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Grotestraat 75 Sambeek; het oude postkantoor. Een kleine geschiedenis 
 

 
 
 
 
Inleiding 
Teruggaan in de tijd is niet altijd gemakkelijk, 
omdat ‘vroeger’ niet alles beschreven werd en 
bouwwerken of verbouwingen niet onderworpen 
waren aan regels. Soms geeft een college van 

B&W zijn fiat met een simpel briefje. Gemeentes 
werden in 1811 opgericht; daarvoor waren er 
sporadisch documenten. Toen het kadaster in 
1832 werd opgericht kwam er meer structuur in 
de vastlegging van onroerend goed. Daarom is 
de start van dit artikel begonnen het kadaster 
van Sambeek rond deze tijd.  
 
 
 
 
 
 

 

Perceel C-103 en C-104 
Hiernaast een deel van de eerste kadasterkaart van 
Sambeek grofweg tussen de Zandsteeg en Stalenberg 
langs de Grotestraat, toen de Grintweg geheten. 
Hieronder een getekende versie van deze uitsnede. De 
Stalenberg liep toen niet met een bocht, zoals nu, maar 
kwam loodrecht uit op de Grotestraat. 
De percelen in Sambeek dorp waren genummerd met 
een ‘C’. Het pand Grotestraat 75 was kadastraal 
aangeduid als C103-C104. In 1832 was de 
hoofdbewoner Johannes Martens, een schoenmaker. 
Het perceel had de volgende afmeting:  
C-103 tuin: 7 are 40 ca; C-104 huis: 3 are 70 ca. 
De buurman aan de noordkant C-101 en C102 was de 

weduwnaar Peter van Hassem. Toen bestond het 
Redemptoristinnenklooster nog niet. 
Aan de zuidkant was het perceel C-105 en C-106 
eigendom van Theodorus Rutten, ook een 
schoenmaker. Dit is de plek van de huidige Route 66. 
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Aan de andere kant van de 

Stalenberg, het perceel C-

107 en C-108, was van de 

familie Willems. Dit perceel 

wordt hier genoemd omdat er 

tussen 1920 en 1925 een 

ansichtkaart van Sambeek 

gemaakt is vanuit de 

Grotestraat bij de huidige 

VSM en deze locatie ook in 

beeld is. 
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Ansichtkaart omgeving postkantoor. 

Deze ansichtkaart van fotograaf Dirksen  dateert tussen 1920 en 1925. (De elektriciteit is 
in 1920 aangelegd. De kloosterboerderij bestond nog niet en is gebouwd in 1925) 

 
De boerderij links is die waar de familie Willems-van Hassem in woonde (laatste 
bewoners). De boerderij is begin jaren 60 van de vorige eeuw gesloopt, omdat die te 
dicht op de weg stond en het uitzicht belemmerde. De familie Willems-Van Hassem heeft 
een nieuwe boerderij gebouwd nét over de Sambeekse Uitwatering, Schuttershof 
genoemd.  
De boerderij van Willems-van Hassem op de foto stond dus net aan de andere kant van 

de Stalenberg tegenover de huidige Route 66. 
  
Het huis van destijds de familie Wintels (nu dus Route 66) is te herkennen met het 
‘platte dakje’ op de schoorsteen. Er is nog net één raam van het pand te zien. 
  
Bij de spar naast het postkantoor lijkt een pilaar (dus toegang naar een huis?) te staan. 
Links achter de elektriciteitspalen nog net de uitbouw van het postkantoor te zien. 
 
Nog verderop staan 2 woningen waarvan het ene dak hoger is dan het andere. Deze 2 
woningen zijn in 1925 verbouwd tot de kloosterboerderij van de Redemptoristinnen. 
 
Een stukje achter het klooster is de woning/winkel van Baltesen. Een van zijn dochters is 
ingetreden bij de Redemptoristinnen in 1873 en is op jonge leeftijd daar als eerste zuster 
gestorven. Zij was de enige ingetreden Sambeekse zuster in het klooster. 

 
Nog iets verderop is de oude kerk te zien die in de oorlog verwoest is geworden.   
 
