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Juffen en meesters, scholen, onderwiJs 
 en de kinderen deel 2.  

Het is vandaag zondag 18 november 2018 

Toos heeft de bel, roept de mensen binnen en verwelkomd hen. 
Op 21 januari 2018 vertelden we elkaar over de school, het onderwijs, 
de juffen en meesters van vroeger, maar we waren niet klaar. Inmid-
dels hebben we ook nog wat extra foto’s gevonden, thuis en bij Wim 
Pompen..  

Bernard Hackfoordt was 29 jaar 
hoofd van de openbare school in 
Leende. Bij zijn afscheid ging de 
school over naar Bijzonder Onder-
wijs, katholiek onderwijs in dit geval. 
Dat was in 1926. 
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Henricus Bernardus Hackfoordt centraal gezeten op de foto die 
gemaakt werd - vóór de school aan de Dorpstraat, nu de winkel 
van Fried Postuma - op 1 april 1928 ter gelegenheid van zijn pen-
sionering. Drie maanden eerder, op nieuwjaarsdag, was Hack-
foordt 62 jaar geworden, maar het schooljaar – dat toen nog op 1 
april begon - maakte hij af. Zijn pensionering betekende het einde 
van het ‘openbare’ karakter van de jongensschool. 
Het werd toen een ‘bijzondere school’, uiteraard op katholieke 
grondslag. Naast de scheidende bovenmeester stond zijn enige 
zoon Steven. Op het afscheidsplaatje zijn ook te zien onder ande-
ren: Jos, Gérard en Lambért van Engelen, Sjaak Staals en Driek 

Essers. Hackfoordt was ook 
directeur/kassier van de Boe-
renleenbank in Leende, secre-
taris van het Witgele Kruis en 
vice-voorzitter van de fanfare. 
 
De krant schrijft over een poging 
om een school te gaan bouwen 
in 1946. 
Met tegenzin trok de raad van 

Leende zijn besluit van 11 augus-
tus  in waarbij van de heer van de 
Kerkhoff een bouwperceel aan de 
Schoolstraat werd gekocht voor 

een meterprijs van ca f 20,- de m2. 
Deze prijs had de verkoper bedon-
gen omdat hij zelf f 15,- de m2 had 
neergeteld, doch daarenboven de 
notaris- plus architectkosten plus het 
renteverschil vergoed wilde hebben.  
Gedeputeerde.Saten gingen daar 
echter niet mee akkoord en daar van 
de Kerkhoff geen concessie wilde 
doen (integendeel hij wil de grond 
niet meer kwijt en heeft inmiddels 
een bouwplan voor 8 woningen op 

Klassenfoto 1929. In het midden Theo Vugts 
(met bord), die later zijn vader Antoon zou 
opvolgen als hoofdmeester.
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bedoelde grond inge-
diend), zag de raad 
geen andere uitweg 
dan zijn besluit te 
annuleren. Het raads-
lid van Dodenweert 
vroeg zich evenwel 
af hoe Gedeputeerde 
Staten dan de grond 
in de Broekakkers  
tegen een zelfs ho-
gere prjs (f 22,50) 
destijds wel konden 
goedkeuren. Na Ka-
rel de Win werd Jan 
Willem Braun hoofd 
van de Sint Petrus-
school. Beide scho-
len werden gemengd 
en bij de komst van 
de basisschool fu-
seerden Sint Petrus-
school, Sint Catha-
rinaschool en Maria 
Kleuterschool tot  één 
school De Triangel.  
 

Een overzicht van het onderwijs in Leende 
Het onderwijs heeft zich in Leende vooral 
beperkt tot het basisonderwijs. Vroeger 
heette dat de lagere school, en was de 
fröbel-, bewaar- of kleuterschool apart. 

