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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. 
.

Zondag 16 februari 2020 
Aflevering 33 

We zouden vandaag een tocht maken door de straten Dorpstraat, 
Oostrikkerstraat en Langstraat. We hebben vooral alle foto’s en gege-
vens van de winkels bij elkaar gezocht.  
Deze komen uit het archief van Wim Pompen, foto’s van Erik van As-
ten, reclameboekjes ter gelegenheid van verenigingsfeesten en verder 
materiaal uit het museum Fietsvaria van Ria van Laarhoven- van An-
sem.  
We gaan vanuit De Huiskamer, Dorpstraat 67, richting Oostrik. 

Omdat we een probleem hadden met de beamer begonnen we met het 
verhaal dat hoort bij Dorpstraat 17.  Het verhaal vindt u aan het einde 
na de informatie over de huizen, de winkels en kleine bedrijfjes.

We beginnen bij  
Dorpstraat 53-55 
Het gebouw behoorde aan de familie van Gerwen. Het werd bewoond 
door de alleenstaande Pauline van Gerwen. Zij verhuurde de zijkant. 
O.a. aan Charles Hagenaars., die een assurantiekantoor had. Er zat 
ook een bank en later kapsalon Figaro van kapper Jan van Lieshout. 
Verder woonde er ooit meester Toemen en de familie van der Schoor. 
Ook woonden hier Koos en Jan Pompen die later op het spoor in 
Sterksel verongelukten.  

EEn tocht langs 
winkEls En klEinE bEdrijfjEs richting oostrik

Dorpstraat 53-55
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Op de bovenverdieping woonden wijkzusters. Een daarvan was 
juffrouw Smelen en er woonde een zuster Adriaans. 
We zien het gebouw van vroeger en van nu. 

Dorpstraat 49  
Hier woonden de broers Jos en Lambert van Engelen, De huizen 

zijn gebouwd door architect  Neeskens uit Budel. Bij het huis van 
Lambert van Engelen was eerder een auto garage. Die deed voor-
al dienst als garage van de familie. 
Josje van Engelen had er ook een garage. 
Lambert was looier en Jos was handelaar.

Dorpstraat 46  
Dit was vroeger doktershuis van dokter De la Geneste en het 
was ooit politiebureau. Het was het woonhuis van  Adam en Lien     

Dorpstraat 49
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Simkens. Boudestein huurde een er een kamer. Hij woonde eerst bij 
Baudoin voor hij naar Simkens ging.

Jan van Hoof, de eigenaar van Kempenland, werd de eigenaar na 
Adam Simkens. Nu zit er Korein Kinderplein.

Later was in Leende een dokter Schijvens . Hij woonde bij Marie de 
Win op Dorpstraat 7. Hij had daar ook praktijk. Maar Dorpstraat 46 
noemde men het dokters huis. 

Dorpstraat 44a

Blommerie, voorheen Riet Mies, is oorspronkelijk het koetshuis van dr 
de la Geneste. Adam Simkens heeft er ook nog werkplaats gehad. 
Dit koetshuis is opgeknapt en er kwam de bloemenzaak van Riet Mies 
in. Daarna de Blommerie, toen een kapper (ZoZo) en nu zit er Hey-
mans bouwkundig bouw- en adviesbureau. 
 
Dorpstraat 44 
Van oorsprong was dit melkfabriekje Wilhelmina, opgericht in 1913. In 
september 1916 werd de bouw van Coöp. Stoomzuivelfabriek Hee-
ze-Leende – aan de Leenderweg in Heeze – aanbesteed. Vanaf die tijd 
heeft het kleine gebouwtje jarenlang als ‘eierbond gediend: verzamel-
plaats voor de Leendse eierproductie. Die ging – gesorteerd – naar de 
eiermijn (CRE) in Roermond. Strijp had zijn eigen verzamelplaats in de 

