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De gebruikte foto’s komen o.a. uit het archief van Wim Pompen. 
Verder zijn er foto’s van Mary Verhagen-van Draanen en Erik van Asten. 
De tekst is geschreven op basis van hetgeen verteld is in De Huiskamer. 
.

17 Maart 2019 onderwijs 3e bijeenkomst  
We zijn er weer met juffrouw Toos en het team Witte nog…? 
René Ebeling, Frans van Mierlo, Erik Willems, Janus de Vocht, rik van Asten, Cintha Bax. 
Johan Bax is afwezig.  

Als openingsfoto staat de uitno-
diging op het scherm met de foto 
van een klas van juffrouw De 
Win- Filippini. Daarna zien we vier 
bekende  onderwijzers en een 
onderwijzeres van de St. Petrus-
school. Schoolhoofd Karel de Win, 
Harrie Toemen, Jan van Gerwen, 
Frans Claassen en juffrouw Vugts. 
Meester Verburg, niet op de foto,  
was in zijn Leendse tijd o.a. in de 
kost bij bakker Kobus van Laar-
hoven aan de Oostrikkerstraat. Hij 
had een kamer aan de straatzijde 
en daar stond -- voor studiedoel-
einden - een nagebootst menselijk 
skelet, wat natuurlijk bekijks trok. 

Meester van Gerwen werkte vanaf 1944 ook een tijdje aan de Sint Jan-
school. 
Er komen in de zaal verhalen los uit het kinderleven van vroeger: 
De jongens speelden: Hammer scheer en mes. Er was dan een rij 
jongens die met gebogen rug achter elkaar stonden, de eerste jongen 
stond tegen de muur. De tegenpartij sprong er dan boven op. De eer-
ste jongen moest ver springer. De laatste riep ‘Hammer scheer of mes’ 
en maakte een daarbij passend gebaar. met zijn handen. De eerste 
van de groep onderaan moest raden welk gebaar deze laatste  sprin-
ger maakte. Raadde hij het goed dan werd de onderste partij, de partij 
die mocht springen.  
Soms ging je op de massikoop. De een sprong bij de ander op de rug 
en vormde zo een soort ‘paard met ruiter’. Zij gingen het gevecht aan 
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Harrie Toemen, JJan van Gerwen, Frans Claassen, juffrouw Vugts
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met een ander koppel.  
Een ander spel was ‘persen’. Iemand stond in de hoek tegen de 
muur en de volgende ging ernaast staan en probeerde met duwen 
en elleboogbewegingen de ander uit de hoek te wringen. Dat was 
slecht voor de truien. Kennelijk gebeurde dit vaak bij het fietsen-
hok. Het ging erom wie het ’t langst volhield. Ook speelden de kin-
deren fantasiespelletjes in de zandbak 
Toos vertelt over vroeger. O.a. over de sinterklaascadeautjes. Je 
kreeg vooral nuttige cadeaus. Later kwam er ook wel een mec-
canodoos bij en dinky toys, een voetbal en voor de meisjes een 
schildpadpop. Als daar te wild mee gespeeld werd, kon e.e.a. ook 
gerepareerd worden. 
Verder werd er veel gespaard: postzegels, speldjes, sigarenband-
jes, zilverpapier, ook het zilver van de melkflesdoppen, suikerzak-

jes, plaatjes van filmsterren, 
sigarettendoosjes, die werden 
uitgeknipt om mee te kwartet-
ten en dingen die je zoal vond. 
Je spaarde ook voor een nieuw 
kindje. Er was geen televisie.

In 1889 hebben de zusters van 
Liefde uit Tilburg in Leende 
het onderwijs aan meisjes en 
kleuters ter hand genomen.  
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We zien de foto met zuster Luciana van 1910. 
We zien zuster Luciana met een deel van de 
leerlingen en kleuters van de meisjesschool en 
bewaarschool.

