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Kèk: Lauwse miensen!! (1)    
 
Thé van de Geer  
Thé van de Geer was een ondernemend man.  
Hij had een kruidenierswinkel op de hoek van de Retstraat en 't Zand.  
Na de oorlog breidde hij die uit met een afdeling klein textiel: handdoeken, ondergoed, e.d.  
Hij kocht een bestelbusje en ging daarmee langs de deur in alle dorpen van Maas en Waal, maar vooral 
aan de Maaskant. Daar waren niet zoveel textielwinkels. 
In 1952 kocht hij het café van Hent de Kock op de Zijveld, tegenover het Leones voetbalveld.  
Naast het café opende hij een nieuwe textielwinkel en de kruidenierswinkel in de Pas verkocht hij aan zijn 
zuster Gonda van Rossum uit Wamel. 
Zij was al enige tijd weduwe en kon deze bron van inkomsten goed gebruiken. 
(foto: staande, tweede van rechts) 
In 1958 bouwde Thé een nieuw woonhuis naast het café en verhuurde hij het café aan Hent van Eldijk. 
Het werd een sportcafé en Hent bouwde er een zaal bij.  
In 1971 kocht Thé de afgebrande meubelstoffeerderij van Mipido (nu Lidl), bouwde deze weer op en 
breidde zijn voorraad textiel uit met bedden en slaapkamermeubels.  
 
Het café werd later overgenomen door zijn dochter Sjanne en Gerard Janssen Steenberg. 
De meubel/textielzaak (die de naam "Variant" kreeg) door zijn dochter Fia en Gert v. Eck. 
 
 
Kent u nog mensen op onderstaande foto ? 
 

 
 

Een dagje uit met een groot aantal van zijn klanten .  
Hier waren ze op Schiphol bij het nieuwste vliegtui g van de KLM "de Constellation". 

Ook Volendam werd bezocht.    6e Staande van links: Thé v.d. Geer. 

 
Ledenvergadering:  
 
Dinsdagavond 25 april 2017  
in D'n Dulper te Boven-Leeuwen.  
 
Noteer deze dag in uw agenda! 
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Een praatje tussen twee buren op de BIKKELEN 
in het dorp Beneden-Leeuwen, maart 1915.  
 

 
 

't Is een koude, natte zondagavond. 
"Ik raoi, da'k vanaovond thuis blijf," zè Toon tegen zijn vrouw. 
"Ik zie er tegenop um over die smerrige Bikkelen te lope.  
Ik kan er met mijn klompe nie dreugvoets dur kamme." 
 
Gelijk wordt er op de deur geklopt en op 't woord "Binne" komt buurman Has aonstappen. 
"Goeien aovond, Toon en vrouw." 
 
"Ok zo Has! Nim mar une stoel en krûp mar bij de kachel, want 't is koud. 
Vrouw gao is een bietje in 't fleske haolen vur Hasse, dan zulle we den zondagaovond wel deurkamme. 
Hoe is het mé d'n oorlog gesteld Has? Wà valle er toch véul dooie. 
't Is bar. Wanneer zal er toch us een eind aon kamme?" 
 
" 't Is verschrikkelijk en nou dóchte de miense, dà 't nie langer kon dure es drie maonde en nou zijn 't er al 
bijna acht geworre. God wit hoe lang nog! En dan alle krante; ze staon er vol van, 't is niks es oorlog. 
't Liefste lèès ik nog de "Maos en Waoler", die hêt er nog us inne keer een lollig stukske in staon." 
 
"Laote we mar us over iets ánders praote Has. Wà dunkt oe van de Bikkellaon?" 
 
O, dès treurig, treurig! Wanneer zal daor nou us verândering in kamme? Wanneer zullen nou eindelijk de 
poldermeesters us inzien, dê hier zo noodzakelijk verbêtering plats môt hebbe?" 
 
"Och Has, ze hoeve hier zelf nie te kamme. 
Of ge nou klaagt of verzuukschriften inzêndt, 't helpt allemaol niks.  
Vrouw, schud vur mijn en vur Hasse mar us inne goeie klaore in." 
 