Enigszins structureel werd het onderwijs pas aan het einde van 
de 18de eeuw, met de komst van onderwijzer Andries Wosky. 
Van te voren kon de belangstellende jeugd alleen wat les krijgen 
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wanneer daarvoor iemand 
beschikbaar was. Veelal 
waren dat priesters, die 
door hun opleiding wat 
meer ‘letters gegeten’ had-
den dan de doorsnee-dor-
peling. Alleen de kerk was 
op het terrein van het on-
derricht actief, de overheid 
deed weinig tot niets. In 
1628 komen we de eerste 
onderwijzer in Leende te-

gen: Adam Hermans. Hij was 
priester, schoolmeester en 
koster. 
Leenderstrijp kreeg van 
1867-1895 een hulpschool, 
met Piet Beijers als eerste 
aan het hoofd.  Na Jan Bor-
sten en Willem van Breugel 
kwam de eerder genoemde 
Bernard Hackfoordt aan de 
hoofdschool in Leende. Hij 

kreeg al gauw volwaar-
dige assistentie, onder 
anderen van Peter Ver-
ra. De gemeente had 
de Strijper hulpschool 
meteen na het overlijden 
van de 68-jarige Gijs-
berts op slot gedaan. 
Intussen had Leende 
een meisjesschool ge-

kregen, gesticht door de Zusters van 
Liefde uit Tilburg. Die hadden op ver-
zoek van pastoor Jan Baptist Essens, 
rond 1889, een klooster gevestigd, 
later uitgebreid met een meisjes-

schoolklas 39/40

    meiden met o.a. Toos Rutten en Toos Rutten-Bax
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school, oudemannenhuis 
en een bewaarschool. Op 
Strijp kwam men onder 
aanvoering van wethouder 
Jan Bax aan het begin van 
de 20ste eeuw in actie om 
een eigen school terug 
te krijgen. Dat leverde de 
beruchte ‘Strijper School-
strijd’ op, en in 1916 de 
bouw van de St Janschool 
met woonhuis. Antoon 
Vugts werd als eerste 

hoofd der school. Bij zijn pensio-
nering werd hij opgevolgd door zijn 
oudste zoon Theo. Samen hebben 
ze meer dan een halve eeuw leiding 
gegeven aan het onderwijs in 

Leenderstrijp, vader van 1916-1953, 
Theo tot 1984. Strijp kreeg in 1969 een 
nieuw schoolgebouw.  
Na Hackfoordt kwam Karel de Win in 
zijn plaats en werd de openbare school 
een bijzondere, met als naam St Petrus, 

Klassenfoto 1945-1946.
Van links naar rechts en 
beginnende bij de achterste rij 
naar voren staan op de foto:
- Bertha van Zon, Toos van 
Zon, Lies Tutelaers, Thea 
Winters, Toos Bax, Lies van 
der Paalen, schoolhoofd 
Antoon Vugts.
- Mia van der Aa, Riek Ver-
duijn, Zus Bax, Lies Adams, 
Lies Verduijn, Anna Bax.
- Sjef Bax, Harrie Bax, Harrie 
Verduijn, Arie van der Palen, 
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naar de parochiepatroon.  
Bj het vertrek van Hack-
foordt kwam de school-
woning vrij. Zijn opvolger 
meester Karel de Win 
was vrijgezel. 

De familie van Asten, de 
postbode, kon de woning 
kopen. De huizen in de 
omgeving waren eigen-
dom van dhr Beliën. Van 
Asten was op dat moment 

in staat om de woning zon-
der bancaire hypotheek te 
kopen. Men vond dat onbe-
grijpelijk.  
De meisjesschool heette St 
Catharinaschool, naar 
Anna Catharina Kemps, die 
voor een vriendenprijs de 
grond voor klooster, school 
etcetera beschikbaar had 
gesteld. De Win bleef hoofd 

tot 1963. Hij ging toen samen met 
Xandrine Hackfoordt met pensioen. 
Rond 1957 namen de zusters af-
scheid van Leende en kwam de lei-
ding van de meisjesschool in leken-
handen, die van Piet Raijmakers. 
Zowel de jongens- als de meisjes-

school kreeg toen in de Broekakkers een 
nieuw gebouw.  
Een gedenksteen was ingemetseld in de 
eerste St. Petrusschool. Nadat het gebouw 
een andere bestemming had gekregen (be-
drijfswinkel) en werd verbouwd, legde de 
arduinen gedenksteen het loodje. Hij zou op 

