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Een fotofilmcollage van Wil Engelen met een quizprogramma 
over de inhoud van de groepfoto’s. 
Maart 18 2018

Witte gij ‘t ?

 

vlnr Koos van der Kruijs, Maria van Meijl, Rieky van 
Meijl, onbekend, Leny Vos, onbekend, Coby Verspeek- 
De Waal, Goke de Waal.
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het huis en winkel van 
Kobus de Win

Kobus de Win.
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Burgemeester Manders met zijn vrouw. Het huis Dorpstraat 61  waar Jan de kap-
per zat en later Louis van Engelen. Hier woonde een familie waarvan  2 personen 
verongelukt waren op het spoor.

gouden bruiloft bij Driek van Meijl

Geboorte van de steppenrace. Eerste toer de blaos. met o.a. André 
verhees, Louis van Engelen, Marie-Therese van Engelen, Jos van Engelen, 
Sjef van Engelen en anderen

Christ Kersten, Gerardus van den Broek, Sjefke van Meijl 
en Sjaantje.
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Fam Maas met  Piet Ven.
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Jonge Wacht 
De Jonge Wacht was in de jaren dertig van de vorige eeuw een jeugdbe-
weging voor katholieke jongens van 12 tot 17 jaar. De afdeling is opge-
richt rond 1940. Het devies van de Jonge Wacht luidde: “Voor Christus, 
onze Koning !God wil het. Amen.” Hun embleem was het Christusmo-

nogram, bestaande uit een P en een X, zijnde de eerste twee letters van 
de Griekse naam van Christus. Op 17 juli 1941 werd de Jonge Wacht 
door de Duitse bezetter verboden. Na de oorlog wordt een soortgelijke 
organisatie opgericht: de Katholieke Arbeiders Jeugd, de Kajotters.  
De wet van de Jonge Wachter:  
-Een Jonge Wachter gaat fier op zijn geloof, hij zoekt zijn kracht in de 
H. Communie.  
-Een Jonge Wachter gehoorzaamt aan ouders en overheden, hij is rein, 
eerlijk en trouw. 
-Een Jonge Wachter is spaarzaam, matig en eenvoudig, hij is goed voor 
iedereen en een voorbeeld voor allen. 
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Wat de jonge Wacht was voor de jongens was het genovevagilde 
voor meisjes. In de vijftiger en zestiger jaren een vereniging van 
jonge vrouwen die begeleid werden om toekomstige taken op 
zich te nemen zoals zorg, koken, hygiëne, e.d. Vernoemd naar 
Sint Genoveva, de patrones van de boerinnen. De eerste leidster 
was juffrouw Hackfoordt. 
liedje over het Genoveva Gilde door Toos.

KMG lied:
Wij zijn jong en dat is heerlijk.
Het leven lokt ons het is goed.
En wij gaan met open ogen.
Onze toekomst tegemoet.
Wij meisjes van het gilde,
Uit noord of zuid en west.
Wij willen vreugde brengen.
En doen daarvoor ons best.
Wij houden van het gilde.
Staan graag voor ieder klaar.
En wat ook mag gebeuren.
Altijd helpen wij elkaar.

Genoveva gilde 1941 
Het Genoveva Gilde was de voorloper van het Katholieke Meisjes Gilde.  

        KMG met o.a. Lies Boelens - Tutelaers,  
        Marietjes van Mierlo, Toos de Win, ..  
        van  Eert, .... Verhoeven en   
        juffrouw Hackfoordt
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De reidansgroep en Boerinnenbond. 

reidansgroep: 
vlnr onderste rij: Leny van Kyijk, Truus 
van Dijk, Anneke Bekkers 
2e rij: Lies Groenen, Riek Verhappen, Jo 
Keizers, Miet Smulders, Nel de Werdt, Lies 
de Werdt, Toos de Werdt, Tuintje Nawij, 
Toos de Werdt
bovenste rij: Marietje van Mierlo, Koos 
van Meijl, Toos van Mierlo, onbekend, 
Truus van de Gevel, Diny van Wandelen, 
Maria van Mierlo, Mien van Dijk

