstichting dat het
verzorgingshuis op het Vrijthof beheerde en de zusters
redemptoristinnen het Kerkpad wilden afsluiten en

daarmee onttrekken aan het openbare verkeer. Reden:
het pad zov nauwelijks meer gebruikt worden en

bovendien vond er nogal wat baldadigheid plaats.
Liefst 120 Sambekenaren maakten bezwaar tegen de

22 - Duvelsklökske nr.41,2008

afsluiting. Het werd wel degelijk door dorpelingen
gebruikt, zo betoogden ze. En bovendien ging door
de afsluiting een stukje authentieke charme verloren.
De protesten hadden succes: het Kerkpad bleef open

voor langzaam verkeer.
Op 13 september 2006 schreef voorzitter Leo Kranen-
donk van stichting Het Kloosterhuis, dat eigenaar is

van het vroegere redemptoristinnenklooster, een brief
aan het college van Boxmeer met het verzoek het

Kerkpad de naam Redemptoristinnenpad te geven.

"Van 187 4 tot 1993 is het klooster bewoond geweest

door de zusters redemptoristinnen", meldde htj ."Zij
hebben een belangrijke functie gehad in het dorpsleven
van Sambeek, zowel in religieus als in sociaal opzicht.
Nu er nog slechts enkele, hoogbej aarde zusters van
deze congregatie in leven zijn, is het een goede zaak
de herinnering aan hen levend te houden. Het zou
een gebaar van respect en waardering zijn als het pad

naast het klooster tussen Torenstraat en Grotestraat
naar hen genoemd zou worden."
Het college was het met hem eens en stelde op 5
december 2006 de naam Redemptoristinnenpad vast.

Op zaterdag I september 2007 werd de straatnaam

Zuster Gemma f opende samen met Jos de Graaf het pad

De ingang van het Kerkpad vanaf de Tbrenstraat
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onthuld door twee zusters redemptoristinnen, samen
met de wethouders Jos de Graaf en Gerard Everink.
Het Kerkpad was vroeger overigens langer dan het
huidige Redemptoristinnenpad. Het liep aan de
overzrjde van de Grotestraat door aan de zuidkant van
het Pastoor de Vochtplein en kwam uit op de weg die
dit plein met de Winston Churchillstraat verbindt.
In 1815 leenden Geurt Stevens en Clasiena Clabbers
een bedrag van 1300 gulden (circa 590 euro) van
Gradus Wi I lem s van D ij k. Al s onderpand voor het geval
dat zij dit bedrag niet zouden kunnen terugbetalen,
diende hun boerdenj-herberg annex bierbrouwenj De
Gouden Leeuw, die toen nog De Roode Leeuw heette.

De afspraken van de lening werden vastgelegd in
een voor notaris Mathias van de Voordt uit Boxmeer
gepasseerde akte. Daarin staat onder andere verïneld
dat hun perceel aan de zuidzijde werd begrensd door
'het gemeene Kerkepad' , dat toen dus een openbare
functie had.

Op de kaart die medewerkers van het kadaster in 1832
van Sambeek maakten, staat dit deel van het Kerkpad
niet meer ingetekend. Het was toen al bij een van de

belendende percelen getrokken.

Sambeeksedijk
De Sambeeksedrjk begint niet direct over de spoor-
wegovergang in de Zandsteeg maar een stukje
verderop, vanaf de kruising met de Heikant.
Waarschrjnlijk is de naam Sambeeksed,jk nooit
officieel vastgesteld. Daar was ook weinig reden toe
omdat er tot voor enkele decennia geen woningen aan

deze weg stonden.

Op oude kaarten wordt de Sambeeksedtjk correcter
aangeduid als Dik van ,Sr. Anthonis naor Sambeek.

Een drjk is niet alleen een waterkering langs een

rivier, maar ook een kunstm atig verhoogde weg door

een drassig gebied. Om de afinzatering te verbeteren,
groef men aan weerszijdenvan de weg een sloot. Het
afkomende zandwerd gebruikt om de weg op te hogen.
Die lag dan als een soort dljk in het landschap.
De Sambeeksedrjk steekt aan de grens van het do.p
de Raam over. Het gnjs-gele zand uit de oevers van
deze beek is vroeger gebruikt als ondergrond voor
funderingen van huizen. Begin jaren '60 van de vorige
eeuw is de Sambeeksedrjk verhard.

Schilderstraat
De Schilderstraat heette vroeger Broekstraat en
leidde zoals de naam al aangeeft - naar het Broek,
een lager gelegen gedeelte van Sambeek nabij de
huidige Oude Waranda. In een lijst uit 1816 met
eigenaren van woningen komt de Broekstraat enkele
keren voor.

Zestig jaar geleden zag de Schilderstraat er totaal anders uit

De naam Schilderstraat is door de Boxmeerse
gemeenteraad vastgesteld op 29 september 1954. Het
zou kunnen zijn dat de straat genoemd is naar Piet
Hofmans, die vóór de Tweede Wereldoorlog woonde
in een huisje dat door Sambekenaren werd aangeduid
als 'het vierkèntje' en soms portretten schilderde.
Zeker is dit echter niet, omdat gemeentelijke stukken
over de naamgeving ontbreken.
Lange trjd heeft aan het eind van deze straat het
Steenenhuijs gestaan, onder andere bewoond door
de protestantse families 'Walraven en Schirmer. In
een van de kamers van het Steenenhuijs hielden de

Sambeekse protestanten aan het begin van de 19e

eeuw gedurende enkele jaren hun diensten om dat ze

toen niet over een eigen kerkgebouw beschikten.
Op de hoek SchilderstraatlGrotestraat stond eeu-

wenlang herberg-boerderij annex bierbrouwerij De
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Gouden Leeuw, waar bestuurders en notabelen van

Sambeek maar ook de gewone man graageen borreltje
consumeerden. De Heer van Boxmeer die vóór
circa 1800 medebestuurder van Sambeek was had

in De Gouden Leeuw een eigen vertrek, de zogeheten

gravenkamer.
Aan de Schilderstraat stond in de vorige eeuw ook
jarenlang de blokhut, het houten onderkomen van
de verkenners een jeugdvereniging voor jongens

op katholieke grondslag. En vlak daarbij veffees
in 1946 de noodkerk, ter vervanging van de in de

Tweede \Mereldoorlog vernielde kerk bij de toren.
Tot Kerstmis 1953 heeft deze noodkerk dienst
gedaan als gebedshuis. Toen was de nieuwe kerk aan

de Grotestraat gereed. Daarna vonden de welpen,
kabouters en gidsen eveneens jeugdverenigingen

onderdak in de voorÍnalige noodkerk.

