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BIJZONDERHEDEN
Tot 1919 had Antje Zonneveld hier een kruideniers- annex 

huishoudelijke artikelenwinkel. Daarna opgevolgd door 

haar zoon Jan Vreugdenhil. Van 1944 tot 1968 was het een 

kruidenierswinkel van Henk Everaarts. Van 1968 tot 1977 

had Piet van der Kooy er een supermarkt. Vanaf 1989 is de 

winkel een apotheek. 

De winkel in de Doelstraat (zie tekening Doelstraat 20) werd 

in 1956 verplaatst naar de ‘s-Herenstraat, waar Everaarts een 

voor die tijd moderne ruime winkel had. Hij was aanges-

loten bij de Organisatie De Kroon (Kroonwinkelier) Op zijn 

bestelauto stond dan ook een afbeelding van een kroon en 

de naam De Kroon. Na overname in 1968 door Piet van der 

Kooij werd het een supermarkt. 

Nadat de supermarkt in 1977 was verplaatst naar het Kastan-

jehof, werd in 1989 in het pand aan de ‘s Herenstraat een 

apotheek gevestigd. «

NAAM WINKEL H.G. EVERAARTS KRUIDENIERSWAREN > 1919 Huishoudelijke artikelen

1944 Kruidenierswinkel

1968 Supermarkt van der Kooy

1989 Apotheek
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BIJZONDERHEDEN
In het begin van de vorige 

eeuw had Arie de Bruin 

hier een aardappelhandel. 

In 1925 had D.J. Lock  er 

een winkel in boter en 

kaas. Hij liet een huis en 

pakhuis bouwen aan de 

Kerkweg. Piet Spuij hu-

urde het pand na 1937 en 

begon er een melkhandel.

’s Morgens al heel vroeg 

kwam de melkauto van de 

fabriek om de melk te los-

sen. Spui laadde de kerrie-

fiets en startte met zijn rit 

langs de deuren, inclusief 

het buitengebied. In de 

winkel stonden zijn vrouw 

en een winkel-juffrouw. 

Zoon Piet jr volgde hem 

op. Zijn vrouw en perso-

neel stonden in de winkel 

en Piet toerde tot ...  met 

een “winkelwagen” door 

het buitengebied.  «

NAAM WINKEL P. SPUIJ ZUIVELHANDEL NAAM WINKEL D. VAN HILTEN MANUFACTUREN 

> 1925 Aardappelhandel xx Kleding/vloerbedekking

1925 Boter en kaas xx Meubels

1937 Melkhandel

(LATER VAN LEEUWEN)

BIJZONDERHEDEN
Van Hilten verkocht 

kleding en vloerbedek-

king, zoals kokoslopers 

en zeil en na verloop van 

tijd ook meubels. Omdat 

hij veel op pad was in 

het buitengebied van 

Maasland met zijn zware 

koffer met kleding, stond 

zijn vrouw meestal in 

de winkel. De winkel is 

voortgezet door   en nu 

een woonhuis.  «
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BIJZONDERHEDEN
Jan was de hoefsmid. Zijn broer Piet 

hielp bij het overige werk. De gebroed-

ers waren tevens brugwachter voor 

de (draai)brug die naar de Burg vd 

Lelykade/Doelstraat leidt. Naast de sme-

derij was een winkeltje waar ijzerwaren 

en emaillen pannen werden verkocht 

door de vrouw van Jan. In de 19e eeuw 

was er al generaties lang een smederij 

van de familie van Reven. Vanaf 1855 is 

het de smederij van Wim van Dijk. «

NAAM WINKEL SMEDERIJ GEBROEDERS VAN REEVEN xx Smederij gebr. van Reeven

1855 Smederij Wim van Dijk