links onder: Frans  Verhappen, Harrie Maas, Jan van der Zanden, Harrie Bax, Jan Bax, Jan van Meijl Frans 
van der Zanden, Peer Liebregts, Frits van Meijl 
2e rij: Wim van Asten, Frits van der Palen, Hendrik Bax, Tieleman Adams, Nico Maas, Thomas van Meijl, 
Wim van Meijl, Piet van der Linden, Sjiraar Rutten, Tinus Engelen, Wim van Meijl, Anton van der Linden, 
Toon Smulders 
Ergens Jan Schoone en kapelaan Gerris.
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De Boerinnenbond in Leende ontstond in 1936. Jans Groen- van Engelen 
Nadat de Boerenbond was opgericht, kwamen steeds meer stemmen op, dat 
ook vrouwen zich verenigden met als doelstelling niet alleen om elkaar te 
ontmoeten ter ontspanning, maar ook voor het volgen van cursussen op huis-
houdelijk terrein. Ook werden avonden gehouden over hoe om te gaan met 
eieren enz. 
Op zondagen organiseerde de kring haar eerste gecombineerde sportdag 
Ruim 500 jonge boeren en boerinnen zullen dan tegen elkaar opkomen om de 
beste te worden van de kring. Tal van prijzen zijn reeds beschikbaar gesteld 
voor de diverse nummers, onder andere de verplichte oefeningen, vrije oe-
fening, reidans, volksdans, piramidebouw, 100 meter hardloop, 1500 meter 
estafetteloop, touwtrekken, enz., enz.

Jonge Boerenstand 
Een dorp zonder Rooms Katholieke Jonge Boerenstand (RKJB) of zonder RK 
Boerinnen Jeugd Bond? Tussen de jaren twintig en zestig van de vorige eeuw 
was dat in menig dorp ondenkbaar. Ook in Leende zorgden deze twee vereni-
gingen voor een goed gevuld program voor de jongelui. 
Toneelstukjes werden er gespeeld, in het kader van het culturele programma. 
Er was een ander onderdeel het allerbelangrijkst: de sport. Goed voor lijf en 
leden én een goede reden om ook op zondag de deur uit te kunnen. 
Er werden sportdagen gehouden. 
“Zo’n sportdag begon vanzelfsprekend met een Heilige Mis. Daarna gingen we 
achter de fanfare, met de vlag voorop, naar de sportdag”, Jongens en meis-
jes waren gescheiden want dat leverde strafpunten op. En juist dat was voor 
velen nou net de grootste sport: proberen contact te leggen met de andere 
sekse. 
We waren allemaal in uniform en we fietsten gezamenlijk in een lange stoet 
naar het dorp waar de sportdag was. Zo’n twintig kilometer heen en dezelfde 
afstand aan het eind van die dag weer terug. En tussendoor ook nog sporten”, 
Goed voor de conditie.

foto van kerkmeester Pompen 
De kerkmeester (Frans: marguillier) was een lekenlid van een 
rooms-katholiek kerkbestuur, ook aangeduid als kerkfabriek. Als rent-
meesters van de kerk waren de kerkmeesters verantwoordelijk voor het 
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dagelijkse financiële beheer van de kerk. Goederen die via een testa-
ment of legaat aan de kerk werden geschonken, werden gewoonlijk in 
eigendom aanvaard door de kerkmeester. Ook vorderingen, zoals ver-
schuldigde lampolie en bijenwas voor kaarsen, het innen van de pacht 
van landerijen etc. vielen onder hun taken, evenals het beheer van en de 
toegang tot de gebouwen. Er werd een schikking gesloten met een om-
streden pastoor ergens, waarbij de kerkmeesters hem voortaan ook de 
kerksleutels zouden geven, die zij kennelijk in bewaring hadden. 
De kerkmeesters werden vroeger door het dorpsbestuur aangesteld voor 
de duur van één jaar. Dat gebeurde niet altijd. Ooit was er een pastoor 
die het verzoek deed aan drossaard, scholtis (hoofd van politie) en 
schepen om voortaan jaarlijks een kerkmeester aan te stellen die goed 
rekenschap zou afleggen van alle uitgaven en inkomsten zoals van ouds 
gebruikelijk 

Bij de installatie van een nieuwe pastoor werd deze gewoonlijk publie-
kelijk welkom geheten en toegesproken door een van de kerkmeesters. 
Belangrijke financiële mededelingen over de kerk werden vaak door 
hen gedaan. Ook kleinere parochies hadden vaak meerdere kerkmees-
ters gelijktijdig. 

