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foto’s van Mary verhagen- van Draanen.

zondag 13 maart 2022 aflevering 50  
We zijn sinds de Corona pandemie voor het eerst in een gewone setting bij 
elkaar in dorpshuis De Schammert. 

We vertonen foto’s van Mary Verhagen- van Draanen. Zij heeft in de  
zeventiger en tachtiger jaren veel foto’s gemaakt van met name het  
boerenleven in Leende. 
Mary en Jan zijn onze speciale gasten. Welkom.

De eerste serie foto’s heet Dorp. 
foto 1

Voor de uitnodiging hebben we deze foto 
gebruikt. Het is Oostrikkerstraat, het huis 
van Wim van Meijl, in de volksmond  
Willeke den Beer, omdat hij trouwde met de 
dochter van de  ‘beerhouder’. Een boer die 
een varkensbeer bezat. Varkens kwamen bij 
deze beer op bezoek om ‘bevrucht’ ‘gedekt’ 
te worden.  
Iemand vertelt dat in Sterksel de ‘beerboer’ 
met de beer aan de lijn op bezoek ging bij 
varkens. 
Op de foto de vrouw van Wim met melk-
bussen.

foto 1
Dit is de entree van Leende vanaf de Oostrikkerdijk, 
als je Leende vanuit Sterksel binnenkomt. Mooi 
groen, geen apart fietspad.

De map Dorp
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Dor

foto 
 

Broer en zus Peer en Nella van Alphen voor café 
van Hoof aan de Dorpstraat, voorheen café van 
Asten. Peer en Nella kregen de bijnaam  “De Bata-
vieren” vanwege hun eenvoudige en ouderwetse  
manier van boeren en de rommelige huishouding. 
Op z’n Linds gezegd: “Het was een rawassie”. De 
dieren liepen er los achter het huis en ook in huis 
kwam je dieren tegen. Als kinderen stonden Peer 
en Nella op “Leende in oude ansichten” op exact 
dezelfde locatie, vandaar deze pose.  
Links de winkel van Willie van Hooff en Nelly 
Scheutjens, met daarnaast de winkel van de zus 
van Willie, Regien.

Boerderij Boschhoven 37. Het was de boerderij 
van Peerke Donkers en Kaatje Cox, met potstal 
en waterput. Kinderen werd vroeger wijsgemaakt: 
“daar woont Jan d’n Ekkerman” en die trekt je 
naar beneden als je in de put kijkt.  Dat was om 
verdrinking tegen te gaan.  
De boerderij is een jaar of 10 geleden afgebrand en 
weer opgebouwd. 
Tegenwoordig (2022) wordt het huis bewoond 
door Bart en Angeniet Kiviets

foto 2

foto 3 

foto 5
Stromijt en boerderij van Louis Weijers 
op Boschhoven 21. De koeien in de wei 
zijn pinken. Jonge dieren; in de volks-
mond heetten die ‘bistjes’. Als iemand er 
een dier ging afleveren werd er meestal 
een borrel cognac (Vieux) geschonken. 

foto 6

De boerderij van Louis Weijers. 
Boschhoven 21 
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Boerderij van familie van Kuijk aan de Dorpstraat 
waar Willem  Dielis  bezig is met rietdekken.
De dame op de foto is waarschijnlijk Lies van 
Kuijk. 
Peter van Mierlo gaat met de koe naar de stier. 
Anton is er ook bij. De boeren hadden samen een 
‘Stierhouderij’ opgericht  

Boerenstal bij de kinderen Maas, 
 Peer, Frans en Nel.  
Bijgenaamd “Den Enckhoorn”. 
Achter het luik was de voerbak van het paard. 
 

Toen  oma 
Lientje van Kuijk 
80 werd kreeg ze 
een serenade van 
de fanfare met 
enkel kinderen 
en kleinkinde-
ren.-

foto 11

foto 8, 9 en 10
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Noud van Weert, voorwerker van de gemeente 
Leende, (gemeentechef) en Tinus Bax (Hazel-
noten Bier) maaien op wat nu de  
Pomperschans is. Op de achtergrond (met het 
witte ronde venster) de dokterswoning van 
familie de Vocht.
Er was door de Heemkundekring boekweit 
gezaaid om later tijdens de torenfeesten 
pannekoeken van te kunnen bakken bij de 
Hospes.

Kaetsveld, Zaalstraat 6, voor de boerderij van Joan 
Snoeks.
Op het Kaetsveld wordt al jaren het wagenspel opgevoerd 
door toneelvereniging KNAL (Kunst Na Arbeid Leende).