De noordelijke muur van de noodkerk staat er nog steeds.

Stalenberg
De Stalenberg dankt zijn naam aan de familie
Stalburgh, die zeker al in 1499 bezittingen had bij
deze van de Grotestraat richting Sambeekse heide
voerende weg. Waarschijnlijk lag en deze bezittingen,
bestaande uit een hofstede (een grote boerdenj) met
landerrjerr, ter hoogte van de inmiddels gesloten

Gezicht op de Stalenberg vanuit het dorp, met rechtsachter de

oude begraafulaats.

spoorwegovergang. Leden van de familie Stalburgh
hebben nooit in Sambeek gewoond. Eind 17 e eeuw
zijn de beziuingen in andere handen overgegaarl.
In 1659 komt deze weg als Stalburgltseweg in de

archiefstukken voor. Hierin is de naam van de familie
nog duidehjkte herkennen .Later is de naam verbasterd
en verkort van Staelenberghseweg tot Staelenberg
om uiteindelijk Stalenberg te worden. Deze naam is
vastgesteld door de gemeenteraad van Boxmeer op
29 september 1954.
Het gedeelte Stalenberg van de Grotestraat tot
aan de kruising met de Torenstraat heette vroeger
het Meijstraetje, waaraan in de l8e eeuw enkele
schoenmakers woonden.

St. Janslaan
Op 20 mei 1953 ontvingen Burgemeester en Wet-
houders van de gemeente Boxmeer een brief van
achttien Sambekenaretl. Ze woonden allen aan wat
toen nog de Halteweg of weg noor de Halte heeffe.

"IVrj verzoeken u beleefd de naam Halteweg, of
ook wel Stations\ryeg genoeffid, te veranderen in de

naam St. Janslaàfl", schreven ze. Een toelichting op

hun verzoek ontbrak. Op zich hadden ze wel gelijk.
Want het station van Sambeek was al jaren daarvoor
opgeheven. Het houten gebouvvtje was zelfs gesloopt.
En ook goederentreinen stopten allang niet meer op
de halteplaats. Met andere woorden: de straatnaam
klopte niet meer. De achttien Sambekenaren hadden
ook kunnen vragen of de weg weer de naam van
vroeger zou mogen krijgen, namelijk de weg naar
de Berkenwallen en Overloon, maar dat zullen ze
waarschijnlijk niet geweten hebben.Deze naam komt
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namelijk voor op de tussen 1803 en 1820 vervaardigde
Tranchotka àft , de oudste gedetai I leerde kaartvan deze
streek. Een nog oudere naam de eerste vermelding
dateert uit 17 67 was de Aembeetense\ryegh, die
langs de Aembeten voerde. Zo werd destijds het
gebied tussen Stalenberg, St. Janslaan en spoorhjn
genoemd. Daarvoor heette de Aembeetensewegh ook
wel Cruijsstocxsenweg. Ook om deze naam hadden
de briefschrijvers kunnen vragerl.
Hoe dan ook: Burgemeester en Wethouders van
Boxmeer bleken gevoelig voor het verzoek, want op
hun voorstel ging de gemeenteraad op 29 september
1954 akkoord om de straat tussen Grotestraat en de

spoorwegovergang bij de Radioweg voortaan St.

Janslaan te noemerl.
Dat de achttien Sambekenaren voor deze naam kozen,
lagvoor de hand. St. Jan was immers de patroonheilige
van de parochie, terwijl deze straat ook was veranderd
in een laan. In 1936 werden aan weerszijden van wat
toen dus nog de Halteweg of Stationsweg was vele
tientallen bomen geplant.

Een kale Stationsweg veranderde in een St. Janslaan met
bomen.

De Nederlandsche Sierteeltcentrale had deze gratis
ter beschikking gesteld, terwijl arbeiders in het kader
van werkverschaffing de bomen hadden geplant. "'We

vernemen van officiële zijde dat deze bomen lang-
zaam groeiefl", zo berichtte het Boxmeers Weekblad
in het begin van dat jaar. "De aangrenzende eigenaren
kunnen dus gerust zijn. De bomen zullen hoegenaamd
geen schad e aan de gewassen toebrengen."
Halverwege de jaren '50 van de vorige eeuw zijn de

meeste bomen gerooid. Alleen aan het begin van de

St. Janslaan staan ze trog, hoewel een aantal ervan
tijdens een storm begin 2006 is omgewaaid.

Het kruisbeeldwerd op 1l oktober l93I ingezegend.

Het kruisbeeld langs deze weg is daar door toedoen
van vooral burgemeester Piet Stevens gekomell. Hij
bestelde in 1930 brj een bedrijf in Tilburg twee kruisen,

die tezamen f. 350,00 (158 euro) kostten. Eén kwam
te staan langs de Provincialeweg in Vortum-Mullem
ter hoogte van de kruising met de Veerweg, het andere

in Sambeek op de hoek van de St. Janslaan/Korte
St. Janslaan. "Het voetstuk is door zijn driehoekige
vorrn enigszins afwrjkend van de kruisen in andere
plaats afr" , schreef het Boxmeers Weekblad toen.
"Het wordt voorzien van marïneren platen met
opschriften en komt te staan op een opgehoogd stukje
grond , waardoor het kruis een schone indruk maakt."
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Vroegere arbeiderswoningen aan de St. Janslaan.

Ruim een jaar later is het kruisbeeld ingezegend.
Een veelbezocht gebouw was de uit drie klaslokalen
bestaande jongensschool, die in l93I in gebruik
werd genomeÍr. Nadat de jongens in 1957 hun intrek
hadden genomen in de nieuwe St. Jan de Doperschool
aan de Grotestraat (nu: De Bolster) kreeg het gebouw
zakelijke bestemmingen. Zo heeft er een bedrijf dat
darmen reinigde en een transportbednjf tn gezeten.

