
Witte nog ...? met jeugdbeweging 

 

LEENDE - Tot Corona spelbreker werd, vertelden de leden van team Witte nog… in 

samenspraak met de gasten, in De Huiskamer van de Zorgcoöperatie Leende, verhalen 

van vroeger. We hopen deze draad weer zo snel mogelijk op te pakken. Het gaat over 

verhalen die men beleefd had of had horen vertellen. Niet zozeer de historische feiten, 

maar de belevingsverhalen van de mensen. Foto’s, met name ook foto’s uit het archief 

van Wim Pompen, helpen om de verhalen op te halen. Het team Witte nog…. koos per 

maand een thema en verzamelde foto’s. De verhalen werden verteld en vastgelegd op de 

site van de Zorgcoöperatie Leende. Naar deze verhalen gaat de link. 

HEEZE-LEENDE24 / THIJS VERLEG 

Het team Witte nog…? is blij met het initiatief van Heeze-Leende24 om een rubriek 
Witte nog….? te starten. We mogen in het derde weekend van de maand een foto 
met tekst aanleveren. Deze maand hebben we gekozen voor de jeugdbeweging van 
vroeger. We hopen dat u er kijk- en leesplezier aan zult beleven. Het team Witte 
nog….? bestaat uit: Toos van Lieshout, René Ebeling, Frans van Mierlo, Johan Bax, 
Erik van Asten, Erik Willems, Janus de Vocht en Cintha Bax. Het team Witte nog….? 
is geïnteresseerd in uw reacties en aanvullingen. Stuur die 
naar WittenogLeende@gmail.com. 
 

https://www.zcgraaggedaanleende.nl/activiteiten/witte-nog/
mailto:WittenogLeende@gmail.com


 
Verkenners in carré. Van links naar rechts o.a.: Toon van Laarhoven, Jan de Waal, 
Toon van Alphen, Gerie Verhoeven, Wim Rutjes, Ad Verhoeven, Wim Pompen, Peter 
Sandkuijl en hopman Therus van Laarhoven. 

Uit Lind in beeld: 
‘Oud-kapelaan Antoon Wassenberg schrijft in zijn ‘Herinneringen’ dat hij in zijn 
Leendse tijd, 1934-1938, jeugdbeweging de Jonge Wacht mee opgericht heeft. 
Hoofdleider was Karel de Win. Hij werd bijgestaan door leiders als Piet van Engelen, 
Jan Beliën, Laurens van Mensvoort en Dorus Raassens. De bezigheden bestonden 
uit lezen, voetballen en pingpongen. ‘Zomers trok men ook wel de natuur in. Nabij de 
zandverstuiving in het Leenderbos had men een blokhut ter beschikking, meer een 
uitkijkpost. Na de oorlog is de Jonge Wacht van het toneel verdwenen. 
Na de oorlog ontstonden er nieuwe ‘jeugdbewegingen’. De pioniers en later de 
verkenners kwamen voor de jongens, het Genoveva-gilde en vervolgens de gidsen 
voor de meisjes. De kapelaan bleef geestelijk adviseur, zoals ook voor andere 
verenigingen. Kapelaan Martien van den Broek heeft zich heel sterk ingezet voor de 
jeugdbeweging. Achter het patronaat metselde hij zelfs mee aan een nieuwe 
blokhut’. 
en verder; Leiders uit die tijd; naast Therus van Laarhoven was er natuurlijk ook 
Marinus de Win. Hij was in alle geval in 1956 leider. Wie helpt ons aan andere 
namen uit die tijd? 
 
In 1965 kwam kapelaan Henk Groothuijzen naar Leende. Hij zette de schouders 
onder een vernieuwde jeugdbeweging voor jongens, Jong Nederland. De eerste 
leiders waren Peter Willems, en André Fransen. Later versterkt door o.a. Leo van 
Velthoven. De meisjes jeugdbeweging heette KMG. Katholiek meisjesgilde. Leidsters 
o.a. Riek de Win, later Annie van der Zanden, Toos Feijen en anderen. Wie heeft de 
namen nog paraat? 
 
Heden ten dage vallen meisjes en jongens onder de vlag van één jeugdbeweging: 
Jong Nederland. De activiteiten vonden vooral plaats in de beide blokhutten achter 



het patronaat en buiten op het veld. Het buitenleven, waaronder ook het kamperen 
was een belangrijk onderdeel van deze verkennerij. De blokhutten werden te klein en 
raakten uitgeleefd. In 1977 ging de jeugdbeweging, nu Jong Nederland, naar de 
zolder van de Mariakleuterschool. Er werden plannen gemaakt voor een nieuwe 
blokhut aan de Irislaan. De leiders bouwden zelfde deze blokhut. De gemeente 
betaalde de materialen. Het duurde tot 1994 voor alles helemaal klaar was. Jong 
Nederland is nog steeds een bloeiende vereniging. Activiteiten die het hele dorp ten 
goede komen, zijn de ‘vlooienmarkt’ met Lind mért en het oliebollen bakken met 
oudjaar.  

 


