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Het Kerstenstraatje 
 
De St. Josephstraat bestond voor 1926 
nog niet en hoorde bij de Zandstraat. 
Toen was er een doodlopend straatje naar 
enkele huizen, die een eindje terug stonden. 
Deze werden doorgenummerd vanaf de 
Zandstraat.  
In het huis op bijgaande foto woonde schilder 
Kersten; hij had een schildersbedrijf. 
In de winter, als er weinig werk was, maakte hij 
verf voor eigen gebruik, maar ook voor andere 
schilders. Dit liep zo goed dat hij helemaal 
overging op het maken van verf en zo ontstond  
de eerste "verffabriek" in Beneden-Leeuwen. 
Nu hebben we in de Veesteeg verffabriek 
Global Paint, waar 60 mensen werken, maar Kersten deed het in z'n eentje. 
 

Na Kersten werd bovenstaand huis bewoond door de familie Teunissen, daarna door Marinus van 
Tiem, thans door zijn zoon Arnold. 

Achter het huis van Kersten, iets meer op een 
heuvel, stond de woning van Nicolaas 
Kolvenbach.  
Kolvenbach kocht een huis in de Zandstraat  
(waar later zoon Gert en kleinzoon Rien 
gewoond hebben) en verkocht zijn woning 
aan zijn schoonzoon, Frans van Wamel.  
Toen van Wamel later het huis met tuingrond 
naast het patronaat in de Zandstraat kocht, 
nam Jan van Lent zijn huis en tuinderij over 
en zette er een tuinderskas op.  
 

Meteen na de watersnood werd het Kersten-
straatje doorgetrokken en werden er door de  
St. Josephstichting een twaalftal huizen 
gebouwd. Sindsdien heet de straat 
St. Josephstraat. 

In dit huis, voorheen eigendom van Nicolaas Kolvenbach, woonde tuinder Jan van Lent. 

Ledenvergadering:  
 
Dinsdagavond 25 april om 19.30 uur 
in D'n Dulper te Boven Leeuwen 
 
Na afloop foto-expositie:  
Huizen en boerderijen in Leeuwen 
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Twee historische panden in de Zandstraat mooi gerestaureerd !  
 

Dit pand was voorheen het postkantoor,  
lange tijd bewoond door de familie van 
Kerkhof. 
Aan de rechterkant was het woonhuis, aan 
de linkerkant het postkantoor. 
Vanaf 1910 was Jan van Kerkhof hier  
kantoorhouder van de PTT.  
Daarna, tot 1980, zijn zoon Wim. 
 

Hier was ook de halteplaats van de stoom-
tram. 
 

Deze bouwstijl was vanaf 1900 in zwang. 
De huidige eigenaar heeft het mooi in oude 
staat hersteld. 
 
 

 
Dit winkelpand is eind 1800 gebouwd en werd 
bewoond door de familie van Zwam.  
Bernardus Kolvenbach trouwde met hun 
dochter. 
Ze hadden een winkel in galanterieën, 
tabakswaren, visartikelen en speelgoed. 
Hun dochter Fientje, die trouwde met Jan van 
Kouwen, zette deze zaak voort.  
De nieuwe eigenaar heeft het pand in de oude 
stijl opgeknapt.  
Ook veel van het oude interieur is intact 
gelaten. Het is nu een modezaak. 
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Onze vereniging wordt regelmatig benaderd voor informatie en gegevens. 
 

Enkele vragen die we kregen: 
 
Leo van Stippent uit Wijchen vraagt of wij een foto of bidprentje hebben van Theodora van Aanholt, 
die voor de oorlog in de Pas nr. 479 woonde. Hij gaat een kwartierstaat maken. 
 
Michael van den Hurk uit lJmuiden is met zijn stamboomonderzoek bezig en vraagt of de families  
van den Hurk katholiek waren, waar hun kerk stond en waar ze omstreeks 1750/1775 zijn begraven. 
 
Huub Blom van schaakvereniging Tornado vraagt of wij De Omroeper van 50 jaar geleden in ons 
archief hebben. Dit  i.v.m. het 50-jarig bestaan van de vereniging. 
 
Peer Tijssen uit Reusel is op zoek naar gegevens van Joannes Brans, gedoopt in 1779 te Wamel,  
zoon van Joannes Henric Brans en Maria Spieman. 
 
Bart Belonje uit Rotterdam gaat een boek schrijven over de crossing van 2 neergeschoten piloten. 
Zij staken vanuit IJzendoorn de Waal over en vonden via de boerderij van Fanje Kolf in Boven-Leeuwen 
een schuilplaats in de schuur van den Bieman. 
 