Strijdhamer
"In bestemmingsplan Maasstraat zullen drie straten
worden aangelegd", schreef het college van Boxmeer
op 25januari 1993 aan de leden van de gemeenteraad.
"Dezekomen te liggen ongeveer
ten zuiden van de straat Den
Urling en het sportpark met
dezelfcle naam. IJit naYraag
blijkt dat de naam Urling
weleens uit de Keltische tljd
zou kunnen stammen. Vandaar
dat we als nieuwe straatnamen
hebben vastgesteld: Klokbeker,
Kokerbrjl en Strijdhamer. Dit
zijn voorwerpen uit die tljd."
Deze voorwerpen zijn daar

overigens nooit gevonden.
Een strijdhamer, ook wel
hamerbrjl genoeffid, had een

houten steel. Het gat daarvoor
werd gemaakt met behulp van
een primitieve boor. Omdat
dergelijke hamers vaak in
graven worden aangetroffen en
bijna altijd gaaf zijn, is het zeer waarschljnhjk dat ze

vooral een symbolische betekenis hebben gehad en

niet zijn gebruikt bij gevechten.
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Torenpad
Op 4 april 1996 schreef secretaris Cor Borsje
namens Sambeeks Heem een brief aan het college
van de gemeente Boxmeer. Daarin stelde hij voor
om de verbindingsweg tussen de Torenstraat en de

Buskensweg de naam Durjsterweg of Duistersteeg

te geveÍI. Zo had deze weg in een gnjs verleden ooit
geheten, meende hij. Het college liet de suggestie

onderzoeken en kwam tot de conclusie dat de naam

in de wegen- noch in de kadastrale legger was terug
te vinden. De naam Durjstersteeg dateert echter

van ver vóór de invoering van het kadaster in 1832

en was toen al in de vergetelheid geraakt. Logisch
dat de naam niet in de wegen- en kadastrale legger
voorkwam. Cor Borsje had zich echter vergist. De
weg tussen Torenstraat en Buskensweg heette vroeger
geen Durjstersteeg maar \ilintersteeg, zo is uit nader
onderzoek geblekerl. Deze naam reeds vermeld in
een archiefstuk uit 1659 - is mogehjk afkomstig van
het Middeleeuwse woord 'winsch' (op z'n Sambeeks

als'wiens' uitgesproken), wat'scheef' betekent. En zo

loopt het Torenpad tussen Torenstraat en Buskensweg
ook. Op 3 september 1996 koos het college voor de

weinig originele naam Torenp dd, waaraan al sinds
1854 een begraafplaats [ag.

Op 5 mei 1855 werd de begraafplaats aan het huidige
Tbrenpad daadwerkelijk in gebruik genomen.

Op 5 oktober van dat jaar besloot de Sambeekse ge-

meenteraad op voorstel van burgemeester Christiaan
van den Bosch en de beide wethouders Bertus
Crouwers en Jan van Hassem een al eerd er aangekocht,
2860 vierkante meter groot perceel in te richten als

algemene begraafplaats. "Alleen rooms-katholieken
en hervormden mogen daar ieder op een afzonderlijk
en afgesloten terrein hun doden begraver", bepaalde
de gemeenteraad toen. T\rye e jaat later kwamen daar

stenen pilasters om poorten aan op te hangen. Deze
zíjn rec ente hj k gere staureerd.
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Torenstraat
De Torenstraat wordt doorsneden door twee andere

straten, namelijk de Zandsteeg en de Stalenberg. Dat
geeft a[ aan dat er iets vreemds aan de hand is. De
delen van de Torenstraat tussen de beide kruisende
straten hadden vroeger elk een eigen naam. Bovendien
was de Torenstraat toen ook een stuk langer: aan de

zuidzijde van de St. Janslaan liep de straat door tot
aan de lindeboom. De weg tussen de Stalenberg en

de lindeboom werd vroeger Kreupelstraat genoemd.
'Kreupel' is de oude naam voor
'krom 'of 'gebogen'. En dat is
precies wat de Kreupelstraat
in dat stukje Sambeek deed:

richting lindeboom afbuigen
naar de Grotestraat.
Tussen Stalenberg en Zandsteeg

heette de Torenstraat tot enkele
eeuwen geleden Vrijthofsche-
straat of Straet naar den
Vrijthof - naar het Vrijthof, het
oude dorpsplein bij de kerk en

de toren van Sambeek. De naam
Vrijthofschestraat komt al in
1538 in archiefstukken voor.
De Verwerstraat was het
gedeelte van de Torenstraat
tussen de Zandsteeg en de hoek
Kortestraat en dan de Kortestraat
volgend tot aan de Grotestraat.
'Verwen' is de oude benaming
voor'schilderen'r'kleuren of 'verven'. En dat
gebeurde inderdaad in de Verwerstraat. Op de plek
van de nu leegstaande Hof van Sambeek (het vroegere
Catharinaklooster) was indertijd de Clompenkamp,
waar linnen werd geverfd.
Het gedeelte van de Torenstraat vanaf de hoek met

de Kortestraat noordwaarts tot aan de Grotestraat had

vroeger geen naam en was tot halverwege de jaren
'50 van de vorige eeuw een voetpad.

Eén noom
Kennehjk vonden de Sambekenaren het toch wat
omslachtig om drie namen te gebruiken voor wat in
feite een doorgaande weg in het dorp was. Vandaar
dat voor deze drie straten een nieuwe naam in zwang
kwam: de Achterstraat, ook wel aangeduid als

A gt e r s tra at, A gt e r s ew e g, A gt e rw e g of A c ltt e r-w e g .

Eind 1929 schreven 72 (!) bewoners van deze

Achterweg een brief aan de burgemeesteq wet-
houders en raadsleden van de gemeente Sambeek.

Ze beklaagden zich over de slechte staat waarin

Het voormalige Catharinaklooster eind vorige eeuw.

deze toen nog onverharde weg zich bevond. "Er
zitten talrijke gaten in", meldden ze. "In de winter
en in natte zomers maken plassen en dikke modder
deze weg onbeg aanbaar voor degenen en dat zijn
veïïeweg de meesten die geen hoge klompen of

De oude bebouwing aan de Achterstraat rond 1958. Van links naar rechts de boerderijen van Z,eegers, Van Els en Van de Weijer.
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In 1921 was Rosalia's Rust nog onderdeel van het klooster. Een
jaar later vond de uitbreiding plaats naar wat het hoofdgebouw
van het klooster nu is (zie luchtfuto pagina 27).

hoog vetleren schoeisel dragen. De zusters van
het Catharinaklooster, die de meisjesschool en de

bewaarschool op het Vrijthof bedienen, moeten vier
keer daags over deze weg. Ook anderen die van de
Achterweg gebruikmaken, ondervinden grote hinder
van de slechte staat van de weg. Daarom vragen
wij uw aandacht voor deze onhoudbare toestand en
verzoeken u dringend de Achterweg te verbeteren."
Het verzoekschrift had succes. Een maand later liet
het gemeentebestuur de briefschrijvers weten dat de
Achterweg in behoorlijke staat zou worden gebracht.
De Nederlandsche Heidemaatschapprj, die voor de
gemeente Sambeek al veel ontginningswerkzaam-
heden had verricht in wat nu Stevensbeek heet, bracht
in 1930 eerst een 10 centimeter dikke laag grove
keien aan, waarop een grindbed van 6 centimeter
dikte kwam.