Leenderstrijp is een ver van het dorp gelegen 
buurtschap, waar men aan het begin van deze 
eeuw steeds sterker behoefte voelde om tot een 
eigen school te komen. In 1916 voor de bouw 
van de school, had Leenderstrijp een zandweg, 
die vaak modderig was. Deze werd in 1929 
verhard. Aan weerskanten van de weg was een 

sloot. Kinderen moesten vaak door de modder lopen. 
Er moest heel wat weerstand overwonnen worden voor het zover 
was.  Tenslotte kon op 3 oktober 1916 de bijzondere lagere school 
van Leenderstrijp  officieel worden geopend. De schoolvereniging 
stichtte de ‘Sint Janswinkel’ waarvan de opbrengst bestemd was 
voor het in stand houden van de school. Het hoeft niet gezegd te 
worden dat hiervoor een goede samenwerking en een sterke ge-
meenschapszin noodzakelijk waren. Het eerste hoofd van de school 
was A.M,J, Vugts (1898- 1966, zoon van het hoofd der school te 
Riethoven. Zijn zoon Th. M. Vugts volgde hem in 1952 op als hoofd 
van de school in Leenderstrijp.  Op 15 augustus 1969 is in Leender-
strijp een nieuwe school in gebruik genomen. 

juffen. 
juffrouw Moes en 
juffouw Swinkels
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Marietje Swinkels werd in Leenderstrijp 
benoemd in 1916 en bleef tot 1923. Daar-
na kwam juffrouw Moes. Zij en haar man 
hebben ook aan de Valkenswaardseweg 
gewoond. Fieke Goes woonde bij hen in. 
Zij kwamen uit Amsterdam  en zij woon-
den aanvankelijk in bij de familie Vugts. 
Zij bleef tot  1945.Daarna kwam juffrouw 
Verschalen. 

Marietje Swinkels 28-02-1891 was vanaf het begin van de nieuwe ba-
sisschool St Jan in 1916 onderwijzeres op deze school. Zij stond tot 
1923 voor de klas en werd opgevolgd door juffrouw Moes. 
Dat zij inwoonde bij de familie Vugts was bijzonder want zij kwam van 
nabij de Renheide en stond toch ingeschreven op Strijperstraat 33. 
In die tijd gebeurde het dikwijls dat de ‘’knecht’’ of de ‘’meid’’ inwoonde 
bij het gezin waar men werkte. 
Ook Petronella vd Paalen stond bijna 17 jaren ingeschreven op Strij-
perstraat 33 als dienstmeid bij meester Vugts terwijl haar familie op 
Strijperstraat 58 woonde, slechts 500 meter verderop. 
Marietje Swinkels is in 1927 gehuwd met Jan de Smed (Jan Verhoe-
ven) en heeft een tijdje ingewoond op Zaalstraat 1 totdat zij een wo-
ning met winkel en smidse bouwden op Strijperstraat 4 waar later Jan 
Tromp is komen wonen. 
 
Juffrouw Moes (Josephina Nieberding 16-12-1885) kwam in 1923 als 
onderwijzeres uit Amsterdam met haar man Jan Moes (16-2-1892) 
(tandartsassistent) uit Schoonhoven naar Leenderstrijp. 
Zij volgde juffrouw Marietje Swinkels op. 
Zij stond voor de klas van 1923 tot 1945. Zij woonde de eerste jaren in 
bij de familie vd Berg op Strijperstraat 31, de boerderij naast de school-
woning.  
Haar man liet een houten huis bouwen ‘’villa D’n Akker’’ nu Strijper-
straat 16.  
Juffrouw Moes volgde  Marietje Swinkels op in 1923 en zou dit doen tot 
1945. 
Juffrouw Moes werd in 1945 opgevolgd door Juffrouw Verschalen uit 
Heeze. 

              juffrouw Marietjes Swinkels
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Juffrouw Verschalen werd in 1953 opgevolgd door Juffrouw Lies van 
Meijl.