Het huis rechts vooraan (met de vrouw met de witte schort) is dat van de familie 
Laarakkers. Het is in 1930 gesloopt om plaats te maken voor het huidige pand. 
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Later zijn nog extra garages gebouwd (nu: VSM). 
In het huis rechts, met de t-beugel vol elektriciteitsdraden, woonde de familie Grutters, 
later Van Haren, die lange tijd een café hadden. 
In een van de vertrekken is ook enige tijd de eierbond in gevestigd geweest. 
 
Nog verderop is het huis/boerderij van Tjeu Verrijdt, de buurman van de leerlooierij. Zijn 
woning stond op de plek waar nu het grasveldje is waar de verkiezingsborden geplaatst 
worden. 
 
Bouwtekening 1918 
In het ‘Register van veranderde, nieuwe 

en gesloopte gebouwen’, van 1912 tot 
1928 van de vroegere gemeente 
Sambeek staat te lezen dat in 1916 een 
huis op de plek van Grotestraat 75 is 
afgebrand.  
Een zekere Johannes Kusters uit 
Sambeekse Hoek kreeg op 16 maart 
1918 vergunning om op die plek een 
nieuwe woning te bouwen (zie 
bouwtekening). 
De woning van de heer Kusters ging in 
1918 over naar Helena Petronella (Leen) 
Wintels. 
 

 

Van woning naar postkantoor 
Helena Petronella (Leen) Wintels werd op 1-10-1889 geboren te Sambeek. Zij was op 
haar geboorte geregistreerd in de Dorpsstraat wijk A nr 59. Zij stond ingeschreven bij 
haar opa Adrianus Kersjes en oma Helena Rutten die zij niet gekend heeft (overleden 11-
3-1881) Een van de 2 dochters van Adrianus Kersjes, Wilhelmina (geboren 10-11-1853) 
trouwde met Cornelius Johannis Christinus Wintels die in 1888 op dit adres introk. Leens 
geboortehuis was het huidige Route 66, dus naast het postkantoor. De familie Wintels 
heeft daar lange tijd gewoond. 
Helena Petronella huwde op 21 juni 1918 met Paul(us) Versmeeten (08-04-1887), 
gemeentesecretaris en brievengaarder van Sambeek. Zij woonden op de hoek 
Grotestraat/Maasstraat (overzijde pand Van de Voort, naast Chris Fransman).  

Hun huwelijk heeft niet lang geduurd: Paul(us) stierf in hetzelfde jaar op 01-11-1918 aan 
de Spaanse griep. Na de dood van Paul verhuisde weduwe Versmeeten-Wintels naar de 
plek van het oude postkantoor dat zij inmiddels van de heer Kusters had gekocht. Dat 
was naast haar ouderlijk huis (nu: Route 66). 
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Johannes Kusters te Sambeek verkocht zijn woningen en erf aan weduwe Leen Wintels 
voor fl 7500,- 

  
 
 
 
 

 
 
 
Bidprentje Paulus Versmeeten  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vergunning verbouw woning tot postkantoor 

 
Helena kreeg op 18 mei 1920 vergunning om de woning te verbouwen tot postkantoor. 
De verbouw van de woning tot postkantoor omvatte eigenlijk alleen een uitbouw, met 
een aparte ingang en wachtkamer, terwijl één vertrek werd vergroot tot het eigenlijke 
postkantoor. Daarnaast kwam de bodekamer. Op de verbouwtekening zijn de oude en 
nieuwe toestand als plattegrond te zien.  
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Op 30 mei 1922 huwde Leen zoals ze werd genoemd met 
Hermanus Hendrikus Poorts (geboren 22-08-1894) Herman 
stond bij de inschrijving van de militie te boek als 1.72 
meter en ongeschikt voor dienst. Hij was bij de oproep nog 
student met een ‘meer uitgebreid lager onderwijs (MULO)’.  
 
 
 
 
Deze foto is waarschijnlijk genomen tussen 1922 en 1925. 
Herman Poorts met zijn vrouw Helena Petronella Wintels en 
dochter Joke. 

