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Mary heeft haar foto’s gemaakt tussen 1968 en 1980.
Je kijkt over de werf
van Verhees. Manuel
Verhagen staat bij de
auto. De auto staat
op de afrit van de
snelweg. In de verte
zie je het huis van
Gieleke Ras.

Dit is een oorlogsmonument. Het is
een groot graf op het
kerkhof. Hier zijn 3
mannen begraven die
omkwamen toen een
bom ontplofte.
Het zijn Kees Vogels,
Harrie van Kuijk en
Frans van Weert.

het het

Boerderij van Rutten aan het Zwarte Pad.
Verder naar achter de boerderij van de
ouders van Frans Maas. Let op de waterbak.
De schoorsteen is voor het stoken van de
fornuisketel. Wasbak/voerbak.

De boerderij van Marie-Cécile Moerdijk in
Leenderstrijp. Voorheen van de vrijgezellen van
Dijk. Giel was schoenmaker. Er was toen nog
geen Sint Jan Baptistastraat.

Het begin van de Oostrikkerstraat. Dit is het huis
van Sjef en Drieka Snoeijen. Zij hadden een
kruidenierswinkeltje. Kinderen gingen er snoep
kopen.

Leenderstrijp, Strijperstraat 41. De boerderij nu van
Johan van Dijk. Het bouwjaar zal 1867 zijn. Of het
jaar van de restauratie. In het gebouw is een balk met
daarachter heel veel rekken. Die waren voor de valken.
De potstal was heel diep. In het huis zou mogelijk nog
hout van een oude kapel zitten. Er heeft een valkenier
gewoond. Vanwege de hoogte lijkt het een Teutenhuis.

verhalen van vroeger uit Leende

1

Witte nog ....
Achter de
boerderij.
Het blijkt een
boerderij aan
de Valkenswaardseweg te
zijn.

Een huifkar ter ere
van een gildefeest
voor Driek en Willeke van Meijl. Zij waren 65 jaar lid van het
gilde Sint Catharina
en Sint Barbara.
Eigen gemaakte
papieren
bloemen ter ere
van een intrek.
Tussen de
bloemen, Dré,
het zoontje van
burgemeester
Waelput.

Dit was de boerderij waar nu de zwemschool is. Met
de verbouwing is veel veranderd.
Het is de oudst gedateerde boerderij van Leende. Hij
is van 1682, gelegen aan de Oostrikkerstraat nr 26.
Eertijds was het als café de eerste aanlegplaats voor de
peelboeren. Reizigers tussen Eindhoven en Weert vertoefden hier, terwijl de paarden hun haver vonden in
de voederbak, geplaatst onder de bomen voor het huis.

In het huis op de hoek van nu de Sint Jan Baptistastraat en de Strijperstraat, woonde vroeger
Marie-Cécile Moerdijk. Zij was weduwvrouw en trouwde met Jan Deaudey.
Dit zijn foto’s van de feestelijkheden ter ere van het huwelijk
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De Dorpsstraat met Huize Sint Catharina. Een
Opel Record rijdt door de straat.
Hier woonde een
echtpaar Knapen
uit Heeze en ook de
schoonmoeder van
Gerard Rutten mevr
Leijten.
Links was de VGLO
een soort huishoudeschool.
Er was ook een open
huisje in de tuin voor
zieke mensen.

De achterkant van Huize Sint Catharina. In dit
gebouw waren woningen voor ouderen.

Linker foto boven; voor het gebouw
gemeentewerkers met Bburgeneester
Rob Waelput en voorwerker Noud van
Weert.
Onder 3e foto vlnr Nol van Rijsingen,
Truus Maas, hr en mevr Lutgens.
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Er kwam een nieuw bejaardenhuis. Het kreeg de
naam Leenderhof. Het echtpaar Sjef en Gonneke
van der Zanden waren bij de eerste bewoners. Zij
vierden er hun gouden huwelijksfeest.

De bouw van
Leenderhof met o.a.
burgemeester Rob
Waelput en op de
brandstoftank de
directrice van
Leenderhof.
Op de achtergrond
het begin van de
Kerkakkers.
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Indrukwekkende hijskranen doen het
werk. De Bobo’s kijken toe.

Binnen in het oude Sint Catharina. De kapel, de prachtige trap en de
keukenlift. Deze bracht het eten en de vaat op de plaats van bestemming.

foto links een privé kamertje, rechts een
mini sacristie.

bewoners van Huize Sint Catharina.

Het echtpaar Knapen en recht o.a.
mevrouw Leijten

Het personeel van Sint Catharina.
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De kapel in Huize Sint Catharina.

De huiskamer met Janus Verspeek en hr
Popelliers.

Het einde van Huize Sint Catharina.
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