Anekdote van Frans over de schoolwoning uit de tijd van Theo Vugts, 
die sinds 1952 hoofd van de school was. De schoolwoning had een 
nette keramische toilet. De hulp had een eigen toilet. Dat was een z.g. 
poepdoos. Vugts wilde een douche laten maken in de schoolwoning. 
Het schoolbestuur vergaderde erover en gaf aan weinig financiële mid-
delen te hebben. Bovendien een meester werd van zijn werk toch nooit 
vies. Het verzoek werd niet gehonoreerd..  
Zowel Leende als Leenderstrijp hadden een schoolwoning. In Leende 
was dat het het gebouw waar nu ‘Adviseurs met Visie’ zit. 
De schoolwoning werd gebouwd zodat de hoofdonderwijzer dicht bij 
school woonde en dus ten allen tijde met de school verbonden was. 
Voor een kleine gemeenschap als Leenderstrijp was het een extra 
voordeel door een schoolwoning aan te bieden, dat het eenvoudiger 
was om een onderwijzer aan te trekken. In het loon van de hoofdonder-
wijzer was vaak het gebruik van de schoolwoning inbegrepen.  
Tonny Bouwmans heeft nog boeken van Ot en Sien enz. 

We kijken ook naar het leesplankje met letters. Dit is het katholieke 
leesplankje. 
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Frans : Weet je waarom 
een ei, ei heet? Je weet 
niet of het een hij of een   
zij is. 

Let op de jongens met 
korte broeken en   knie-
kousen. Er werd veel 

aan kleding hersteld, opgelapt.  
Vooral sokken werden gestopt.

De leerlingen van hoofd-
onderwijzer K. de Win, 
hebben er plezier in dat   
een fotograaf hen in hun 
zondagse pak komt ver-
eeuwigen. Links zien we 
het hoofd van de school 
Karel de Win, geboren in 
Leende 1928. 

de namen: vooraan vlnr Hedrik Verhees, P.Maas Hzn, G. Wouters, Jan Noten,  Lau van Mierlo, en Jan 
Verhees. Staand: Jan van Dijk, Sjef Valkenaars, Frans van Weert, Henny van Weert, Jan Valkenaars, Jos 
van Lieshout, Jan Donkers, Harrie Versteeg, Willy van Engelen, Dook van Laarhoven, Sjef van Asten, 
Jac van der Linden, Toon van Gastel, Jan van Asten (Canada) en Gerard Rutten.

De namen vlnr Harrie van Meijl, Jan van Weert, Piet van Laarhoven,      
Piet Maas, Theooor Vos, Adriaan van der Laak, Jac van Asten, Jos 
Beliën
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namen: Siem Rutten, Frans geboers, Jack van Laarhoven  
onderaan vierde van Links Harrie Thijssenen helemaal 
rechts Leo Versteijnen. 2e rij 5e van rechts Adriaan Rut-
ten. De rest misschien onbekend.

Van deze foto hebben we geen namen.

   Dit is een foto met Tiny van Mensvoort.

omstreeks 1930: vlnr Frans van Meijl, Antoon van Meijl, Jan van 
Laarhoven, Antoon Verhees, Harrie van Dijk, Hzn, Lambert 
Keijzers, Jos Keijzrs, Jan Keijzers en Theo van Dijk.  
Tweede rij: Thijs van Mierlo Gzn, Fried van Laarhoven Gzn, 
Harrie van Asten Hzn, Theo van Dijk, Jan van Weert, Adriaan 
van Kuijk, Leo van Kuijk,  
Derde rij: Harrie van Kuijk, Jos van Asten Hzn, Antoon van 
Laarhoven, Antoon van der Linden, Piet van der Linden, Antoon 
van Dijk Jzn, Antoon van Dijk Wzn, Bart van Mierlo en Lau van 
Mierlo. 
Helemaal bovenaan: Judocus van Laarhoven, Piet van Asten Hzn, 
Jos van Laarhoven, Theo van der Linden, Jac van der Linden, 
Henny van Weert, Frans van Weert en Wim van Meijl.
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Na zijn opleiding 
werd hij eerst onder-
wijzer in Eindhoven 
en volgde daarna in 
1928 N.Hackfoordt 
op als hoofd van de 
Sint Petrusschool in 
Leende. Hij bleef dat 
vijfentwintig jaar lang, 
tot aan zijn pensione-
ring in 1963

