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Witte nog ....

2 verhalen van vroeger uit Leende



Witte nog ....

3verhalen van vroeger uit Leende

Artikel Piet Willems bij zijn overlijden 15 maart 2017

Piet Willems was op en top Leendenaar
LEENDE - “Als correspondent bij weekblad De Parel en eerder het 
Eindhovens Dagblad vond hij het zijn taak streng naar beslissingen en 
uitspraken van de overheid te kijken. Dat deed hij wel eerlijk en gezond 
kritisch”, herinnert Wim Baudoin (78) zich zijn dorpsgenoot. Baudoin 
kent Piet Willems uit het verenigingsleven en rekent zich, net als Wil-
lems, tot de ‘fanatieke’ Leendenaren. 
“Hij was een échte Leendenaar, had er alles voor over en verdedigde 
zijn dorp te vuur en te zwaard. Piet voelde zich verslaggever en had 
geen politieke ambities. Maar met de manier waarop hij mensen bena-
derde en bekritiseerde, zat hij een beetje aan de linkse kant. Toch zou 
hij het zelf nooit zo gezegd hebben”, vertelt Baudoin. 
Piet Willems werkte bij Philips en was daarnaast correspondent. Verder 
kent Wim Baudoin hem ook als een sociaal bewogen inwoner: “Ik heb 
hem nog als jeugdtrainer gehad bij voetbalvereniging DOSL. Hij be-
moeide zich heel erg met de opleiding van de jeugdleden. Voor ons was 
hij de grote jeugdleider.” 
Verder zorgde Willems voor de oprichting van schaakclub De Toren en 
werkte hij lang mee met heemkundekring De Heerlijkheid Heeze-Leen-
de-Zesgehuchten.

 
Ook was hij aanvankelijk betrokken bij de start van carnavalsvereniging 
De Lindse Blaos. “Piet zat zelfs nog in de Raad van Elf”, weet Baudoin. 
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Weigering 
Ondanks zijn gevorderde leeftijd onderhield Piet Willems volgens 
Baudoin ook nog steeds contacten met oud-klasgenoten van de lagere 
school. “Ze vormden een groep die elkaar regelmatig zag. Van de 32 
leerlingen waren er nog vier over, onder wie Piet.” 
Een markant moment in Willems leven was zijn weigering van een 
koninklijke onderscheiding. Baudoin: “Piet was tegen de gewoonte 
iemand een koninklijke onderscheiding te geven vanwege veertig jaar 
werken bij een bedrijf. Dat vond hij geen verdienste. Waarschijnlijk was 
zijn onderscheiding vooral gebaseerd op het langjarige dienstverband 
bij Philips en waren er te weinig andere zaken meegenomen in de be-
sluitvorming. Dingen die Piet wel belangrijk vond. Hij was op en top 
Leendenaar.”
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Opening Peer van Lind kamer in De Huiskamer van Zorgcoöperatie 
GraaggedaanLeende 
Op 3 september 2017 heeft Zorgcoöperatieleende in De Huiskamer de 
Peer van Lind kamer geopend. 
De opening werd verricht door Maria Willems-Bos, de weduwe van Piet 
Willems. 
Voor ze de deur opende dankte ze De Zorgcoöperatieleende en iedereen 
die hier aan meegewerkt heeft . 
Zij en haar gezin vinden  het heel  dat het archief van Piet, haar man 
hier zo bewaard mag blijven en voor iedereen toegankelijk is.

Er 

was koffie en thee met perenvlaai

De voorzitter van de Zorgcoöperatie, dhr. Geert Hut spreekt Maria Wil-
lems en haar gezin toe en dankt de vrijwilligers van de Zorgcoöperatie 
die zich hebben ingezet om dit mogelijk te maken.
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Er wordt belangstellend geluisterd. Piet is erbij via de beamer.

Cintha Bax legt de tot standkoming van de Peer van Lind kamer uit. 
Ook legt zij uit hoe de Peer van Lind kamer gebruikt gaat worden.

Met een sleutel, waaraan een grote peer hangt, opent Maria de Peer van Lind 
kamer.
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Er mag een minuut of 5 in de boeken geneusd worden.

Na 5 minuten wordt er gewisseld.

 

Over iedereen staat er wel wat in het archief van Piet Willems.
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