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Foto’s ‘Dorp’ van Mary verhagen- van Draanen Deel 2 

zondag 10 april 2022 aflevering 51. 
Er is goede belangstelling. Jan en Mary zijn ook weer aanwezig.

foto van de bijeenkomst in De Schammert.  
Midden voor Mary en Jan Verhagen.

De entree van Leende als je van Sterksel afkomt. 
Zo was het rond de jaren 80.
Rechts de boerderij van Theo de Werdt, links het huis 
van Jan de Werdt. Verder naar links verscholen in het 
groen, een boerderijtje van Smulders en de boerderij 
van Driek en Bet van Meijl. 

Het roodbonte vee in de wei 
bij Driek van Meijl

Strijperstraat 23. De boerderij van Jan 
Hurkmans. In die tijd hadden we houten lan-
taarnpalen, die tevens dienst deden als  
elektriciteitspalen. Of was het omgekeerd? De 
elektriciteitsvoorziening was opgehangen aan 
houten palen. Daaraan was ook een straatlamp 
bevestigd.  Een gedeelte van de muur is wit 
gepleisterd. 
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Bij de boerderij van Willeke van Meijl. Gouden feest. 
De taxi van Wim van Hooff. Uiterst rechts, fotograaf 
Cor Sweegers. 

De versierde  
boerderij van 
Frans van Gastel. 

Het kippenhok 
van Peer en Nel 
van Alphen. 

De Dorpsstraat. 
Links woonde eerst Janus van 
der Zanden, dan Frans Thijs, 
vroeger sigarenfabriek, dan van 
den Biggelaar, Frans van Lieshout, 
de kapper, wiens moeder ook een 
winkeltje had. Recht woonde Theo 
van Laarhoven, inb de volksmond 
Kukerol genaamd.  
Het verhaal van Kukerol staat na 
de laatste foto. Dat is op pagina 
12. 

Boernstal. 
Let op de balken en de jutten zakken. 
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Start van burgemeester Netten 
in Leende 1981. 
Veel gemeenteraadsleden.  
Frans van Dijk, Wim Wasser, 
Frits van Mierlo met vrouw, 
Fried Verhoeven, Jan de Zwart 
en Coleta. 
En verder Wim en Nettie 
Cuijpers.  

Aanleg van het Molenberg viaduct (1966).  
Boven, het witte huis is van Cor van Lieshout. (later was er een 
dumphandel) 
De persoon op de foto is Jan Verhagen. 
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De Vier Linden. 
Dit is een rijksmonument met een 
historie die teruggaat tot 1684. 

Valkenswaardseweg 3D. 
Vroeger heette de Valkenswaardseweg 
Molenstraat. Je had zicht op de molen.  
Deze boerderij van Rutten was tevens café.  
Café Molenzicht. 
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Lind Mert. 
Op de voorgrond 
links Nellie Noten- 
Janssen.  
Rechts personen in 
speciale kledij voor 
de torenfeesten in 
1974. 
Onder: een os aan 
het spit. 

Bloemist Piet Schippers. Let ook op de verkiezingspos-
ter van de KVP,  katholieke volkspartij. 



Witte nog ....

6 verhalen van vroeger uit Leende

Het huis van 
Driek van 
Zon. 
Driek was 
manden-
vlechter. 
Hij had veel 
kinderen 
waaronder 3  
tweelingen. 

Het meisje links is Francien 
Noten.. 

Broekerstraat. 
De boerderij 
van Frans van 
Gastel. 
Dakdekken met 
stro. 

De boerderij 
van Sjef van 
Mierlo, de 
vader van 
aannemer Piet 
van Mierlo. 
Strijperstraat 1. 

Het tolhuis.
Zevenhuizen 1 
Hier woonde Sjef de Win 
met 7 dochters, later 
woonde er Wim Rutten.

De boerderij van Peer en Nella van Alphen.
Detail: de kousen van Nella werden 
opgehouden met weckringen.
 Zij verhuurden hun voorkamer.

De boerderij op Boschhoven van Giel en 
Bart van Dijk. 
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De  woning van voorheen Lientje en Adam 
Simkens. Hier was ooit het politiebureau en 
vroeger het doktershuis. Hier woonde o.a. 
dokter De la Geneste.  
Vanaf de 70er jaren woonden er Jan en Ria van 
Hoof en daarna werd het de  plek van Korein 
Kinderplein.

50 jarig 
huwelijk van 
Sjef van der 
Zanden.  
De bruidjes 
zijn meisjes 
uit de naaste 
familie. 