Kinderen geboren rond 1963. De namen: Achterste rij: René Merks, Toos van den Broek, 
Karianne de Boer, Jan van Hooff, Toon Keijsers, Anja van Weert, Ingeborg Halleen, Rita 
Maas, Barbara Witteveen, Marike van Eert, Wilma van der Zanden, Suzanne Feijen, Wille-
mien Frenken. Middelste rij: Elmar Beekman, Jos Raassens, Mariëlle Breko, Annemieke van 
Mierlo, Paulus Beekman, Johan Zentjens, Gilbert Boot, Ferdi Verhoeven, André Werrelman, 
Heidi Snoeijen, Sven van den Burg, Maria de Vocht, Tonnie van der Laak. Onderste rij: Lian 
Valkenaars, Marlies van Meijl, Monique Niessen, Antoinette Naus, Jos Weijers, Annemarie 
van Nunen, Anke de Laat, Tanja Witteveen, Gertrude Pruijmenboom, Thea Mertens.

foto boven: De namen vlnr bovenste rij: Jos vanMensvoort, Sjef van Galen, 
Jan de Greef, Rob Winters,?, Jan Bax, ?, Janton Donders, Henk van Riet, Jos 
van Velthoven, André Verhees, dhr Derks. 2e rij ?, Sjef Ras, Rob Hagenaars, 
Jan Bierings, Jan de vries, ? Jan Ras, Frans Verhoeven, Guus van Weert, Ge-
rard Raassens, ?,  Voor: 
Hans Sweegers, Fred de Werdt, Harry van Laarhoven, Jan van Hooff, Gerard 
Rutten, Jac de Bruijn, Henk van Eert, Peter Jaspers, ?, de Lepper, Hans van 
Rooij
De namen foto rechts: achterste rij: Dolfjan Mulder? Hans de Win, Marjo Ver-
happen, ?,?,?, André Rutjes?, Ans Kaerts?, Frans van Weert? juf?,Ina Dikesjé . 
middelste rij: ?, Annemarie Pompen, ?, Francy Theijs, Harrie de Werdt, Nico de 
Werdt, ?, Toine van Lieshout? Veronique de Beijer. onderste rij zittend: Rian van 
Asten, Rita Maas, Karianne de Boer, Huub van Weert, René Merks,  Toos van den 
Broek, Ruud Janson, Teun Kees?, Antoinette Naus.

klas met meester 
Derks
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Daar het gemeentebe-
stuur vooral in het begin 
karig was met het be-
schikbaar stellen van geld, 
kon het wel gebeuren dat 
de inktpotten in de school 
bevroren. Maar dat kwam 

misschien niet alleen van de kou. Meester de Win weet nog dat men 
de inkt uit zuinigheid met water moest verdunnen. Toen de school 
weer eens krap bij kas zat, besloten de onderwijzers om de noten 

van enkele bij de school staande  
bomen ten behoeve van het on-
derwijs te verkopen. Deze handel 
voltrok zich buiten het gemeete-
bestuur om. De koper betaalde de 
noten niet contant maar beloofde 
dat later te doen. In zijn argeloos-
heid ging hij het bedrag echter bij 
de gemeenteontvanger voldoen. 