Kloosterstraat
Op 29 september 1954 bepaalde de gemeenteraad
van Boxmeer dat deze vnj lange en deels parallel
aarl de Grotestraat lopende weg officieel Achterstraat

Anno 2008 wacht het klooster op een nieuwe bestemming
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zotJ heten. Dit was in overeenstemming met de naam

die de Sambekenaren er toen aan gaven. Halverwege
de jaren '50 van de vorige eeuw werd aan het meest
noordelljk gelegen stuk van de Achterstraateen aantal
nieuwe woningen met in felle kleuren geschilderde
houten fronten gebouwd, de zogenoemde rock 'n roll-
woningen. Enkele bewoners vonden het niet prettig
te wonen aan een straat die Achterstraat heette omdat
die naam wellicht negatief zotJ kunnen overkomen.
Zij vroegen het gemeentebestuur om deze naam

te wij zigen. Dat kwam met het voorstel deze straat

Torenstraat te noemeÍI.
Op vnjdag 28 maart 1958 sprak de gemeenteraad
over deze naamswij ziging. Raadslid L. Gommans
kon begrip hebben voor het feit dat bewoners van de
Achterstraat bezwaar hadden tegen deze naam. "Een
prima andere naam zou Kloosterstraat kunnen zijn",
vond hij. "Langs deze straat ligt immers het grote
Catharinaklooster."
Burgemeester J. Nolet was het daat niet mee eens.

"De Sambeekse toren is toch heel wat markanter",
sprak hij. "Het college wil vasthouden aan de naam
Torenstraat." Daarna spraken de raadsleden zích
zonder hoofdelijke stemming in meerderheid uit voor
deze nieuwe naam.

In de tuin van het klooster was een speciale inrichting voor de
tuberc ulo s e - pati ënten .

Catharinaklooster
In 1893 waren zusters van de congregatie van
de heilige Catharina van Siena op verzoek van
pastoor Wollaert naar Sambeek gekomen om in een

liefdesgesticht aan het Vrijthof bej aarde inwoners
uit het dorp te gaan verzorgen. Drie jaar later kocht
de congregatie een huis met tuin aan wat nu de
Torenstraat heet om daar zieke en bejaarde zusters te
gaanverp legen. Aanvanke I ij k heette dit hu i s Ro sal ia' s

Rust. Korte ttjd later maakte het plaats voor een

monumentaal klooster, dat toegewijd was aan Sint
Catharina de Ricci en daarom Sint Catharinagesticht
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girg heten. Gedurende ongeveer een eeuw zijn in het
klooster met de mooie, parkachtige tuin vele zusters

van de congegratie liefclevol verzorgd. Omdat er veel
religievzen overleden, moest het kerkhof tot twee
keer toe worden vergroot.
Eind 20e eeuw vertrokken de zusters dominicanessen,
zoals ze ook wel werden genoemd omdat ze de regels
van de heilige Dominicus volgdetr, uit Sambeek. Om
ongewenste stedenbouwkundige ontwikkelingen te

voorkomen, kocht de gemeente Boxmeer het klooster
aan. Een aantaljaren heeft het onder de naam Hof van
Sambeek gediend als dependance voor verpleeghuis
Madeleine uit Boxmeer. Sinds maart 2008 staat het
leeg.

Landschrijver
Van heel wat oudere datum is de voormalige boerderij
op de hoek Toren straatlZandsteeg. Voor zover is
na te gaan staat het huidige pand daar al minstens
anderhalve eeuw. Koster Gerardus Willems van Dtjk
heeft er gewoond. Maar ook Balthasar Cremers.

Hoewel het de bedoeling was daar een aula bij te
bouwen, gebeurde dat aanvankelijk niet. De totale
kosten van de inrichting van de begraafplaats, die
een capaciteit had van 1800 graven verdeeld over zes
grafvelden, bedroegen f. 215.000 (ongeveer 97 .500

euro). Op advies van de pastores in de gemeente

Boxmeer kwamen er geen aparte grafuelden voor de

verschi I lende kerkgenootschappen.
De aula is er enkele jaren later toch gekomen, evenals

een urnenmuur. Ook werd de begraafplaats uitgebreid
tot aan de Hoogeweg.

Den Urling
In 1964 was sportpark Den Urling in gebruik ge-

nomen. Voetbalvereniging Sambeek beschikte
daarm ee vo o rtaanover een e i gentij d se acc ommo datie .

Drie jaar later moest de weg vanaf de Grotestraat naar
het sportpark een naam krrjgen omdat er woningen
langs werden gebouwd. "'We stellen voor deze straat

Den Urling te noemer", schreef het college aan de

gemeenteraad van Boxmeer. "Het gebied daar heette

vroeger zo." En daarmee ging de gemeenteraad op 23

februari 1967 akkoord.
'Urling' zou afkomstig kunnen zijn van het
Middeleeuwse woord 'oorlinc' of 'oirlinc', wat
'erfenis'betekent. In een gnjs verleden is dit gedeelte

van Sambeek door
vererving verworven.
Door wie en van
wie is niet meer te

achterhalen. Wel is

bekend dat de familie
Van Os lange trjd
eigenaar is geweest
van grote stukken
grond in Den Urling.
In verbasterde vorïn
komt Den Urling ook
als Den Oirlingh of
Oirdelinghse steeghe

in archiefstukken
voor.
Den ïJrling is een

Het pand op de hoek hndsteeg / Tbrenstraat.

Hij was in de 17" eeuw enige ttjd schoolmeester
en koster en hoefde vanuit zijn woning de straat
maar over te steken om de school en de kerk op het
Vrijthof te bereiken. Tevens was hij plaatsvervangend

landschrijver (secretaris) van het Land van Cuijk
een belangrijke functie, want als zodanig schreef htj
in een bijzonder fraai handschrift talloze bestuurlijke
en justitiële stukken.

Alg e me n e b e g r oafp I o at s

Begin 197 5 werd de algemene begraafplaats van de

gemeente Boxmeer aan de Torenstraat aangelegd.