De personen op de foto: Manuel Verhagen met opa van 
Draanen. 

foto 13

foto 14 
Karrespoor tussen Strijperstraat en 
Heerstraat.
Het witte boerderijtje is Heerstraat 2, waar 
Willem Dielis geboren is.
De personen op de foto: Jan Verhagen met 
zijn vader. 

foto 15  
Heerstraat 2  
Het ouderlijk huis van de familie Dielis. 

foto 12 
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foto 16  
Lientje Simkens 100 jaar.
(van boven naar onder links naar rechts),:
Burgemeester Rob Waelput, feestvarken Lientje 
Simkens, wethouder Frans van Asten, corres-
pondent Piet Willems, Bernard van Engelen
Hugh Fraser, Peer Maas, Nel van Happen 

foto 17 
Lientje Simkens, Anna van Engelen, Miep de Vocht, Huub 
van Engelen, Luc Simkens, Nelly van Asten, Hugh Fraser, 
Jan van Hoof, Diny Simkens, Wim van Meijl, Frank of Wim 
Cardinaal.

Eugène Simkens, burgemeester Rob Wael-
put, Mien van Lieshout, Lientje Simkens, 
wethouder Frans van Asten, Luc Simkens, 
Hugh Fraser..

foto 19 
Raad van elf lid Karel Schutters met megafoon voor de 
Mariaschool (kleuterschool).
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foto 21 

foto 22 

Willeke van Meijl (“Willeke d’n Beer”), 50 jaar bij de schut. Het 
gilde Sint Catharina en Sint Barbara.

Rietdekken op Strijperstraat 69, het huis van Tinus en 
Fien Bax, de boerderij van Hazelnoten bier naast  
Hikspoors. Helemaal links Pietje Bax. Verder Willem 
Dielis, Tinus, Driekske, Wout en Fien Bax.

“Groen”( knollen met loof) lossen achter het huis van 
Tiny van Meijl aan de Oostrikkerdijk.
Vader Driek van Meijl bovenop het loof, bovenop 
de kar.

Al ladend kom je steeds hoger op de kar te zitten.

De knollen worden op het veld geplukt en op hopen 
gegooid. Daarna worden ze op de kar geladen. 
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foto 26

Boerderij van Jan en Jent van der Heijden, Dorpsstraat 127. Het 
stukje Dorpsstraat heette toen Broekheuvel. Toen de vorige boer-
derij afbrandde werd het korenveld daarachter gemaaid om andere 
boerderijen te sparen. De boerderij is na 1857 gebouwd. 
Later (aangepaste) woning Frans Verhoeven met moeder Anneke 
en zus Annemarie.

Mestvaalt aan de voorzijde, gemakkelijk voor uitrijden.

foto 25 

Kippen voeren en wasrek achter de boerderij van 
Driek van Meijl, Oostrikkerdijk.

foto 27 
Het wasrek van 
familie van Meijl. (De 
Zivvus)

foto 28
Boerderij van 
Cinth
Jutten. Op de  
achtergrond het 
huis van Janus 
van Hooff- Bax 
aan de Oostrik-
kerstraat26.



Witte nog ....

8 verhalen van vroeger uit Leende

 De boerderij van Gradus Jutten vanaf de achter-
zijde aan het t Zwanegat.
Het kleine mannetje op de step is Cinth (junior) 
of Eric Jutten.

foto 29

foto 30 
Boerderij  Zaalstraat 1 gezien van de Strijperstraat. Deze deur 
was ooit de toegang tot de smidse.  Jan “de Smet” Verhoeven, 
is hier geboren als laatste van de 4 generaties smid die op dit 
adres woonden. De laatste 42 jaar van 1980 tot 2022 woonde 
hier Max Farjon. 
 

foto 32 “Zwanegat”, verlengde van Broekerstraat.
Boerderij Thijs van Gastel, versierd vanwege 
90-jarige verjaardag.
Op de achtergrond de woning van Frans en 
Mariet van Alphen.

Boerderij van Frits van Meijl.
Aanzicht vanaf de Eikenlaan.

foto 33 
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Mooi uitgedost paard. 
Drongels zijn de bellen die aan de haam 
hangen. 
In de oorlog waren deze drongels 
verplicht. 
Aan de bellen kon je vaak horen welk 
paard er aan kwam.

De Broekerstraat met zicht op de boerde-
rij van van Meijl.
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Verhuizing gezin Waelput van Margrietlaan naar de 
nieuwe ambtswoning op Boschhoven.
De paarden rijkelijk versierd, o.a. met bellen. De nieuwe 
buren mogen mee op de kar.