De namen : achterste rij: ?, José van Lieshout, Petra Loos?, Lianne van Asten, Eric van Ger-
wen, Genine Uijtewaal, Marty van Hooff, Jack van der Linden, Miep Hikspoors. Middelste 
rij: ?, Marinette Wemesfelder, Henri Pompen, André Cardinaal, Ruud Noten, Rogier Wee-
kers, Onderste rij: Marléne van Kuijk, Daniël Beijk, René van der Zanden, Inge van Kuijk, 
Wilhelmien van Dommelen.
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En daarmee was het 

buitenkansje voor de Sint Petrusschool verkeken. De vroegere school, 
thans winkel van Postuma, werd in 1932 uitgebreid met een vierde lo-
kaal. Vele jaren lang heeft men uitgezien naar een nieuwe school, die 
tenslotte in 1958 aan het Marijkeplein werd gebouwd. Bij de inzegening 
op 6 november 1958 door pastoor F. de Wijs, kon burgemeester A.P.van 
de Lokkant dan ook terecht zeggen dat het echt niet te vroeg was dat de 
nieuwe school werd gebouwd.  

Tussen de middag gingen de schoolkinderen naar huis en werd er warm 
gegeten. Dat warme eten was eten van het veld, aardappelen, groenten 
en vlees van het (geslachte) varken.  Eigengemaakte (melk) pudding of 
pap na. We aten alles van één bord. Er werd in die tijd veel groenten en 
aardappelen gegeten en een klein stukje vlees per persoon. Na de oorlog 

kwam er voor het eerst b.v. nasi voor in 
de Nederlandse keuken en macaroni. 
Je zat vaak met 10 man aan tafel. Moe-
der schepte het eten op  en je moest 
dooreten anders was er geen toetje 
voor je over. De naam van warm eten 
was in di tijd ‘middageten’.  
Anekdote. Een uitspraak uit die tijd: ‘Wij 
eten ‘s avonds nooit middag’. 
In die tijd moest je ook op zaterdag ge-
woon naar school en naar de kerk. 
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onderste rij: v.Dijk, Hans vn kemenade, Johnny 
Engelen, Sjef de lepper, Peter van Rijsingen, 
Martijn Bakker, Peter Bax, Toon Ras, Paul van 
Mensvoort, Eugéne Simkens,  
2e rij: tweede persoon: Emiel, Godfried de 
Vocht, Peter Smulders, Peter Roefs, Tonnie 
Verhoeven 
bovenste rij: Peter Kerkhofs, Willy Snelders, 
Tonnie Rutten, Tiny Witsmeer, vd Zanden, 
Tonnie Verhoeven, Peter Baudoin, Bert Ra-
vestein, Frank van Galen, Henk Joppen, Guido 
van Gerwen, Harrie van den Broek.

meester de Win met een klasje.

echtpaar Valkenaars, 
meester Maas en mevr . Maas 
meester Braun en mevr. Braun.

meester Vugts

namen onder: 
o.a. Bertha Engelen- van Engelen. 
Ria Farjon- van Asten, 
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Later  kwam er een vrije zaterdagmiddag.  De zaterdag en zondag 
waren vooral om uit te rusten. De zondag met name  om (2x) naar 
de kerk te gaan.  
Rond 1930 begon men de weekenden in te vullen met recreatieve 
dingen b.v.  in de katholieke boerenjeugdorganisaties, de jeugdbe-
weging en de sportclubs

In 1970 vierde Strijp de opening van de nieuwe school. Met 
Sinterklaas als de goedheiligman de kinderen in de school be-

foto beneden:achterste rij: Mietske Leemans, 
Margot van Engelen, Sabine Rutten, Dvid van der 
Linden.  
Mogelijk linksonder Jeroen van Barschot en daar-
onder Tharko Zwama.
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team Catharinaschool: achter: Ad Versteeg, Piet Raijmakers, Toon Groenen, Ben  
Kolkman, conciërge eter Schellekens, Marjo van hunsel- van Gils. 
voor: Hanneke Tutelaers- Engelen, Nel Cox, Lucia de Win- Filippini, Hetty van 
Hulten- vanLieshout.

vroegere Catharinaschool

Sint Petrusschool
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zocht, werd er veel aandacht besteed aan het politieke spel rondom 
de nieuwbouw van de school. Toon de school er eindelijk was werd 
daarom Sinterklaas gevraagd om de school te komen openen. 