Bij de opening van het nieuwe
sportpark in 1964 werd de naam

onthuld.
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zíjpad van de vroegere Urlinghse steegh. Die begon
aan de Maasstraat - daar waar nu de Klokbeker ligt -
en ging dan ongeveer rechtdoor over de voetbalvelden
naar het noordeÍI. Het zijpad dat ter hoogte van het
parkeerterrein bij sportpark Den Urling naaÍ de

Grotestraat voerde (de huidige straat Den Urling dus)
had geen eigen naam. Het pad maakte nog wel een

bocht,waardoor het wat noordelijker op de Grotestraat
uitkwam.

Verlengde Heistraat
De naam doet verÍnoeden dat de Verlengde Heistraat
aansluit op de Heistraat. Dat is echter niet het geval.
Er is wel een Heistraat in Sambeek, maar die ligt een

stu§e verderop richting Boxmeer. Het verlengde
hiervan heet - om het lastig te maken - de Heikant.
Toen de raadsleden van de gemeente Boxmeer op
29 september 1954 de naam Verlengde Heistraat
vaststelden, was de situatie zo'n vierhonderd meter
over het spoor anders dan r1u. Over de Sambeeksedijk
richting Sint Anthonis gaande lag rechts de Heistraat
en links - heel logisch - de Verlengde Heistraat.
Deze kwam ter hoogte van de Langstraat in Vortum-
Mullem uit op de Radioweg. Later is een gedeelte van
de Heistraat anders gaan heten, namelijk Heikant.
Op oude kaarten heet de Verlengde Heistraat soms
Heerweg naar Venray. Dat duidt erop dx dit vroeger
een belangrijke weg is geweest. Legereenheden zijn
er immers overheen getrokken.
Een groot deel van de Verlengde Heistraat is komen
te vervallen. Eén stuk met drie woningen is slechts
bereikbaar vanaf de Hoogeindseweg, terwijl brj het
pand waar vroeger de familie Clabbers woonde en
waar nu 't Huys Op de Hei staat via een zijstraatje met
eveneens de naam Verlengde Heistraat is te komen.

Ook de Sambeeksche Uinvatering doorsnijdt de oude heer-
baan. Gezien vanuit het westen, met nog net zichtbaar de toren
van Sambeek.

Burgemeester Van Soest louam zijn belofte prompt na

Vrijthof
Bij de ingebruikneming van het vernieuwde dorpshart
van Sambeek op 24 juni 2006 vroeg René Klaassen
namens Sambeeks Heem of de naam Vrijthof door
het college van Boxmeer officieel kon worden vast-
gesteld. Het vroegere dorpsplein tussen toren en
Torenstraat heet al sinds mensenheugenis zo, alleen
werd dezenaam nooit formeel door de lokale overheid
bekrachtigd. Burgemeester Van Soest zegde toe deze
'kleine wens' in vervulling te zullen laten gaan. En
inderdaad gebeurde dat een jaar lateq toen hij na de

wijding van de St. Janskransen op zaterdag 23 juni
2007 het naambordje overhandigde.

De Elsenhof dankt zijn naam aan de familie Van Els, die op
deze plek eeuwenlang haar hofstede had.

Op het Vrijthof stond eeuwenlang de dorpsschool van
Sambeek, ongeveer op de plek waar nu de grote zaal
van gemeenschapshuis De Elsenhof is. Eind 1893

was het Ludovicusgesticht voor de verpleging van
zieken en bejaarden gereed gekomen. Nu staat daar
het Antoniushuis, waar de laatste jaren vluchtelingen
uit de gehele wereld worden opgevangen.
Gemeenschapshuis De Elsenhof vroeger de
Mariaschool voor meisjes dankt zijn naam aan de
familie Van Els die daar een hofstede of hofstad (een

boerderlj met alle daarbij behorende gebouwen, een

moestuin en een boom gaard) had.

W*r§#ffiffi#* ffimsstrffiffit m*ffi
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Pastoor de Vochtplein
Het in 1967 aangelegde dorpsplein op de plek waar
vroeger boerdenj De Gouden Leeuw stond, had

twee jaar na de ingebruikneming nog geen naam.

Halverwege 1970 kwam het college met een voorstel
daartoe: het zov Titus Brandsmaplein moeten gaan

heten, naar de in de Tweede Wereldoorlog omgekomen
Boxmeerse karmeliet Titus Brandsma.
Raadslid Dien Cornelissen meende dat een dorpsplein
in Sambeek ook een Sambeekse naam moest krijgen en

stelde voor om inwoners daarvoor suggesties te laten
doen. Het Sambeekse raadslid Ruud Stiphout kwam
een trjdje later met de naam Pastoor de Vochtplein,
genoemd naar pastoor Frans de Vocht die zich in de

eerste helft van de vorige eeuw verdienstelijk had

gemaakt op sociaal gebied. Zijn colleg a-raadsleden

konden zich in die naam goed vinden.
Een jaar later kwam het Pastoor de Vochtplein weer
ter sprake in de Boxmeerse gemeenteraad. Er waren
toen vage plannen om in de winter op het dorpsplein
een ijsbaan aan te leggen. Door een rand eromheen
aante brengen zou het water blijven staan en bij vorst
bevriezen. De jeugd kon dan midden in het dorp naar
hartelust schaatsen. Het is echter bij plannen gebleven.

De ijsbaan is er nooit gekomen.

Een heel ander aanzien kreeg het Pastoor de Vochtplein
in 2006 bij een grootschalige reconstructie van het

centrum van Sambeek. Een gedeelte van de Grote-
straat, het kerkplein en de weg naar gemeenschapshuis
De Elsenhof zijn toen eveneens onder handen
genomeÍl. De feestelijke ingebruikneming vond plaats
op 24juni 2}O6,waarbij ook het kunstwerk 'Legende
van het duvelsklökske' werd onthuld.