De Blommerie. Jonna Jonker.
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vroegere melkfabriek. De kippenboeren brachten hun eieren dikwijls 
per kruiwagen. Eind jaren vijftig/ begin jaren zestig beleefde de Leend-
se boerenstand tien jaar Streekverbetering, met allerlei extra steun van 
de overheid. Door de grotere eierenproductie werden de twee inzamel-
depots overbodig. Er werden diepvrieskluizen ingericht, waar inwoners 
een eigen lade konden huren. De diepvrieskluis was een carroussel. 
Nadat er privé-diepvriezers in de markt waren gekomen, kreeg het ge-
bouwtje aan de Dorpstraat een horecabestemming. In het ‘kleinste ca-
feetje’ kwamen achtereenvolgens: ’t Kruikske, D’n Trol, De Kwieb, Den 
Toeter, Joost en nu De Vrienden.

Dorpstraat 42  
Dit was vroeger de burgemeesterswoning van de familie Notten. De 
dochter trouwde met  Justinus Vogels, die later burgemeester werd.  



Witte nog ....

5verhalen van vroeger uit Leende

Zo werd het het huis van burgemeester Vogels. Dit was in de oorlog 
een onderduik plaats. De eigenaren zaten in het verzet.

Later was het de woning van Frans Vogels met zijn gezin. Hij heeft er 
nog lang gewoond heeft daar nog lang gewoond. Daarna woonden er 
de drie ongetrouwde zussen Nelly, Marie en Anneke Vogels.  

Dorpstraat 40 

Hier woonde Frans Groenen en hij had rechts van dit gebouw vroeger 
een sigarenfabriek.  
Een sigarenfabriek had maar één deur. Deze was de ingang en de uit-
gang. Dat was zo omdat daardoor niemand kon vluchten bij belasting)
controle . 
Later werd het sigarenfabriek woonhuis. Het huis van meester Claas-
sen. 
Vroeger was er naast de woning van meester Claassen een pad dat 
naar de tuin van Frans Groenen leidde. Zo kwam je in zijn grote tuin. 
Frans Groenen was de dirigent van De Fanfare Philharmonie van 
Leende. In deze tuin werden toentertijd de muziekfeesten van de fanfa-
re gehouden. Er stond een permanente kiosk. 
Hier woonde ook een broer van Harrie Versteeg. 
Later werd dit restaurant La Bonne Maison, De Muzerick,  Kings en 
Queens, en nu is het restaurant Nobel. 

Linkergebouw is Dorpstraat 40



Witte nog ....

6 verhalen van vroeger uit Leende

Wim Groenen en zijn vrouw. 
Wim is de neef van Frans Groenen. 
Ook hij was jarenlang dirigent van de 
Koninklijke Fanfare Philharmonie.

Harrie van Laarhoven met zijn vrouw Anneke van Asten en de kinderen vlnr 
Henja, Koosje, Wim, Harrie, Mechtild, Sjan. Op de arm van An: Hans .
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Dorpstraat 40 werd later het woonhuis en winkel van Harrie van  
Laarhoven. 
Deze familie van Laarhoven heeft ook op Boschhoven naast Cor 
Sweegers en op de hoek Julianastraat/Schoolstraat gewoond. 

 
Dorpstraat 38 werd het woonhuis van meester Claassen, later van 
Hans Godschalx, die achter in de tuin (vroeger de tuin behorend tot 
Frans Groenen) zijn drankhandel voortzette. 
De zaak staat gedeeltelijk ook op grond van de Boerenbond,Hans is 

Slijterij Hans Godschalx
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overgestoken vanuit het pand  
(Dorpstraat 37) rechts van de 
weg, waar zijn ouders hun bedrijf 
en slijterij ‘’Het Zwaantje’’ had-
den.

Boven een typerend straatbeeld 
met Peer en Nel van Alphen. 

Peer ‘voer’ de Romkar. 
Henk Simkens reed wel eens mee met Peer als hij de ‘Romkar’ voer. 
Dat ging heel rustig, met een stop als het paard moest poepen. 
 
 

Nel en Peer van Alphen.
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Dorpstraat 41  
Het huis van Beliën 
Dorpstraat 41 Beliën met het atelier van G. van Meijl 

Dorpstraat 39 
Ben van Dijk had een antiekzaak naast Het Zwaantje 
Op de plek waar ook ooit Entoterm. (Engelen Toirkens) was.  
Nu woont er Jeffrey van Weert.