Op 28 augustus 1970 wordt de nieuwe school groots geopend. De dag 
begint met een openluchtmis die voorgegaan wordt door pater Silvester. 
Hierna vindt de inzegening plaats door pastoor Van Loon. Daarna gaan 
alle kinderen naar buiten en komt, tot ieders verrassing, Sinterklaas met 
zijn gevolg van zwarte Pieten in een pantserwagen aan rijden vanaf 
de Hoogeindseweg. Hij is op deze zomerdag speciaal uit Spanje over 
gekomen om het naambord van de nieuwe school ‘in chocoladeletter’ 
te onthullen. Die eer is hem gegund omdat hij al jaren achter elkaar de 
Strijpenaren een nieuwe school heeft beloofd. Na het vertrek van Sin-
terklaas is er een ballonnenwedstrijd. Daarna volgt als afsluiting van het 
officiële gedeelte een receptie in zaal De Hospes. ’s Middags wordt het 
feest vervolgd met diverse spelen waaronder een tekenwedstrijd voor de 
kinderen en een gekostumeerde voetbalwedstrijd tussen het gemeen-

Mariaschool, kleuterschool.

vlnr Frans van Meijl, Eugéne Kaerts, Ton van Dijk, Janus 
van Hooff, Jacqeline van Asten, Francien Cardinaal, 
Caroline Marchand, Frank Iven, Frits Bax, Jan Noten, 
Wim Hurkmans

Sint Janschool 
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De namen: directeur Jan Willem Braun en juffrouw An 
Schoot- Schoot, vlnr vooraan: Herman de Win, Veronique 
de Beier, Jos van Mierlo, Rian van Asten, Cilia Beijk, Anja 
Bax, Judith van Dijk en Rudy Janson. tweede rij: René van 
der Zanden, Angelique van der Vorst, Twan Mulder, Edy van 
Astma, Clasien de Lepper en Gerry Verduijn. derde rij: An-
nemarie Pompen, Leon Jonker, Marc van Alphen, Philip van 
den Hurk, Frans van Alphen, Marian van Dommelen en Anja 
Liebregts. ? vanDmmelen, Anita Bax, Tiny van Weert, Ans 
Kaerts, Anja Liebregts. bovenste rij: schooldirecteur Jan Wil-
lem Braun, Wim Cardinaal, Hans de Win, Ad van Leeuwen, 

De namen: eerste rij vlnr An van Weert- Theeuwen, Peer van Weert, Frits Ver-
steijnen, Koos van Mierlo- Chatrou, Gerard van Mierlo, Francie van Eert- van 
Grinsven, Ton van Eert. tweede rij: mevrouw Toemen, Nellie van Dijk- van 
Oort, Riek van Laarhoven- Himbergen, Mien Cardinaal- Peek, Frans Car-
dinaal, Mien van Lieshout- van der Linden, Anie Rooijmans- de Win, Frits 
Rooijmans, Maria Willems- Bos, Pierre heijerjans, Mieke van den Vorsten-
bosch (was hulp op die avond). Derde rij: Harrie Toemen, Frans Geven, Gery 
van Dijk, Bart van Dijk, Toon van Laarhoven, Frans Noten, Toon Kerkhofs, 
Nellie Noten- Jansen, Toos Kerhofs -Noten, Jan van Lieshout, Toon van Lie-
shout, Nellie van Lieshout- van Asten, Nellie Groenen- Timmermans, Sjef 
Vromans, Sjaak Groenen, Thieu van Deursen, Theo (Dorus) van Laarhoven,.