Zandsteeg
Slechts heel even kwam de Zandsteeg ter sprake in
de vergadering van de Boxmeerse gemeenteraad op

30 september 1959 brj de naamgeving van een andere

straat in Sambeek. Raadslid Jan Nissen stelde brj die
gelegenheid voor om ook de Zandsteeg een nieuwe
naam te geveÍl. Waaróm vertelde hij er niet brj , maaÍ
waarschrjnlijk vond hij de naam weinig uitstraling
hebben. Burgemeester J. Nolet vroeg hem en het
andere Sambeekse raadslid Cor van Os om op korte
termijn met suggesties te komen. Dat is kennehjk
niet gebeurd, want naderhand is er niet meer over
gesproken.
En dat is maar goed ook, want de Zandsteeg is een

van de oudst bekende straatnamen van Sambeek. Zo
komt deze straat als Zandsteegh al voor als toevallige
verïnelding in een archiefstuk uit 1527. Bijna een

eeuw later heeft de Zandsteeg een iets andere naam,

namelijk Zandsteeghsestraete. Hoewel dus zeker aL

bijna 500 jaar oud, is de naam Zandsteeg door de

PastoorFransdeVocht(1858-1936)temiddenvanzijn parochianent.g.v.zijn50-jarigpriesterfeest,24mei1933.
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De familie Arts heeft haar huis de oudst bekende naam van

Sambeek gegeven.

gemeenteraad van Boxmeer pas officieel vastgesteld
op 29 september 1954. Langs de Zandsteeg liep 1000

tot 1200 jaar geleden de zandbeek, waaraan Sambeek
zijn naam te danken heeft.
In een stad is een steeg een straatje van hoogstens
enkele meters breed. Op het platteland duidt de naam

steeg op een smalle weg, met daarlangs bijna altijd
een sloot of beek. In Sambeek liep deze smalle weg
langs de zandbeek. 'Steeg' is volgens taalgeleerden
ook verwant aan het werkwoord stljgen. Een steeg
strjgt dus. En gezien vanuit Sambeek richting de

hoger gelegen Peel klopt dat ook.

Elisobethhoeve
Het in oorsprong oudste gebouw aan de Zandsteeg
is de Elisabethhoeve, de boerdenj van de familie
Van Stokkuffi, waarin voorheen Chris Nabbe met
zijn gezin heeft gewoond. De boerdenj is minstens
tweehonderd jaar oud. In het voorhuis is vrijwel alles
nog in authentieke staat.

Rond 1825 woonde daar Johannes Jansse, die dertig
jaar burgemeester van Sambeek is geweest. Hij had

De l<nrakteristieke Elisabethhoeve aan de hndsteeg.

Spoorweghuis nr.36 aan de hndsteeg
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in zijn boerdenj ook een café. Er zijn aanwij zingen

dat op die plek de familie Hack heeft gewootrd, die
waarschrjnlijk een belangrijke rol speelde bij de

financiering van de bouw van de toreÍr.

Spoorwegovergong
De spoorwegovergang in de Zandsteeg werd
op 4 juni 1965 voorzien van een automatische
knipperlichtinstallatie of aki, zoals toen de
gebruikelijke afkorting was. Een jaar eerder vond op
deze spoorwegovergang een ernstig ongeluk plaats,
waarbrj twee mensen door een trein werden gegrepen
en om het leven kwamerl. Enkele maanden vóór de

aanleg van de aki was er zelfs een derde slachtoffer te
betreurell. De Zandsteeg was door de verharding van
de ten westen van de spoorlijn gelegen Sambeeksedijk
steeds drukker geworden. Het vlak naast de spoorlijn
gelegen wachtershuisje benam voor een deel het zicht
op naderende treinen.

Mgr. Zwijssenstraat
"In uitbreidingsplan 'Waranda' worden zo is

eerder besloten aan straten de namen gegeven van
staatslieden en geestelijken", schreef het college van
Boxmeer in 1967 aan de gemeenteraad.
"Thans is men met
dit uitbreidings-
plan zo ver
gevorderd dat er

weer een straat een

naam moet krijgen.
\Me willen graag
op dezelfde wijze
voortgaan.
Vandaar dat we
als naam voor de

nieuwestraatwillen
voorstellen: Mgr.
Zwijssenstraat."
Joannes Zwijssen
was destijds een belangnjk geestehjk leider van de
katholieken in Nederland. In 1842 werd hij benoemd
tot bisschop van 's-Hertogenbosch en elf jaar later
tevens tot eerste aartsbisschop van Utrecht. Hij was
bevriend met de protestantse koning Willem II.
De naam Mgr. Zwijssenstraat werd op 26 september
1968 door de Boxmeerse gemeenteraad vastgesteld.

serpr

Mgr. Joannes Zwijssen ( 1794-1877).

M ffi r. ffiwx$mffi#ffiffiÉrffiffie

© ©  Sam
beeks Heem

  ©  ©



Straten zonder naambordj e

Broeksche steeg

Vrijwel niemand weet het, maar de Broeksche steeg
(de oudste verïnelding is van 17 67) bestaat deels nog
steeds. Het is het onverharde pad vanaf de Pastoor
van Berkelstraat richting Oude Waranda.

De Broeksche steeg begon vóór de bouw van
de nieuwe wljk ''Waranda' al aan de Grotestraat.
Ongeveer tegenover de lindeboom liep het pad eerst

schuin richting de huidige John F. Kennedystraat en

vandaar naar het Broek, de lager gelegen en daardoor
wat drassiger weilanden van Sambeekse boeren bij
de Oude Waranda . Daar stond en staat nu nog steeds

de tiendschuur. Boeren moesten een tiende deel van
de opbrengst van hun oogst daarn aartoe brengen als

belasting in natura aan de heer van het land.
Ook vroeger wilde men liever niet méér lopen dan

nodig was. Het paadje naast appartementencomplex
De Kuiperij (op de plek van de vroegere slagerij van
Chris Zeegers en diens opvolger Gerrit Hendriks)
voerde via de kortste weg dus rechtdoor van de

Broeksche steeg naar de Grotestraat. Dit paadje

heeft nooit een naam gehad. De Kuiperij ontleent
zijn naam aan kuiper Kateman, die ongeveer op die
plek zijn beroep van het maken van tonnen en vaten
uitoefende.

Het verdwenen huis van Kateman aan de Broeksche steeg

Hegsestraat
Behalve Hegsestraat, Heghsestraet of Hagestraat
wordt in archiefstukken - de oudste vermelding is van
1659 - ook vaak de naam Heksestraat gebruikt voor
dit vanaf de Maasstraat richting Boxmeer lopende
pad. De naam Hegsestraat zou kunnen duiden op

de vele heggen die erlangs groeien. Maar in het
maasheggengebied bij Sambeek zijn er meer van

De Hegsestraat gezien vanuit de Maasstraat richting Boxmeer.

zulke paden, dus waarom zou uitgerekend dit stukje
naar deze meidoorn- en sleedoornhagen genoemd
zijn?
De naam Heksestraat kan ontleend zijn aan het hek
dat door de eigenaren was geplaatst om ongewenste
personen de toegang tot de weilanden daar te

verhinderen. Dit hek was het zogeheten Voorste
Broekhekken. De Heksestraat werd daarom vroeger
ook wel Hekkenseweg genoemd. De klei in de

weilanden bij de Hegsestraat was uiter-m ate geschikt
om er bakstenen van te vervaardigeÍI. Zo had Jacobus

Maessen uit Sambeek rond 1900 aan het einde van
deze straat een veldoven gebouwd, waarin hij zijn
Maastichelsteenen bakte.