toneelstuk in het Patronaat. 
foto van Maria verhappen- Vrsteeg

meester
Antoon
Vughts
en zijn
vrouw 
Francisca
van
Hout 
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de stortplaats terecht zijn geko-
men wanneer niet iemand in 
Leende zich erover ontfermd had. 
De steen werd ingemetseld inde 
nieuwe Sint Petrusschool. Daar 
bevindt de ‘eerste steen’ zich 
thans nog. Het is merkwaardig dat 
er geen datum of jaartal op staat, 
wel de namen van het gemeente-
bestuur. 
Karel de Win werd opgevolgd 
door Jan Willem Braun. Rond 
1969 kwamen er  gemengde 
klassen. Ook was er de invoe-
ring van de Basisschool (lager 
en kleuteronderwijs werden  
geïntegreerd.)  
Vroeger moesten kinderen wer-
ken b.v. op het land of in de 
huisindustrie, ze waren dus fi-
nancieel nuttig. Tegenwoordig 
zijn kinderen onderdeel van de 
consumptiemaatschappij. Te-
genwoordig willen ouders het 
vooral fijn hebben met de kin-
deren. In de agrarische wereld, 
betekende een kind een extra 
mond om te voeden, maar ook 
extra handen die op het land 
mee konden helpen. Vaders en 

moeders moesten van school toen ze 
veertien waren. Dan zat de leerplicht erop 
en konden ze dus gaan werken en het ge-
zinsinkomen aanvullen. Na aftrek van een 
bescheiden zakcentje, droegen zij hun 
hele loon af aan hun ouders. Ook nu zijn 
er nog steeds ouders die extra inkomsten 

jongens Rutten, Adriaan, Louis, Frans, Cor

foto uit 1961 met 3e van rechts, Leo van Velthoven

Marietje Verhoeven- Swinkels
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heel goed zouden kunnen gebruiken. 
Het gebeurt nog steeds dat zij, zodra 
het mag, hun kinderen van school ha-
len om ze aan het werk te laten gaan . 
We letten op de kleding die de jon-
gens in die tijd aan hadden. Lange 
kniekousen en broeken tot op de knie. 
De kousen werden met een weckring 

opgehouden.  Voor 
de foto kregen de jon-
gens een stropdas 
om. Ook riemen, soort 
buikbanden waren populair. 
Iemand uit het publiek vertelt over strafregels 
schrijven. Je moest strafregels schrijven op een 
lei. Daarna moest je het inleveren. Die leien la-
gen achter in de klas. Maria ging een lei halen 
om haar strafregels op te schrijven. Wat was 
nou het geval? Er lag een lei, volgeschreven 

met de strafregels die zij moest gaan schrijven. Ze trok de stou-
te schoenen draalde wat en leverde de geschreven strafregels 
in. Later had de meester dat in de gaten en liet hij Maria voor 
straf andere strafregels schrijven dan die op de lei van de  
vorige keer.  
De kinderen zeiden dat ze  ook wel eens  apengebral moesten 
leren. Ze bedoelden dan algebra. Iemand herinnert zich uit de 
eerste tijd op de lagere school in Leenderstrijp dat zij op de 
klompen naar school gingen. De klompen werden in de gang 
uitgedaan en netjes onder de kapstok in de rij gezet. .Ze weet 
ook nog dat de vloer bedekt was met wit 
zand. Dat zand werd om de paar dagen 
opgeveegd en er werd nieuw wit zand op 
de vloer gestrooid. De kachel stond mid-
den in de klas en werd in de winter met 
hout en kolen gestookt. Als het erg koud 
was, kreeg men het lokaal niet warm met 
de kachel en mochten de kinderen buiten 