Dorpstraat 37 
Hier zie je de winkel van Simon Laak. 
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Simon Laak zat vooraan in het pand waar Harrie Godschalx later z’n 
slijterij had. Drankenhandel Harrie Godschalx zat achterin.  
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Loodgietersbedrijf was hier tijdelijk gevestigd. 
Nu zit daar Tuinonderhoud van der Loo. De echtgenote van Maurice 
van der Sande (Loodgietersbedrijf Van Dijk) heeft nog tijdelijk een 
snoepwinkeltje gevoerd in dit pand (Katootje).  
 
Dorpstraat 35  
Hier is autobedrijf Doorn gevestigd; 
 
Dorpstraat 35  
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Op dit adres vinden we o.a. de winkel winkel van van Hooff. 
De kruidenierswinkel van van Hooff werd gerund door het echtpaar Wil-
ly en Nellie van Hooff- Scheutjens, met hulp van Regien, het zusje van 
Willy. Na zijn overlijden werd de zaak gerund door Nellie en Regien. 
Regien begon ernaast haar eigen winkel in ‘hoeden, petten en dames-
scorsetten’. Later trouwde Nellie met de overbuurman Jan Rutten, be-
heerder van het postkantoor. Zij verhuisden naar de Eikenlaan en later 
naar de Pomperschans.

 
uit Lind in beeld: 
‘In oktober 1915 trouwde Jantje van Hooff met Jana van Laarhoven, 
beiden uit Leende. Diezelfde maand hadden ze op Dorpstraat B6 (nu 
huisnummer 35) al een winkel geopend in kruidenierswaren, klompen 
en manufacturen. Bij de invoering van de Warenwet in 1922 werd 
opgegeven kruidenier en winkelier. De inschrijving bij de Kamer van 

Koophandel is van 1947. In dat jaar droeg Jantje de manufacturen over 
aan zijn dochter Regien. Tabaksartikelen en petroleum werden in 1951 
aan het assortiment toegevoegd. Petroleum bleek een vergissing te 
zijn en werd in de akte doorgehaald. Daarvoor in de plaats 
kwamen drogisterijartikelen. De kruidenierszaak annex drogisterij werd 
in 1957 overgedragen aan zoon Willie. Na het overlijden van Willie 
hielp Regien ook mee met de kruidenierswinkel bij. Later, na haar ‘pen-
sionering’, deed ze ook nog een winkeltje in bejaardenhuis Leenderhof. 

winkelboekje van van Hoff
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Ze ging op latere leeftijd samenwonen met weduwnaar Aat Alessy uit 
Rotterdam, die ze nog kende uit de mobilisatietijd in 1939/40. Aat was 
toen bij de KRA (Rijdende Artillerie) en gelegerd in Leende. Tegenwoor-
dig is in dit pand het garagebedrijf van Toon Doorn gevestigd’. 
 
 
Dorpstraat 31  
Op dit adres is het Museum Fietsvaria van Ria en Jan van Laarhoven  
Ria heeft ons veel materiaal gegeven om te gebruiken voor Witte 
nog…. Veel van de door ons gebruikte advertenties komen van haar.  
 

Dorpstraat 27  
Op huisnummer 27 is Nella Dijkhof geboren. Jan van Asten, die later 
naar Canada is geëmigreerd heeft vóór de familie van Lieshout in het 
huis gewoond. Er heeft waarschijnlijk ook een schoenmaker ingezeten 
(Toos weet dat er als ‘erfenis’ altijd een leest onder de trap heeft ge-

Jan en Ria van Laarhoven- van Ansem van 
museum Fietsvaria.
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staan). Voorheen was dat een klompenmaker.  

Dorpstraat 27  
Het ouderlijk thuis van Toos. Van Lieshout, van Sjef van Lieshout.