Hoelenwegh
De Hoelenwegh ook wel Halenweg genoeffid,

een verhollandsing van höle (holle) weg was een

zijstraatje van de huidige Oude Waranda, die vroeger
Broekschestraat heette. Het voerde naar de panden

van de families Franssen en Verrijdt.
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Sch aa rb roeksch estraat
De Schaarbroekschestraat is het verbindingspad tus-
sen Hegsestraat en Bergstraat. Het eerste deel van de
naam van deze straat - schaar dus - heeft betrekking
op het vee dat daar graasde, terwijl broek duidt op

de lagere ligging van deze weilanden, die daardoor
vaak wat natter waren. De Schaarbroekschestraat
staat al vermeld in een boek uit 1659 over de
grondbelasting.

Siebens pèdje
Het Siebens pèdje is de door Sambekenaren gegeven
naam aan het met een boog lopende verbindingspad
tussen Grotestraat en Zandsteeg. Willem Sieben en
zijn nazaten hebben er zo'n 125 jaar een smederij
gehad.

Dit huis aan het Siebens pèdje heeft als adres Grotestraat

Stammens pèdje
Van afd e Zandstee g I i ep vó ó r b oerdenj E I i sab ethho eve,
die nu bewoond wordt door de familie Van Stokkuffi,
een pad dat ter hoogte van het Vrijthof uitkwam op
de Torenstraat. Dit pad had de naam van Stammens
pèdj e, naar de familie Stammen, de vroegere eigenaar
van deze eeuwenoude boerdenj.
Willem de Raet, drost van Boxmeer, heeft deze
boerdenj inbezit gehad. In 17 19 kocht hrj de hofstede
van het echtpaar Martens-van Elderoffi, dat het op

Een opname vanaf de toren uit 1960. De pijl wijst naar het
Stammens pèdje.

zijn beurt had verkregen van de erfgenamen van de

familie Hack. Hendrik, de zoon van Johan Hack,
legde in 1532 bij het gereedkomen van de Sambeekse

toren een herdenkingssteen. Na Willem de Raet
kwam de boerderij in handen van Clasina Aelders, de

moeder van Johannes Jansse, die van 1813 tot 1843

burgemeester van Sambeek was en die zijn gehele
leven daar heeft gewoond.

Zwindelaarsestraat
Enkele honderden meters na de brug over de

Kronkelbeek begint rechts als zijpadvan de Maasstraat
de Zwindelaarsestraat, die door het Zwindeler loopt.
Ten opzichte van de andere maasweien lag dit gebied
wat hoger en was daardoor uiterm ate geschikt als

hooiland. De naam Zwindeler duidt daar ook op, want
zwindelen meestal gespeld als swindelen is het
middeleeuwse woord voor wenden of (om)draaien.
En dat deden de Sambeekse boeren vroeger. Met
hun hooivorken keerden ze verscheidene malen het
afgemaaide gras om het door de zon tot voedzaam
hooi te laten drogeÍl. De naam het Zwindeler komt al
in 1530 in archiefstukken voor.
Aan het begin van deZwindelaarsestraat,die soms ook
wel Zwindelse stee ghwerd genoeffid, stond vroeger het
Achterste Broekhekken. Richting Veerweg, vroeger de

grens tussen de do{pen Sambeek en Vortum (zonder
Mullem dus), splitste de Zwindelaarsestraat zich in
de Langeakkersestraat en de Hooghberghsestraat,
waarvan de oudste verÍneldingen uit 1709 zijn.

Verdwenen straten
Lijkwegh
De Lijkwegh op z'n Sambeeks meestal Liehnegh
genoemd dankte zijn naam aan het feit dat over
dit pad de stoffelijke overschotten van de inwoners
van Mullem naar het kerkhof in Sambeek werden
gedragen. Bij de kapel in Mullem mochten geen

overledenen worden begraven.
De Lijkwegh was de kortste verbindingsweg tussen
de kapel van Mullem en de kerk van Sambeek. Hij
liep ongeveer evenwrjdig aan de Grotestraat en kwam
ter hoogte van het wegkruisbeeld uit op wat nu de St.
Janslaan is.

Daar splitste de Lijkwegh zichin twee delen. De Korte
St. Janslaan is het laatste, trog bestaande stukje van de
Lijkwegh. Het andere stuk ging rechtdoor en kwam
achter de woning van An Sieben uit op de Stalenberg.
De Lijkwegh komt al voor in archiefstukken uit
1659.
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In 1903 werd de molen aan de Grotestraat in gebruik genomen

Meulenwegh
Eigenhjk dus Molenweg en genoemd naar de

windkorenmolen die tot het begin van de 20e eeuw
stond op een weide bij de woning van de familie
Botterhuis aan de Grotestraat, daar waar nu tijdens
de Metworstrennen een tent staat. De Meulenwegh

de oudste vermelding is uit 17 67 liep vanaf
een vrjfsprong van wegen niet ver van de brug bij
boerdenj De Hatendonk naar de Grotestraat en ging
aan de andere kant verder tot aan de Lijkwegh, die
naar de kapel van Mullem voerde.
Sambeek heeft eeuwenlang een windmolen gehad.

Boeren uit het dorp en ook die uit Mullem en zelfs
Sambeekse Hoek waren tot eind achttiende eeuw
verplicht hun graan daar te laten maleïr.
Na de sloop van de oude molen kwam er in 1903 een

nieuwe beltmolen ongeveer 150 meter noordwaarts,
eveneens aan de Grotestraat. Daarvan rest nu aileen
nog de romp.

Predicantstraetje
Het Predicantstraetje lag vroeger op de plek waar nu de

strjgende weg is naar het stuw- en sluizencomplex bij
de Maas. Predikant Repelius was rond 17 67 eigenaar
van een aan dit straatje gelegen weide, vandaar de

naam. In de eeuwen daarvoor werd dit hooguit honderd
meter lange pad meestal Weertsteegie of Weertstraet
genoemd. Vlak daarbij lagen de Heerewaarden, de

kwalitatief beste weilanden langs de Maas. Die waren
in het bezit van eerst de Heren van Boxmeer en later
van de Oranjes als de Heren van het Land van Cuijk.

Raedsche wegh
Vlak bij de lindeboom kwamen vijf wegen bij elkaar.