  Theo en Riet Vugts

Mevrouw Fientje Moes- Nieberding 
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gaan ‘slibberen’ op 
het schoolplein of 
op het ijs in de 
sloot. Je mocht al-
leen met klompen 
op de ‘slibberbaan’. 
Met schoenen 
maakte je de baan 
‘bot’.  
In de eerste klas 
van de lagere 
school in Leender-
strijp was er een 
juffrouw Verschalen 
uit Heeze. Zij was 
een oudere dame 
en droeg een ge-
breide onderbroek. 
Die kwam tot aan 
haar knieholten. Als 

ze bukte om op onze schoolbankjes naar ons werk te kijken, 
zorgde de grijze gebreide onderbroek voor hilariteit. 
De gemiddelde leeftijd waarop jongeren de school verlaten om 
aan het werk te gaan stijgt voordurend. In 1950 was dat 16, 4 
jaar en in 2000 moesten jongeren tot hun 18de naar school, be-
halve wanneer ze doorgingen tot ze  een havo of MBO op zak 
hadden.  
De kinderen van Leenderstrijp gingen vroeger na de lagere 

school naar de landbouw-
school of de huishoud-
school. Met het nieuwe 
team, Theo Vugts en Lies 
van Meijl gingen kinderen 
ook naar de Mulo en de 
ambachtsschool.  

Kleuterklas Strijp omstreeks 1962 met juffrouw Mariëtte Rutten 
bovenste rij: Nel van Ansem, Riek Heijboer, Frans Henselmans, 
Henri Kamp, Lucy van Ansem, Toon van Meijl, Mien Bax, 
Wim van der Palen, Wim Bax, Joke van Hoof,Toon van Dijk, 
Leonie Schoone, Hans van der Kruis, Wim van Ansem 
voorste rij: Maria van Meijl, Ad van Asten, Peter van Dijk, 
Doortje heijboer,  Janus Bax, Gerrie van Dijk, Ineke Hensel-
mans Bert van der Palen, Maria Joppen, Marjan van Asten, 
Coby van Ansem, Frans Schoone, Jac Bax, Theo Cardinaal, 
Annemieke Heijboer 

klas van meester Derks
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Klas omstreeks 1962 met 
Lies van mMeijl: 
Marijke Schoone, Cor van 
Meijl, Piet van Ansem, 
Francien Hurkmans, Jan 
van der Palen, Tilly van 
Asten, Tonny van Ansem,  
Adriaan van Meijl, Sjan van 
der Palen, Frans Hurkmans, 
Diny van der Palen, Wim 
Joppen, Janus van Ansem,  
Noud van der Aa, Toos 
Bax, Frans Hulsen, Peter 
Schoone, Loes van Dijk, 
Peter Hulsen, Frans Hulsen, 
Ria van Asten, Frans van 
Ansem, Huub van Asten, 
Els van der Aa. 
vooraan: Annie Bax, Petra 
van Asten, Nelly van der 

Palen, Karel Hulsen 

klas omstreeks 1962 met meester Theo Vugts,  
Nelly Hulsen, Ria van der Palen, Annie Verduijn, Peter Bax, Truus Joppen, Jan Hurkmans, Tonny van 
der Palen,  Riek Bax, Tonny Verduijn, Karel Hurkmans, Ria Bax, Jac Bax, Gery van Mierlo,  Lucy van 
Meijl. Theo Vugts 
weede rij 
Riek Verspeek, Ria van Ansem, Jan Dielis, Mechtild van Asten, Harrie Joppen, Jac Dielis, Harrie 
Bax, Koos van Ansem,  Mien van Ansem, Peter van der Palen, Peter van der kruis, Frans van Mierlo,  
Harrie van Ansem, Jan Bax, Wim van Meijl,  
vooraan: Harrie van Asten, Isabelle Vugts, Karel van Ansem, Antoon Hulsen, Koos van Ansem.  
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Het liedje  ‘Mijn dorpje’ 
We leerden dat vroeger op school. 
Het werd en wordt bij typisch Leendse gebeurtenissen gezongen.  

Couplet 1 

Mijn dorpje in het Brabants land, mijn dierbaar plekje grond, 

met bos en heide rijk omrand, waar eens mijn wiegje stond. 

Gij Leende met jouw toren, laat toch je klokken horen 

en klinken blij met held're klank, tot lof van God en dank. 

 

 Refrein: 

O, mijn Leende, dierbaar Leende, jou vergeten doe ik niet. 

Ben ik thuis ... of in den vreemde, mijn gedacht' gaat naar dit lied. 

Ja, schoon staan die Lindebomen, stil bij de toren te dromen. 

Vergeten doe ik je niet; Gij zijt de vreugd van de tijd mijner jeugd. 