Daar woonde ooit Jan van Asten- van Deursen. Tom van Alphen die 
op de kunstacademie in Tilburg zat, woonde in huis bij Toos en hij 
schilderde vaak. Zij was met vriendinnen wel vaak nieuwsgierig naar al 

zijn kleurpotloden en verfspullen, maar ze 
mochten nergens aan komen.

 
Dorpstraat 23 en 25  
Daar woonden achtereenvolgens: Pierre 
Weekers, verder de familie Bouillard en 
familie Gubbels. In het huis van Pierre Wee-
kers heeft de familie van de Laar gewoond 

uit de  
Beukenlaan.  
Jan van Weert woonde hier ooit. Hij had een winkel met kachels. 
Verder wonde er de familie Bouillard. Net en Celus van Laarhoven 
woonden rechts.

Je mocht er komen kijken naar een haan met 3 poten!!

Verder woonde hier ook lang Veldwachter Bernards.
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In het huis van de familie Gubbels heeft na hen, de familie Kameraard 
gewoond.  

Dorpstraat 21  
Hier zat jarenlang garage Weekers (Peugeot) en nu is er een make-

laarskantoor gevestigd.   
Frans Baudoin had hier een garage. Pierre Weekers werkte aanvan-
kelijk voor Frans. Pierre was een knappe technicus die mede verant-
woordelijk was voor de snelle crossmotoren van Frans.  Indirect daar-
mee ook voor de kampioenschappen van Frans. Later begon Frans in 
Eindhoven met diverse garages. Pierre Weekers heeft daar ook nog 
gewerkt voordat hij met een eigen zaak begon aan de Dorpstraat in 
Leende. Voorheen woonde het gezin op Valkenswaardseweg 12.  
 
Dorpstraat 19  
Hier ontstond café zaal Olympia. Nu zit er  Kids World.

Op locatie waar nu Kids World zit stond vroeger Sigarenfabriek ELSI: 

De Wit sigarenfabriek op de achtergrond
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Dorpstraat 34
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Eerste Leendse Sigaren Industrie. 

 
Dorpstraat 17  
We zien een feestelijke fanfare in verband met jubileum van DOSL met 
de sigarenfabriek van Waltheris de Wit op achtergrond. De Wit had hier 
ook een sigarenfabriek. Hij was verder ook organist. Bij hem in huis 
woonde zijn zus Ino. 

Hier hoorde verhaal van de kraamzuster en de hopman.  
 
Dorpstraat 38  
Hier was de NCB gevestigd. De zaakvoering van de NCB gebeurde 
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in eerste instantie vanuit Dorpstraat 44. In 1928 is het huidige pakhuis 
gebouwd en begin zestiger jaren zijn de silo’s gebouwd. In eerste in-
stantie werd het pakhuis gebruikt voor de uitgifte van kunstmest en de 
inname van granen. Harrie van den Broek was sinds 1923 in dienst 
van de NCB. In 1953 is de maalderij aan het pakhuis toegevoegd en 
sinds 1957 kon het voer ook gemengd worden. In 1967 zijn de  
activiteiten van het pakhuis verkocht aan Cehave Sluis XI en heeft zich 
in het pand achtereenvolgens een zaak in paardrijzadels (zoon van 
Winters) en Mavo-perzen gevestigd. 
 
Dorpstraat 36  
Dit was het huisnummer van de café, de fouragehandel, (kolen enz.) 

en het transport bedrijf van weduwe P. van Asten. 
Daar was ook een benzinepomp. De vader van Nelly van Asten wilde 
deze benzinepomp graag weer terug hebben. Hij kreeg geen vergun-
ning.  

In de tijd van de nieuwe telefoons kreeg van Asten telefoon nummer  
281. Over dit nummer wordt verteld dat het ging over een nummer in 
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een nieuw huis naast het postkantoor met Rutten. Toen hij de telefoon 
aanvroeg zei de man van de PTT: ‘Sund dat je nie iets eerder bent ge-
komen dan had je 280 gekregen. Dat heb ik nu net aan de wegwerkers 
van Nieuwe Weg gegeven’.  

 

Op zondag 19 april gaan we verder vanaf het voormalige postkantoor 
op  