Ter hoogte van familie Borgers.
Peer Liebregts, Rob en Rita Waelput.

foto 38 
Dorpsstraat ter 
hoogte van de 
kerk. Met o.a Frans 
(“Sas”) Rutten en 
Doruske van  
Laarhoven

foto 37 
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foto 39

Boschhoven voor het huis van Cato Rutten.
Op en rond de kar o.a.:  Peer Liebregts, Sjef 
Noten, Moeder Kersten, Cato Rutten, Cato van 
Kuijk en Sjef van der Zanden

Dorpsstraat. 
Menner Louis Weijers, Peer Donkers, 
Op de achtergrond de winkel van Willie 
van Hooff en Nellie Scheutjens/
Reclamebord “Exota”. Destijds een 
populaire felkleurige frisdrank maar 
in grote problemen geraakt vanwege 
de (vermeende) onveiligheid van ont-
ploffende flessen wat in de media breed 
werd uitgemeten en uiteindelijk tot een 
faillissement leidde.

Met Jan Jansen, Sjef 
Noten, echtgenote 
Rita, dochter Maree, 
van burgemeester Rob  
Waelput.en zoon Dré. 

foto 42
Aangekomen bij de ambtswoning
Links bij de bloembak Jaan van den Broek-Schenkels 
(Langstraat)

foto 40

foto 41 
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foto 47 
Boschhoven met paardbegeleider  
Gradus van den Broek.
Linksvoor Tom van Alphen, Hans Slaats 
en Frits Borgers.
Links op de kar o.a. Jozef Kersten, Lies 
Liebregts, Anneke Smulders-Bekkers, 
Drieka de Lepper, Annemie Jansen, 
Annie Slaats, Anneke Sweegers.
Verder op de kar: accordeonist Sjef 
van der Zanden, Cato Rutten, Jaantje 
Borgers
Rechts op de kar Jaan van den 
Broek-Schenkels.

foto 46 
Boschhoven vanaf 
de Groote Speel.

foto 45 
Echtgenote Rita en dochter 
Maree Waelput.

foto 44 
Bij café Marietje  
Baudoin met menner 
Peer Liebregts.
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foto 51 
Oude gemeentehuis, nu MFA “de Schammert”.
In de vleugel zaten voorheen  o.a. Wit-Ge-
lekruis, tandarts en bibliotheek.

foto 50 
Bij de ambtswoning.
Met Harrie Slaats en Nel van Laarhoven-Donkers.

foto 49 
Dorpsstraat bij winkel van Regien van Hooff
Menner Gradus van den Broek en  
accordeonist Sjef van der Zanden
Jozef Kersten, Alie van der Kruis- Versteeg, 
Anneke Smulders, Jaantje Borgers, Janneke 
Kersten-Jutten,.

foto 48
Klasgenoten van Maree
Henriëtte van Alphen, Rikie van den Broek, Annie 
Spooren, Maria de Vries, Rikie Spooren, Harriette 
de Lepper.
Dré en Maree Waelput. 
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foto 55 
Julianastraat, het huis van aannemer 
Frans van Eert, later “De Huiskamer 
van zc Graaggedaan”. 
Het kloostergebouw is klaar voor de 
sloop en voor de bouw van gemeen-
schapshuis de Meent.
Op de achtergrond de kledingwinkel 
van Wim Maas, Wilma.

foto 54 
Boerderij van Tiny van Meijl, Oostrikkerdijk.
De kinderen zijn Manuel Verhagen en Joost de Beijer.
De boerderij is later afgebrand.
Het verhaal gaat dat de bewoner, Tiny van Meijl,  elders zat te kaarten 
toen zijn brandweerpieper afging en dat het de brand van zijn huis 
bleek te zijn.  
Er lag een zilveren gildeschild met daarop een gulden.  
Het verhaal van ingebrande muntstuk. (gilde Sint Catharina en Sint 
Barbara). Het muntstuk was ingebrand in het schild.
Het schild heeft nu een plaats in het archief van het gilde.

foto 53  
Nog een foto van de afbraak van  
huizen in de Dorpsstraat 
o.a. het huis van Frans Rutten.

foto 52 
Dorpsstraat, afbraak woning Rutten 1971.
Boerderij maakt plaats voor blok van 2 
woningen.
Verderop is het huis van van Laarhoven 
(“Kukerol”) en Kobus Versteijnen.
Het postkantoor heeft hier ook gezeten.
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foto 59 
Expositie van de Heemkundekring in het oude 
Partronaat o.l.v. Sjef van der Zanden.