Een daarvan was de Raedsche wegh. Ongeveer op

de plek waar nu de schutsbomen van het gilde staan,

sloot deze aan op de Lijkwegh, die naar de kapel van
Mullem voerde. Deze kapel stond vlak bij boerdenj
het Hooghuis.
De Raedsche wegh wordt in sommige archiefstukken
soms Raadse weg of Raeijsche wegh genoeffid, naar
de plaats Venray, die vroeger ook wel Venraede

heette. De oudste verïnelding dateert uit 1530, dus

bijna vljf eeuwen terug. De route over de akkers via
de Raedsche wegh, Lrjkweg naaÍ Mullem en vandaar
verder naar Venray was veel korter dan door de dorpen
Groeningen, Vierlingsbeek en Maashees.

Halverwege de jaren '30 van de vorige eeuw is bij
de aanleg van de Sambeeksche Uitwatering, in de

volksmond 'de beek' genoeffid, de Raedsche wegh
komen te vervallen.

Riessense wegh
De Riessense wegh begon ongeveer op de plek waar
nu aan de Hoogeindseweg brjenstand De Korenbloem
van Jan Philipse ligt, stak de huidige St. Janslaan over
en kwam uiteindelijk uit op de Lijkwegh, die van
Sambeek naar Mullem voerde. De nu nog aanwezige
brug over de Sambeeksche Uitwatering maakte deel
uit van deze Riessense wegh. De kruising met de St.

Janslaan (ongeveer ter hoogte van waar Peter Centen
woont) heette vroeger de Cruijsstock.

Reuverse wegh
De Reuverse wegh voerde van boerdenj De Reuvers
aan de Hoogeindseweg richting Sambeek over de

landbouwgronden die vroeger de Aembeten werden
genoeffid, kruiste de Riessense wegh en kwam uit op

de huidige St. Janslaan.

Schaminees pèdje
Tot circa 1960 lag er tussen de Maasstraat en de

Schilderstraat een verbindingsp rd, dat naar de

bewoners van de daaraan gelegen boerdenj Scha-

minees pèdje heette.

Schouwwegh
De Schouwwegh lag tussen de Vlakschestraat en

de Maas. Waarschijnlijk heeft dit pad want meer
was het niet deel uitgem aakt van het lijnpad dat
aan weerszijden van de Maas liep tussen Luik
en Dordrecht. Over dit lijnpad trokken paarden
en soms ook mensen aan een lange lrjn de boten
stroomopwaarts. De Schouwwegh wordt al in 1627

in archiefstukken genoemd.
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Sada*§rHuisis tt §arn[eek
Iggaarde Maatdag I Maart 3.§, wordt hct tt
§ah*ek nabii bat l(rrkhsf gtboaude *d".r*t-
huislc h gebruih senorneu eË §oeten $Ic
cadiug.g vCu kl*Ínvet aldaar gtbracht porden.
De deutcl is tc bekonenbii §. DEENEN, À l{1.
De put aatr de Radiontig ksot te vervall€n
cn wordt die dag epgeryimd" .

Gidavcrg varr sf§ot vtg mgetea als vmrbertr
ian dc *t.r*ffrffi#:H,0ff***

Boxmeers Weekblad, zaterdag 28 februari 1948. Met ingang
van I mei 1967 werd dit huisje gesloten en later afgebroken.

Schuune Schei
Het Torenpad liep vroeger ook aande andere zijdevan
de Buskensweg door en kwam uit op de Stalenberg.
Sambekenaren die aan de overzrjde van de spoorltjn
woonden, namen vaak dit pad als ze naar de kerk
gingen of anderszins in het dorp moestenzijn Omdat
dit stuk van het Torenpad schuin richting Stalenberg
ging, werd het door de mensen die er gebruik van
maakten de Schuune Schei genoemd. Aan deze

Schuune Schei stond ook het kadaverhuisje, waar
boeren hun dode dieren naartoe brachten om die te
laten ophalen door een destructiebedrijf.

het Straetje
Tussen café Wienen en Ben Goossens liep vroeger
een pad dat voerde naar de bouwlanden achter de aan

de Grotestraat gelegen boerderijen en vervolgens een

bocht maakte naar de Den Urling. Dit pad werd door
Sambekenaren het Straetje genoemd.

Versleijens pèdje
Het Versleijens pèdje was een zijpad van de
Durjstersteeg (nu Pastoor van Berkelstraat) en liep
evenwrjdig aande Broeksche steegh en de Maasstraat.
Het paadje voerde naaÍ de aan de Oude Waranda
gelegen boerderij van Verslerjen - vandaar de naam.

Vóór 1930 was de familie Van den Bosch eigenaar
van deze boerdenj.

Vlakschestraat
De Vlakschestraat tussen de Maasstraat in Sambeek
en de Loerangelsestraat in Boxmeer werd in het
verleden ook wel Flalcstraet ( 15 67) of Wakstraat
(1830) genoemd. De naam van de straat is ontleend
aan het Vlak of Flak, een aantal weilanden op korte
afstand van de Maas met weinig niveauverschil.
Niet ver van wat Sambekenaren de Kronkelbeek
noemen maar die eigenlijk Leijgraafheet, lag een klein
veer, waarrnee mensen de Maas over konden varen.
Ze hoefden dan niet naaÍ het verder stroomopwaarts
gelegen grotere veer te lopen of te rijden.
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Het Vlak in 1956 vanuit het noorden. In het midden is nog net
te zien waar de Sambeeksche Uitwatering uitmondt in de Maas.

Vrandse steegh
De Vrandse steegh, die in archiefstukken soms

ook Warandse steegh heet, begon bij de lindeboom
en ging vanaf daar richting kasteel-boerderij De
Hatendonk, waar hij uitkwam op een kruising van
vrjf zandwegen. De naam van deze, tijdens de aanleg
van de Sambeeksche Uitwatering halverwege de
jaren '30 van de vorige eeuw verdwenen straat geeft

al aan dat hij liep richting de waranda. Dat was een bij
De Hatendonk behorend gebied, waar op klein wild
werd gej aagd. De oudste verïnelding van de Vrandse
steegh is van 1549, toen De Hatendonk nog als het
bestuurlijk centrum van het zuidelijk deel van het
Land van Curjk fungeerde.
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Met dank aan de medewerkers von het archief van de

gemeente Boxmeer en Cas Arts, evenals een aantal
Sambekenaren die gegevens hebben verstrelct.

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

Maasduinen.
Rababank

U lrunt Sambeeks Heem financieel ondersteunen door een

bijdrage over te maken op bankrekening 1457.03.142.
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