"Zeg Toon, za'k ou es vertelle wà ik van den winter, mé dà hoge waoter, bij den afweg van den dijk 
gezien heb? 
Een paar heere, ik gleuf dà 't aonnemers waore, rede mé hun fiets in den aovond de Bikkelen over.  
Ze ha'n der gin êrg in dà de weg ondergelope was.  
Plêts, plats, klets en daor lage ze te spartele in het kouwe nat. Druipnât vol modder, trokke ze terug. 
Ik kreeg medelije met de êrreme stumpers en nodigde ze uit binnen te kamme om hun klere te dreuge. 
Mijn vrouw schonk hun een flinke tas koffie in en nao bekamme te zijn van den schrik name ze de 
terugweg achterum, op huis aon.  
Ze konde mar nie begrijpe, dà hier zoveul miense wone en die weg nog nie verbêterd wâs." 
 
"Ja Has,'t is schànd veur vremde miense die hier bij wijle hêên kamme. 
Wij wete nie bêters, wij zitte hier nou eenmaol in die modderlaon; da's altèd zo gewist. 
Hier wônne immers gin rijke mense. Záte díe hier mar, dan zut er wel verândering in kamme." 
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Vervolg:  buurpraatje op de Bikkelen, 1915 
"Mar Toon, zo'n boerkes en werkmiense es wij, hebbe niks in de melk te brokkele. 
Verbeel oe nou es Toon, dà wij baas of meester waren van den polder; wà zudde gij dan doen? 
Gôn wij daorbij ôk deftig praote?" 
 
"Nou Has, dà deftig praote laot ik aon jou over. Ik zou deze modderlaon herscheppe in een laon of straot, 
begaonbaar voor iedere fatsoenlijke miens en ook berijdbaar make vur karre en rijtuige. 
Daorbij zou ik dà lage gedeelte van de Bikkelen ophoge, zodat bij hoge waterstand der binnenpolders de 
straot niet overlope kan." 
 
"Verrek Toon! Ik wou dê gij mà poldermeester waar." 
 
"Vrouw, schud ons nog mar us 'n afzakkertje in. 
Wà zou ik toch blij zíjn es de werkelijke here poldermeesters er ôk zo over dochte........  
Hoe gelukkig zou ik me vuule, wanneer ik nie mer mê vuile modderige klompe in de kerk hoefde te 
kamme; me nie mer hoefde te schame bij andere miense binne te trede, zonder de nette huiskamer met 
slijk te bevuile." 
 
"Toon, wij zullen mar hope, dat 't bèter wordt. 't Bèste is, dà we de boere zelf mar es op de koffie 
verzuukke, dan kunne ze zien dè we goeie rede tot klage hebbe. 
't Is nege uur, ik mót naor huis. Vrouwlief zal de pap wel gaor hebbe. Welteruste, Toon." 
 
"Welteruste Has!" 
 
 
”De Pieternel” in de Wiel 
door: J. v. Gelder 
 
Piet van den Hurk 
Piet van den Hurk heeft zijn jeugd 
doorgebracht bij en om de grote Wiel in 
Beneden-Leeuwen.  
Hij heeft gevoetbald op de Bossee,  
geschaatst op de Wiel, gevist in de Wiel en 
gevaren op de Wiel. 
Het varen was zijn grote passie. 
 
Veerhuis 
Na zijn schooltijd ging Piet op de grote vaart 
en leerde hij hoe om te gaan met een schip.  
Na 20 jaar vond hij het welletjes en nam café 
"het Veerhuis” over, aan de dijk in Beneden- 
Leeuwen.  
Maar het varen bleef trekken en hij kocht de 
waterboot "Leeuwen", handel in scheepsartikelen. 
 