foto 56 
Het voormalige Klooster heeft ook nog 
gefungeerd als bijgebouw van lagere 
school Catharina (3 klassen) en huis-
vestiging voor jongerensoos Ploebotzki. 
Ploebotzki kreeg een huisvestiging in de 
Meentkelder en ging later ter ziele.

foto 57 
Boerderijgevel, waarschijnlijk aan de Oostrikker-
straat, nu zwemschool.
Boerderij van Jan van Kuijk, oftewel “Jan van 
Simonne”

foto 58 
Expositie van de Heemkundekring in het 
oude Partronaat o.l.v. Sjef van der Zanden.
Eigen spullen van mensen werden ter 
beschikking gesteld.
Hoewel het niet de bedoeling was, werd er 
ook nog een antieke lamp verkocht.
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foto 63  
De Heemkundekring met secretaris 
Jan Aarts, Jan Verhagen, voorzitter 
pater van Waesbergen en Piet van 
Engelen.

foto 60 
Expositie van de Heemkundekring in 
het oude Partronaat o.l.v. Sjef van der 
Zanden. Hier met koperslager Jan van 
Dijk en zijn vrouw Marie..

foto 61  
Expositie van de Heemkundekring in het 
oude Partronaat o.l.v. Sjef van der Zanden. 
Ook hier met koperslager Jan van Dijk 
De vader van Jo van Dijk, grootouders van 
Michel en Ruud van Dijk, van de  
koperslager.

 
foto 62 

foto 62
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foto 67 
Boerderij van broer en zus Kobus en Lies 
van Kuijk.
Met de kinderen Joost de Beijer en Manuel 
Verhagen.

foto 62

foto 66 
Achter de boerderij van Willeke van Meijl, 
Oostrikkerdijk.

foto 64

foto 65 
Tijdens de expositie werden ‘s middags in de 
bovenzaal van het Patronaat alle foto’s, veel van 
deze foto’s,  op een scherm geprojecteerd.
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foto 71 
Feest Willem Tell, Jong Nederland helpt. Met o.a. 
Henri Pompen, Piet Willems, Antoon van Mierlo, 
Toon Keijzers,  Henk Weijden, Burgemeester Rob 
Waelput, Laurens van Mensvoort, Rita Waelput, 
Hans van Dijk (koperslager), René Noten, Sjaak 
Vlaminx. 

foto 68 
Café Het Brouwershuis.
In het rechter gedeelte heeft bloemist Schippers 
gezeten en daarvoor ook de smederij van Hennie van 
Weert.

foto 69  
Julianastraat woning Toon de Greef.
De ouders van De Waal (Sjang de Waal) hebben 
er gewoond, Liebregts,  en de families van Meijl, 
Joppen-Pompen. 

foto 70 
Strijperstraat, woning oorspronkelijk van de familie 
Dielis, later van 1880 tot 1968 woonde er de familie 
van Dijk. Dat waren 2 vrijgezelle broers en  
2 vrijgezelle zussen. . Giel was schoenmaker.  
Marie Cecile Moerdijk woonde er en Joost Jansen. Het 
was de eerste boerderij in Leenderstrijp die een grote 
moderne verbouwing onderging.
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foto 72 
Met o.a. Henri Pompen, Henk Weijden, Henk-Jan Geelen, Wil 
Engelen, schutter Toon van Velthoven,  
gemeenteambtenaar Henk Post, burgemeester Rob Waelput en 
echtgenote Rita.

foto 73 
Met o.a. fotograaf  Cor Sweegers, Henri Pompen, Piet Willems, Laurens 
van Mensvoort,  burgemeester Waelput met echtgenote Rita 
De voorzitter van het district Acht, is ook bij het feest. 

foto 75 
Naborrelen achter het Patronaat met o.a. Cor Sweegers, Tiny van 
Mensvoort, Frans Noten, Rein Noten, Ans Noten, Frans Rutten 
(“Sas”), Marga Vromans-van Laarhoven, Wim Maas, Piet Willems, 
Everhard van Mensvoort, burgemeester Waelput,

Scharrelvarkens op stro bij 
Peer, Frans en Nel Maas 
aan de Oostrikkerstraat.

foto 76
foto 77

 
Verder met o.a. Henk Weijden, Henk-Jan Geelen,  Henk Post. De schutter 
is burgemeester Waelput, 



Witte nog ....

20 verhalen van vroeger uit Leende