De ‘nieuwe’huizen in de Lindelaan. 1970. 
Jan Louwers, . van Weert,  . Asten

Deze bijenkorven stonden 
tegenover het huis van 
Peer Verduijn. Jac van der 
Palen vond er een munt van 
koning Willem III.  
Er lag altijd tabak om de 
bijen te beroken. Kwajon-
gens gebruikten stiekem de 
tabak om te roken. 

Het huis van Peer Verduijn. 
Een tweede voordeur. 
Slechts één raam. Vroeger 
was het .... (Frans van Mier-
lo) Smidse  
Nu is het huis van Mrtin  
en Tonny de Wit.
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Het patronaat was ooit 
tijdelijk gemeentehuis.  
Achter het patronaat 
waren gebouwtjes voor 
de jeugdbeweging. 
In 1974 zijn deze foto’s 
vertoond in een boven-
zaaltje van het patronaat. 
Er was een toneel met 
onderin een souffleur-
ruimte. Frans Rutten was 
de laatste prins Carnaval 
in ‘t Patronaat. Strijper-

Mevrouw v.d. Lokkant, Sinterklaas (Gradus Hanssen), pastoor Woestenburg, burgemeester van de Lokkant  
en wethouder Wout Schoone.

zeug met biggen. 
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Het begin van firma Verhoeven.
aan de Lindelaan. 

Links de kantoorafdeling. 
In het rechtergedeelte kwam later hobbyclub ‘t 
Prutske en het Repaircafé van Graaggedaan. Tinus Verhoeven, Jo Versteijnen,  

Dré van Overdijk. 
De Peugeot van Weekers.  
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Links Tinus Verhoeven van Verhoeven Grond Verzet. 
Hierboven medewerkers zoals Jo Versteijnen en  Dré van 
Overdijk.

Nelly van Ansem in de Strijperstraat bij  
het Hazelnotenbier.  Strijperstraat 69. 
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Kaart van Leende in 1868. 
De kaart is getekend door J. 
Kuijper. 
Let op de aanduiding van 
afstand in looptijd i.p.v. 
kilometers.  
Veel namen van toen zien we terug  
in de huidige straten en wijken. 

Links de bedstee in het 
huis van Peer Verduijn. 
Rechts een bedstee ach-
ter het gordijn. 
Let op de afmetingen 
van de bedstee, niet veel 
groter dan een deur. 
Mensen sliepen zittend 
in zo’n smalle bedstee. 

Boerderij Dorpsstraat 
112. Deze staat rechts van 
de huidige cafetaria Het 
Klumpke.  
Hier woonde Koos van 
der Kruijs, de kok voor 
bruiloften en partijen.  
Zowel bij bruiloften thuis, 
in de schoongmaakte stal, 
of in een café, kwam Koos 
met een team voor een 
heerlijke warme   maaltijd 
zorgen. 
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Giel Ras, in de volkmond Gieleke, had een 
schoenwinkel en een eigen ‘schoenmakerij’.  

De winkel van Verhoeven. Vader was smid, moe-
der had een winkel in huishoudelijke artikelen. 
Zoon Wim startte er een schildersbedrijf. Rechts in 
dit gebouw ontstond Verhoeven Verwarming.  
Rechts is het bordje Friture H. v. Meijl zichtbaar. 

Bij een boerderij in het 
Zwanegat wordt het 
gedekt met stro.  

Een gouden feest bij Verhees.  
Veel bruidjes met name ook 
uit de buurt. 
De My Fair Lady zou van 
Wim van Engelen, van 
Garage van Engelen aan de 
Valkenswaardseweg zijn.  
We zien o.a. Jan van Dijk, de 
koperslager, die in de Klein 
Kerk, de buurt van het gou-
den bruispaar, woonde. 
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De Julianastraat. 
Kinderen met 
Mauel Verhagen. 

Het hijsen van de vlag door burge-
meester Rob Waelput. 

De Dorpsstraat, nu met moderne 
lantaarnpaal. Let op de sigarettenau-
tomaat bij Frans de kapper, Frans van 
Lieshout.

Zicht op de toren vanaf het terrein 
waar later de Kerkakkers zijn geko-
men. 
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Het oude postkantoor  
Hier is nu het Postkantoorstraatje. 
Voor het hek staat Jan Rutten, de beheerder van het postkantoor.  
De oude rode brievenbus die in de voortuin van het postkantoor stond, ver-
huisde na de sloop van het postkantoor naar de voortuin van het woonhuis 
van Jan Rutten.  

KuKerol
We hadden het over de oorsprong van de naam Kukerol. Ton van Dijk, een 
van de aanwezigen,  meende gelezen te hebben dat Sjaak de Waal in zijn boek 
Brokmop daar een hoofdstuk aan gewijd heeft. Hij heeft het voor ons 
opgezocht. 
Ik voeg het toe. Dankjewel Ton van Dijk.  
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