tepersoneel van Leende tegen de ouders van de Strijpse leerlingen. 
’s Avonds brengt het Gilde St.-Jan Baptista een vendelgroet, waarna 
de Koninklijke Fanfare Philharmonie uit Leende en de hofkapel een 
serenade brengen. Daarna wordt de avond gezellig voortgezet, waarbij 
men ook de beroemde ‘Strieper mölk’ kan drinken. 

vlnr gehurkt: Wim Vos. staand: Peer Maas, Jan 
Noten, Gerard Wouters, Gerarda Hackfoordt, 
Lau van Mierlo en Gerard Rutten. achter: Jan 
Valkenaars, Sjef van Lieshout, Jan van Dijk, 
Sjef van Asten Hzn, pater Jacques van der 
Linden, Dook van Laarhoven, Jan Verhoeven 
Hzn, Theo van den Broek, Laurens Raassens, 
Jan Verhees, Tinus Weijers, Gérard Rutten. 
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Frans heeft nog een verhaaltje over Leenderstrijp 
Meester Vugts gaf gymles buiten op het schoolplein in Leenderstrijp. 
Hij liet de meisjes voor de gymles lange broeken dragen. Dat was ‘ze-
diger’ en makkelijker om te bewegen dan met hun normale rokjes. 
Toevallig komt pastoor de Wijs langs. Hij fietst eerst voorbij, maar komt 
dan terug en praat met meester Vugts. Volgens de katholieke kerk mo-
gen meisjes niet in een lange broek lopen. 

Niet zonder een rok eroverheen. Dat kan hij niet accepteren. Meester 
Vugts zegt: ‘Meneer pastoor, u bent in de kerk de baas, ik op deze 
school’.  
Op zondag in de kerk komt de pastoor vanaf de kansel terug op het 
voorval met de lange broeken. Meester Vugts, voor wie het niet past 
om hier in de kerk een weerwoord op te geven,  verlaat met zijn gezin 
de kerk.

Wat er ook nog gebeurde in school: 
Gerard van der Palen zat te duimen. De meester bond een touwtje aan 
zijn duim. Hij gaf het touwtje aan een ander kind. Als Gerard wilde dui-
men, trok dat andere kind aan het touwtje 
 
In de klas gebruikte men zwarte vierkante linialen. De linialen werden 
door de meester ook gebruikt om de kinderen op de vingers te tikken. 
Frans had een liniaal voor zich liggen en moest namens de meester 
zichzelf een tik met de liniaal geven. De meester zei: aait er nog maar 
eens over Frans. En Frans deed dat letterlijk. Dat was niet de opzet. 
 
Als straf moest je ook ooit met je knieën in de klompen zitten. 
 
Peter Joppen wilde leraar. worden Zijn moeder zei tegen meester 
Vugts: Ik ben blij dat hij meester wordt, want hij had nooit goed kunnen 
werken.
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De eerste klas van schooljaar 1969/1970, de eerste ‘gemengde’ klas op de Catharinaschool.
Staand vlnr: Monique van de Sanden, Erik Wilems, Irthe Houben, Ans van Hoof, Milly Naus, Ewald Beekman, Pauline 
Kluit, Wilhelmien van Dommelen, Karin van Laarhoven, Marjo van Happen, Mike de Laat, Joop Brusselers en juffrouw 
Ansems. zittend midden: Hein van Kuijk, Wilma Merks, Lorette Evers, Nellie Louwers, Marleen Vromans, Francy 
Theijs, , Pauline ter Cock, Petra van der Linden, Michel Ras, Hans Swinkels, Tonneke Vlaminckx, Marie Christine 
Geelen, voor: Karin Snoeijen, Ruud Sistermans, Elly Adams, Jacqeulien Niessen, Karin Janssen en Arian van Dijk.