 

Couplet 2 

Als wij dan door ons dorpje gaan en Leenderstrijp duikt op. 

Sint Janskapel zien wij daar staan, wij klimmen den berg op. 

We gaan langs bouw en weiland, een stuk van ’t mooie Brabant, 

mijn dorpje in de Meierij, mijn Leende dat zijt gij. 

 

 Refrein: 

O, mijn Leende, dierbaar Leende, jou vergeten doe ik niet. 

Ben ik thuis ... of in den vreemde, mijn gedacht' gaat naar dit lied. 

Ja, schoon staan die Lindebomen, stil bij de toren te dromen. 

Vergeten doe ik je niet; Gij zijt de vreugd van de tijd mijner jeugd 
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Collectief gezien 
blijven kinderen van 
groot belang voor 
onze oude dag. Zij zijn 
degenen die de AOW 
moeten betalen en er 
voor moeten zorgen 
dat de maatschappij 
blijft draaien. Dat kin-
deren tegenwoordig 
steeds langer naar 
school gaan en goed 
onderwijs volgen, is 
een gevolg van onze 
toegenomen rijkdom. 

Individuele ouders en 
de maatschappij moeten 
voldoende verdienen om 
hun kinderen niet al op 
jonge leeftijd aan het werk 
te hoeven zetten en om 
geld te kunnen investeren 
in het onderwijs van een 
nieuwe generatie. Maar 
het omgekeerde is ook 

het geval. Nederland dankt zijn toegenomen rijkdom voor een 
belangrijk deel aan zijn steeds beter opgeleide beroepsbevolking. 
In de vijftig en zestiger jaren zijn 
grootscheepse onderwijsveran-
deringen doorgevoerd omdat het 
traditionele standenonderwijs niet 
meer aansloot bij de eisen die een 
moderne dynamische samenle-
ving aan haar beroepsbevolking 
stelt. Er ontstond het besef dat alle 
talenten, ook die van arbeiders-

        Toos en Peer van Lieshout op de kleuterschool

Bij de poppendokter in het Witgele Kruis gebouw aan de  
Julianastraat. Toos van Lieshout en Erik Willems zijn erbij. In de 
rolstoel een nichtje van Erik.
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kinderen, moesten worden 
benut. Sinds de jaren vijf-
tig speelt afkomst steeds 
minder een rol bij iemands 
school- of beroepskeuze. 
Vroeger was huishoud-
school, landbouwschool en 
ambachtsschool, ulo het 
gewone patroon en hbs of 
gymnasium voor uitzonde-
ringen. De Mammoetwet gaf 
velen de kans om van het 
ene onderwijssysteem over 
te stappen op het andere. 
Onze ouders die zelf uit het 
systeem van vóór de Mammoetwetwet kwamen, wilden dat hun 
kinderen betere mogelijkheden zouden krijgen.  
Voor de ouders van de vijftiger jaren waren studenten nog 
vreemde wezens, en meisjes studenten was helemaal een 
vreemd fenomeen.  
Maar hun kinderen kregen kansen en de ouders groeiden met 

hen mee. Moeders die 
vroeger geen kansen 
gehad hadden gingen 
naar de ‘Moeder mavo’ 
toen de kinderen de deur 
uit waren. Iemand uit de 
zaal vertelt: Ik haalde 
mijn havodiploma toen ik 
60 jaar was. Steeds min-
der kinderen verlieten de 
school met enkel een lbo 
opleiding, steeds meer 
kinderen gingen naar havo 
en gymnasium. Het aan-
tal studenten is sinds de 
vijftiger jaren meer dan 