        

     met behalve Durus Pompen en mevrouw Koos Pompen o.a. pastoor de Wijs, pater Sjef Jaspers en  
      Janus Simkens
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Pastoor de Wijs, 3e van rechts. Er staan 7 geestelijken op de foto waar-
onder een witte pater uit Sterksel, misschien pater Jaspers. Dorus Pom-
pen en mevrouw Koos Pompen aan de zijkant en Janus Simkens  
Foto van net voor de oorlog. 1938. Pastoor Steenbergen is in 1938 ge-
storven. 
Foto gemaakt voor het oude huis van kapper van Lieshout. 

Sigaren maken. 
Tot aan de tweede oorlog telde Leende diverse thuiswerkers. Hier-

mee werden sigarenmaker bedoeld die thuis zoveel mogelijk sigaren 
‘frotten’, om aan het broodnodige loon te komen. Dit was vooral voor 
fysiek mindere personen een uitkomst. Het waren een soort ZZP’ers 
uit die tijd. In Leende gingen de sigaren, vaak met één tegelijk over de 
toonbank van kruideniers. Leende had enkele speciaalzaken binnen zijn 
grenzen. In Leende hebben 3 winkels zich speciaal beziggehouden met 
de verkoop van tabak en rookwaren. Het waren broer en zus Willem 
en Marie de Win en Harrie van Asten. Later kwamen er ook sigarenfa-
briekjes. Zoals rond 1907 de firma van Susante uit Boxtel aan de Dorps-
straat 26-28, waarschijnlijk de grootste ooit in  het dorp. Cis Spooren 
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woonde ernaast en was meesterknecht. Andere Leendse namen in dit 

De Ster, Huize Sint Catharina,  
boerderij burgemeesterswoning, bondshotel De Win

helemaal vooraan het huis van aannemer van Eert
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vakgebied zijn: De Wit, van Dijk, Piet Baudoin (ELSI= Eerste Leendse 
Sigaren Industrie’, Theodoor Baudoin. In verband met de accijnswet 
mocht een sigarenwerkplaats maar één uitgang hebben, opdat er bij con-
trole geen ontsnappingsmogelijk was. In Leende zijn op Boschhoven 
en in de Dorpstraat deze smalle pandjes nog te zin. Willen Marie waren 
kinderen van de sigarenfabrikant Nicolaas (Klaas) de Win 1865- 1944, 
in 1895 getrouwd met Maria Gevers een naaister uit Valkenswaard. Ze 
kregen samen 13 kinderen van wie er 4 jong overleden. Van de overige 
zijn schoolhoofd Karel en kastelein-koster Jan en kleermaker Louis het 
meest bekend geworden. In 1929 kreeg Klaas de Win een vergunning 
voor het bouwen van een woonhuis met winkel in Oostrik (Dorpsstraat 
7) Zij derde zoon Willem, ongetrouwd, kwam het eerst achter de toon-
bank. Op 15 december 1937 vestigde Willems ongehuwde zuster in het 
ouderlijk pand een winkel in tabak, sigaren, sigaretten, galanterieën 
(opsmuk), luxe lederwaren, speelgoed, koeken en papierwaren en aan-
verwante artikelen. In 1975 is de winkel opgeheven. 
Op de fotoveel sigarenmakers gereedschap en hulpmiddelen, waaronder 
een pers. De foto is van 1910 en is genomen in de Dorpsstraat op nr. 26 
waar toen een sigarenfabriekje stond. 
Een van de medewerkers is Willem Cardinaal. 

Het Marktplein met de kiosk
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Inwijding H. Hartbeeld 
Rond 1930. Op de ereboog staat Ziet Uw Koning. Dit H. Hartbeeld 
staat nu op Boschhoven. Op de achtergrond De Centra winkel van 
Piet van Engelen en de bakkerij van Toon van Engelen.

met o.a. Thomas van Alphen, Harrie van Lieshout, Piet Godschalx.



Witte nog ....

15verhalen van vroeger uit Leende



Witte nog ....

16 verhalen van vroeger uit Leende

De put bij het Brouwershuis. 
Putkletsen met burgemeester Waelput en Wout Schoone. Thieu Klus-
kens is erbij.  
Dit is midden jaren ’90. De put was vernieuwd en werd opnieuw geo-
pend.

 
 
 

 