 
 
 
 

 
Van het perceel C 103 en C 104 kan geconcludeerd worden dat: 
 vóór 1916 op die plek een ander huis stond; 
 in 1916 er sprake was van een ander kadasternummer nl C 960. Er moet tussen 1832 

en 1916 een wijziging in het perceel hebben plaats gevonden; 
 tussen 1916 en 1918 waarschijnlijk een lege plek was ontstaan vanwege de brand; 
 tussen 1918 en 1920 alleen het nieuwe huis van J. Kusters was gebouwd; 

 vanaf 1920: de realisatie van de woning met de uitbouw ‘postkantoor’. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/
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Bestek en voorwaarden voor de verbouwing 1920 
 
"Bestek en voorwaarden voor de verbouwing van een woonhuis tot postkantoor voor 
mejuffrouw de weduwe P, Versmeeten te Sambeek", schreef bouwkundige Adriaan de 
Leeuw-Perre in maart 1920 op het etiket van een paars schriftje. Daarin had hij de 
werkzaamheden genoteerd die volgens hem nodig waren om van het pand aan de 
Dorpstraat (nu: Grotestraat 75) een eigentijds postkantoor te maken. En dat was nogal 
wat. "De bestaande winkel moet worden vergroot tot kantoor", somde de bouwkundige 
op "Daarachter komt een bodekamer. Ook dient er een wachtkamer met portaal te 
worden gebouwd, alles volgens het bestek en de bijgaande tekening."  

Onder het hoofdstukje Metselwerken schreef hij onder 

andere: "Boven de ingang van de wachtkamer moet de 
aannemer een cementen lijst met het opschrift 
'postkantoor' aanbrengen." Verder was deze verplicht om 
hulp te bieden bij de aanleg van elektrisch licht, een 
nutsvoorziening waarvan Sambeek sinds kort kon 
profiteren. Enkele pagina’s verder schreef hij; “Ook moet 
er een zwarte gepolijste plaat van graniet onder het loket 
worden aangebracht, ongeveer 80 bij 70 cm groot, met 
ronde kanten en hoeken alles netjes afgewerkt”. 

 

 

Paragraaf 1 van de 20 uit de voorwaarden 

van het bestek! 

 

 

 

 

 

Namens zijn opdrachtgeefster diende Adriaan de Leeuw-Perre de tekeningen met het 
bestek en voorwaarden in bij het college van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Sambeek, dat er op 18 mei 1920 mee akkoord ging. Kort daarna moeten de 
werkzaamheden zijn begonnen. Wie de aannemer was, is niet bewaard gebleven. Een 

halfjaartje later had Sambeek een 'echt' postkantoor. Niet alleen stond het duidelijk op 
de gevel, de meest voorkomende posthandelingen konden voortaan plaatsvinden in een 
van het woongedeelte afgeschermde, speciaal daarvoor ingerichte ruimte. Bovendien lag 
het postkantoor vrijwel ideaal: in de kom van het dorp en schuin tegenover het 
gemeentehuis, van waaruit de meeste post werd verstuurd. 

Opdrachtgeefster 'weduwe P. Versmeeten' was Helena (Leen) Petronella Wintels. Zij werd 

op 1 oktober 1889 in Sambeek geboren en was de oudste van twee kinderen van bakker 
Cornelius Wintels en Wilhelmina Kersjes. Op 20 juni l9l8 trouwde ze met Paulus 
Versmeeten die een jaar eerder was benoemd tot gemeentesecretaris van Sambeek. Hun 
huwelijk duurde nog geen half jaar. Op I november 1918 overleed de toen 31 -jarige 
gemeentesecretaris aan de gevolgen van de Spaanse griep. Volgens het Boxmeers 
Weekblad rouwde geheel Sambeek om zijn dood. "Natuurlijk, hij heeft zijn ambt slechts 
kort kunnen vervullen en uit de aard der zaak nog niet zoveel kunnen doen. Maar voor 

hem geldt ten volle het gezegde: niet het vele is goed, maar het goede is veel. In zijn 
werkzaamheden toonde hij zijn bekwaamheid en ijver voor de taak die hem was 
toevertrouwd. Maar de overleden gemeentesecretaris had ook een edel karakter. Ieder 
die met hem in aanraking kwam, ervoer dat hij te maken had met een man wiens 
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belangrijkste karaktereigenschappen waren: beleefdheid, vriendelijkheid en 
hulpvaardigheid. Hij wilde steeds iedereen ter wille zijn."  