                 Een klasje van vroeger en de reunie met o.a.
                 Bertha van Engelen

      meisjes Verhoeven, van Kuijk en van Asten 
       met Ad Verhoeven. 
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vertienvoudigd. Ook was er 
een duidelijke inhaalslag van 
meisjes en vrouwen.  
Sinterklaas en de cadeautjes 
Als kind kreeg je vroeger 
een wel eens een mecca-
nodoos of een pop. Voor de 
rest waren het vaak nuttige 
cadeaus zoals kleding. Later 
waren er voor de jongens ook 
dinky toys en voor de meisjes 
schildpadpoppen. Als er te wild 
gespeeld werd met de schild-
padpop, kon e.e.a. gerepareerd 
worden.  
De kinderen speelden fanta-
siespelletjes in de zandbak en 
spaarden sigarenbandjes, 
luciferdoosjes, suikerzakjes of plaatjes van filmsterren. Er was geen 
televisie.  
Lucia Philippinie kwam in 1950 naar de Catharinaschool. Zuster 
Louise was hoofd van die Catharinaschool. Lucia werd benoemd 
voor de eerste klas. Daarna een combinatie van 2+ 3  en later 
4+5  6, klas 7+8 was huishoudonderwijs. Hier kwamen ook leerlingen 

van Leenderstrijp naar toe. 
In die tijd mocht er niet verteld 
worden waar de kindjes vandaan 
kwamen. 
Het waren grote klassen. Een 
jaar had zij 54 leerlingen in klas 
2,3 terwijl er maar 50 zitplaatsen 
waren. Er waren in die tijd dus 
meer leerlingen dan zitplaatsen in 
de schoolbankjes. Je moest op-
schuiven en met 3 in de bank zit-
ten. Soms werd daarbij dan weer 
gewisseld. Als je moest luisteren 

boven van lnr: Frans Verduijn, Toos van de Aa, Mariet 
Huijbers, Toos Hulsen,Toos van der Kruis, Wim van 
der Palen, Jan Engelen, Henk van Mierlo, Jan Hurk-
mans. Tonny van der Palen, 
midden: Toon Verduijn, Peter van Ansem, Truus 
Joppen, Riek van der Kruis, Nel Hulsen, Lucy van 
Meijl, Riek Verspeek, Mechtild van Asten, Riek Bax, 
Theo Vugts 
Voorste rij:  
Gery van Mierlo, Harrie Bax, Jan Dielis, Karel Hurk-
mans, Frans Tutelaers, Jan Verduijn, Jan Hulsen, Jac 
Bax.
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kon je met 3en zitten, als je 
moest werken, ging dat eigenlijk 
niet. Combinatieklassen konden 
zo wisselen met zitplaatsen. 
Zuster Serafine wilde altijd de 
eerste klas i.v.m. de Eerste hei-
lige Communie. 
Iedere morgen werd er be-
gonnen met een half uur 
godsdienstles. Dat bestond uit 
Katechismus en Bijbelverhalen, 
maar ook het evangelie van de 
komende zondag werd  soms 

besproken.  De Katechismus werd overhoord en daar kreeg je een 
punt voor. Ook voor het naar de kerk gaan, kreeg je een punt.  
Lucia de Win- Filippini is in januari 1959 getrouwd. Van het Rijk 
mocht ze aanblijven maar niet van de bisschoppen. Omdat er 
geen vervangers waren heeft ze toch het schooljaar afgemaakt. 
Daarna werd Lucia bij de zusters in Maarheeze gevraagd we-
gens een oningevulde vacature. Vanaf 1968 is ze ook weer re-
gelmatig invalster geweest in Leende. 
 