Zeeuwse Poon 
In 1984 zag hij een oud bedrijfsvaartuig, de Zeeuwse Poon, gebouwd in 1890 in Zeeland. 
Zeilen en oude schepen is een hobby van Piet. De Poon werd in oude staat teruggebracht bij 
scheepswerf Woudenberg aan de Strang in Beneden-Leeuwen.  
Het schip is 15 m lang en 4 m breed en heeft 100 m2 zeil. 
Piet en zijn vrouw Nel voeren met dit schip over alle wateren van Europa, zelfs tot in Amerika. 
Maar zijn droom was toch altijd nog om met dit schip te varen op de Wiel, vlakbij de plek waar hij is 
geboren en getogen.  
 
Het was natuurlijk geen kleinigheid, maar met hulp en medewerking van een aantal mensen werd in 2009 
met een grote kraan het schip uit de Strang getild en bij de Ringkade in de Wiel gelegd.  
Piet en Nel organiseerden rondvaarten en voor een paar euro kreeg men er een schrobbelèr (borreltje) 
bij. Het werd een groot succes! 
 
Op de foto: de boot op de Wiel. Een prachtig gezicht, met de Lauwse molen op de achtergrond.  
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Ledenwerving Heemkundevereniging Leeuwen   
 
Doelstellingen: 
*Het in brede kring belangstelling wekken voor en het bevorderen van kennis over heemkunde 
 in ons werkgebied. 
*Het onderzoeken en in kaart brengen van de verschillende aspecten die tot het begrip heemkunde behoren, 
 zoals de plaatselijke geschiedenis, het volksleven, het dialect, het landschap, de bodem  
 en historie in het algemeen. 
*Het opkomen voor heemkundig belangrijke zaken, o.m. door zitting te nemen in gemeentelijke en regionale 
 organen die met heemkunde te maken hebben. 
*Het verzamelen en bewaren van documenten, publicaties, afbeeldingen en zaken waarvan het zonde zou zijn 
 als ze verloren zouden raken en die mogelijk kunnen bijdragen aan een beter beeld van de geschiedenis van 
 Leeuwen. 
Verder: 
 1.Periodiek uitgeven van een nieuwsbrief. (streven is 4x per jaar) 
 2.Het openstellen en bemannen van onze verenigingslocaliteit Brouwersstraat 7A. 
 3.Werkzaamheden door werkgroepen. 
 4.Het verzamelen van krantenknipsels en documentatie. 
 5.Contacten met de pers en andere heemkundeverenigingen in de regio. 
 6.Het publiceren van de resultaten van heemkundige onderzoeken. 
 7.Verzamelen en indexeren van bidprentjes. 
 8.Verzamelen en bewaren van beeld- en fotomateriaal. 
 9.Het onderhouden van een informatieve website: www.heemkundeverenigingleeuwen.nl 
10.Organiseren van tentoonstellingen en excursies. 
 
Om al deze zaken goed te kunnen behartigen en te bekostigen zijn wij sterk afhankelijk van ons ledental. 
Momenteel hebben we 88 leden en wij zouden graag zien dat dit aantal nog groeide. 
Wij vragen u: Kent u iemand in uw omgeving, die belangstelling heeft voor onze vereniging? 
Laat haar/hem dan onderstaand strookje ingevuld in de bus doen op het adres Zijveld 29! 
 

Ik meld mij aan als lid van Heemkundevereniging Leeuwen  
per 1 januari 2017. (De kosten hiervan zijn €12,50 per jaar) 
 
Achternaam.........................................Voorletters............     Geslacht:m/v   
 
Adres:.............................................................. 
 
Woonplaats........................................... Postcode............................. 
 
Email-adres 
..........................................Telefoonnummer............................. 
 

 

Sponsor: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bankrekening: NL10RABO 014.95.51.274 

Secretariaat: Korenbloemstraat 53, 

6657 BA Boven-Leeuwen 

Telefoon: 0487-593647 

Email: TonvanKruijsbergen@gmail.com 

Kamer van Koophandel nr. 30 26 09 37 

website:  www.Heemkundeverenigingleeuwen.nl 
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