Na de begrafenis van haar man stond Leen Wintels er alleen voor: zij moest zelf voor 

voldoende inkomen zien te zorgen. Een geluk bij een ongeluk was misschien wel dat een 
oom van haar man, Johannes Versmeeten, in 1919 zijn functie van brievengaarder 
vanwege zijn broze gezondheid had moeten neerleggen (verklaring brievengaarder: 
beheerder van een hulppostkantoor (vaak aan huis) die verantwoordelijk was voor de 
inzameling en eerste distributie van brieven en andere poststukken. De aflevering van de 
stukken werd gedaan door de briefbesteller en postbode).  
Als brievengaarder verrichtte deze Johannes Versmeeten een groot aantal taken, dat 
overeenkwam met die van postkantoorhouder. Hij was onder andere verantwoordelijk 
voor het verzenden van geld en het bij- en afschrijven van bedragen op 
spaarbankboekjes van Sambekenaren. En uiteraard moest hij ervoor zorgen dat brieven 
en postpakketten op tijd werden bezorgd. Op het moment dat 
Johannes Versmeeten op 67-jarige leeftijd om gezondheidsredenen 
zijn betrekking moest beëindigen, had hij assistentie van een 
hoofdbesteller en 3 hulpbestellers.  

 
Postbode Gerardus Michiels poseert hier met zijn trouwe metgezel bij 
gelegenheid van zijn 50ste verjaardag. Een bekend figuur in het Sambeekse 
straatbeeld van de jaren 30 van de vorige eeuw was postbode Gradus 
Michiels (1875 - 1934). Gedurende zijn loopbaan als postbesteller heeft hij 
ontelbare kilometers afgelegd, uiteraard te voet. 

 
 
 
 
 
 
 
Op 1 mei 1920 werd Leen Wintels benoemd tot kantoorhoudster van de posterijen in 
Sambeek, een functie die ze 28 jaar zou blijven uitoefenen in haar postkantoor aan de 

Grotestraat (1920-1948). In 1922 hertrouwde ze met de vijf jaar oudere, eveneens in 
Sambeek geboren en woonachtige Hermanus (Herman) Hendrikus Poorts die, evenals 
haar eerste man, grote maatschappelijke belangstelling had. Bij de viering van het 25-
jarig jubileum als postkantoorhoudster werden haar vaardigheden uitgebreid opgesomd. 
"Zij heeft zich altijd op lofwaardige wijze van haar taak gekweten", meldde de 
verslaggever van het Boxmeers Weekblad. "Door haar accuratesse verwierf zij de achting 
van haar superieuren, terwijl haar hulpvaardigheid ten opzichte van het publiek 
algemeen bekend is. Zij heeft zich als een sympathieke kantoorhoudster doen kennen."  

 
 
 
Halte Sambeek, 20 juli l93l. De trein wordt verzocht 
een korte stop te maken om de post mee te nemen. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Briefbesteller
https://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Postbode&action=edit&redlink=1
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Postkantoor verandert van locatie 
Na het terugtreden van Leen Wintels in 1948 werd Lena Zeegers – voor Sambekenaren 
gewoon Leen Zeegers - postkantoorhoudster. Zij oefende deze functie uit in haar eigen 
huis op de hoek Grotestraat/ Zandsteeg. Haar broer Gradus Zeegers was toen al 
jarenlang postbesteller in Sambeek. In 1965 ging Leen Zeegers met pensioen, met als 
gevolg dat het postkantoor werd verplaatst naar de naastgelegen kruidenierswinkel van 
Piet en Lina Kateman aan de Grotestraat 57. Een aantal jaren later ging het 
postagentschap - want zo werd een dergelijk postkantoor met beperkte dienstverlening 
inmiddels genoemd - naar de toenmalige bloemenzaak van Joselien Verstraaten-Hendriks 
en vervolgens naar zonweringsbedrijf Uyen, beide eveneens gelegen aan de Grotestraat.  
 

Leen Wintels en haar man ondertussen bleven wonen in het oude postkantoor aan de 
Grotestraat. Dat veranderde toen Herman Poorts in 1963 in Roermond overleed aan de 
verwondingen, opgelopen bij een ongeluk. Hij was op dat moment op vakantie bij zijn 
dochter Joke. Het alleen-zijn viel Leen Wintels zwaar. Daarom verhuisde ze naar haar 
dochter in Roermond, waar ze, vier jaar na haar man, in 1967 overleed. Het oude 
postkantoor heeft sindsdien een aantal andere bewoners en eigenaren gehad.  
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