Juffrouw Swinkels. 
Marietje Swinkels, geboren in Heeze 28-02-1891 kwam op 25 ja-
rige leeftijd aan de school op Leenderstrijp waar zij tot 1923 voor 
de klas stond! 
Zij huwde in 1927 met de smed van Streejp. Jan Verhoeven alias 
Jan de Smed. 
Jan Verhoeven was smid in zijn ouderlijke woning als zoon van 
Driek de Smed. Zaalstraat 1 waar nu Max Farjon woont. 
In 1928 verhuisden zij naar Strijperstraat 4 waar later Jan Tromp 
kwam wonen. 
Jan de Smed, Jan Verhoeven was de laatste van 8 generaties 
smid die allen op Leenderstrijp woonden, plm. 260 jaar! 4 gene-
raties Zaalstraat 1, en 4 generaties Klooster 4a.(fictief) 
Juffrouw Moes.  
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Haar meisjesnaam was Fientje 
Nieberding, geboren 1885 Amster-
dam, overleden 1973. Gehuwd in 
1918 met Jan Moes (bon –vivant 
dwz losbol, pretmaker) uit Schoon-
hoven. Daar was hij tandartsassis-
tent! Dit gezin kwam naar Leen-
de-Strijp plm 1923 waar Fientje 
Nieberding als juffrouw Moes tot 
1945 voor de klas heeft gestaan. 
(Zij volgde Marietje Swinkels op). 
Van 1923 tot 1924 woonden zij bij 
de familie vd Berg in, de woning 
naast de school. Zij bouwden hun 
eerste huis op nu Strijperstraat 16. Villa d’n Akker. 
Hier fokte Jan Moes chinchilla’s vanwege hun bijzondere vacht. 
In 1933 verhuisden zij naar de Langstraat: Hubertushof. 
Het 3e huis was Roghorst aan de Valkenswaardseweg en het 4e huis 
was Casa Nostra, ook aan de Valkenswaardseweg, hoek Irislaan. 
Vier bekende  onderwijzers aan de St. Petrusschool. Vlnr: School-
hoofd Karel de Win, Harrie Toemen, Piet Verburg en Frans Claassen. 
Meester Verburg was in zijn Leendse tijd o.a. in de kost bij bakker 
Kobus van Laarhoven aan de Oostrikkerstraat. Hij had een kamer aan 
de straatzijde en daar – voor studiedoeleinden - een nagebootst men-
selijk skelet staan, wat natuurlijk bekijks trok.  
 
Eind 1978 was er afscheid van juffrouw van Piere- Ansems.  Vanaf 
1961 had zij les gegeven aan de Catharinaschool. In 1944 was ze be-
gonnen in Eindhoven. In het Catharina belletje, de schoolkrant van de 
Catharinaschool,  schrijft zij dat de Catharinaschool haar fijnste school 
is geweest. 
Jeanne van Hoof schrijft:  Mijn moeder, geboren in 1920, had nog les 
van haar gehad, terwijl in mijn tijd (geboren 1956) juf Hackfoordt nog 
steeds af en toe werkte als inval juf, als een van de onderwijzeressen 
de griep had. Heel ondeugend noemden we haar juffrouw Knakworst. 
Poëzie versjes van Toos. 

Frans van Meijl, Eugene Kaerts, Ton van Dijk, 
Janus     van Hoof, Jackeline van Asten, Francien 
Cardinaal Carolien Marchand, FrankIven, Frits 
Bax, Jan Noten, Wim Hurkmans.



Witte nog ....

17verhalen van vroeger uit Leende

Als Frans zelf op de foto 
staat, zet hij een liedje in 
wat hij vroeger zong op 
school. 
‘De school is maar een 
apenkooi’ 
de apen zitten twee aan 
twee, hoezee, 
de grootste aap staat 
voor de klas 
die slaat ons op ons rib-
bekas 
hoezee, hoezee, hoezee.
hoezee, hoezee, hoe-
zee.. 
 
Een foto is bij de pop-
pendokter. Toos en Erik 
vertellen. Erik staat op de 
foto met en nichtje.  
Het is in het Witgele 
kruisgebouw aan de Julianastraat.  
Dan lopen we nog even snel door de foto’s waar we een volgende, 
keer  17 maart 2019 langer bij zullen stilstaan. 
Dank aan iedereen.  
  

klasmet met meester Derks 
bovenste rij: 
Peter Kerkhofs, Willy Snelders, Tonnie Rutten, Tiny Witsmeer, 
Roland van der Zanden, Tonny Werkhoven, Peter Baudoin, Bert 
Ravenstein, Frank van Galen, Henk Joppen, Guido van Gerwen, 
Harry van den Broek, H van Dijk, Hans van Kemenade, Johnny 
Engelen, Guij Francois,  Willie Bijnnen, Emile Godfried de 
Vocht, Peter Smulders, Peter Roefs, Pieter Smulders,  
voorste rij: Sjef de Lepper, Peter van Rijsingen, Martijn Bakker,  
Peter Bax, Toon Ras, Paul van mensvoort, Eugéne Simkens 



Witte nog ....

18 verhalen van vroeger uit Leende

Het poezieversje voor Toos.

  De klas van Meester Braun en Mevrouw Scholten