Ruud van Elk uit Zwolle vraagt of de huizen van zijn vader en grootvader in de Brouwersstraat er nog 
staan en zoekt ook nog een bidprentje. 
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Nieuwe bewegwijzering ANWB in 1958 
Na de voltooiing van de ruilverkaveling werden in het buitengebied tal van nieuwe polderwegen 
aangelegd. De bewoners hadden aanvankelijk veel moeite de juiste route te vinden. 
Bedenk wel dat er nog weinig auto's waren en men op de fiets of anderszins de fout in ging. 
De mensen klaagden daarover bij de gemeente. 
De ANWB besloot daarop de bewegwijzering grondig te herzien en lichtte dit als volgt toe:  
 
ANWB  PLAATST  SPECIALE  WEGWIJZERS  IN  HET  LAND  VAN  MAAS  EN  WAAL  
 
OP VERZOEK VAN EEN AANTAL GEMEENTEN IN HET LAND VAN MAAS EN WAAL,  
WAAR DE BEWONERS, ALS GEVOLG VAN DE HERVERKAVELING, THANS ZELF MOEITE 
HEBBEN DE WEG TE VINDEN, HEEFT DE A.N.W.B. EEN WEGWIJZERPLAN OPGESTELD 
WAARBIJ ERNAAR IS GESTREEFD HET VERKEER OP EEN HERVERKAVELINGSWEG ZO 
SNEL MOGELIJK NAAR EEN BREDERE WEG TE VERWIJZEN. 
 
MET HET PLAATSEN VAN DE 
WEGWIJZERS -IN TOTAAL 22- lS 
INMIDDELS EEN BEGIN GEMAAKT. 
DE WEGWIJZERS WIJKEN OP 
VERSCHILLENDE PUNTEN VAN 
HET GEBRUIKELIJKE MODEL AF. 
DE BORDEN ZIJN KLEINER EN 
GEVEN, IN VERBAND MET DE 
GERINGE AFSTANDEN, GEEN 
KILOMETERTAL AAN EN WORDEN 
NIET BLAUW-WIT, MAAR ZWART-
WIT GESCHILDERD. 

 
De foto geeft een mooi beeld van het 
(nog met de hand) beschilderen van 
de borden in Den Haag.  

25 januari 1958 ( foto ANP ) 
 
 

Watersnoodfilm 1926 
 

Hans Jurriens verwees ons naar een filmpje  
op internet over de watersnood van 1926, 
gemaakt vanuit een KLM-vliegtuig.  
De Leeuwense kerk is daarop duidelijk te zien, 
evenals het kerkhof, omrand door een zwarte 
haag. 
Rondom de kerk (hoogste punt) stond minder 
water dan b.v. op de huidige van Heemstraweg, 
toen nog Koningsweg, later Achterstraat.  
Linksboven de Wiel en de huizen van Eltink en 
slager Lemmers.  
De donkere rand voor de Wiel is de Bikkelen.  
Het water (witte gedeelte) achter de kerk is nu  
Dorpsplein, Wielstraat, Parkstraat en 

Bosseestraat. Middenvoor drie huizen: van Keultjes, van v. Dreumel en de boerderij van Arts.  
Rechts van het kerkpad (achter het klooster): woonhuis en schuur van familie de Boer.  
Daarboven: het postkantoor, het pand van Cruissen en horlogewinkel van Oijen. 
Via onze website kunt u enkele filmpjes bekijken: 
http://www.heemkundeverenigingleeuwen.nl/watersnoodFilm1926.htm 
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De schutskooi 
 

Zo'n schutskooi stond vroeger in de Liestersteeg 
tussen Leeuwen en Wamel.  
Ook stond er een vooraan in de Veesteeg tussen 
Boven- en Beneden-Leeuwen, ongeveer op de 
plek waar nu autobedrijf van Oijen is gevestigd. 
Het was een ruimte van ongeveer 3x3m, 
omgeven door een hekwerk van ijzeren stangen, 
met een toegangsdeur. 
 

Zo'n schutskooi had als functie het schutten 
(tijdelijk opsluiten) van uitgebroken en 
verdwaalde dieren, zoals koeien, paarden, 
varkens en schapen. 
Dit was vastgelegd in een gemeentelijke verordening. 
De schutter, veelal een in de buurt wonende en werkende boer, moest de loslopende dieren hierin 
opsluiten en voor de dieren zorgen totdat de eigenaar kwam opdagen. 
Deze schutter moest ook het zogenaamde schutgeld innen voor de verleende zorg.  
Daarnaast moest de eigenaar van het betreffende dier een boete betalen aan de gemeente. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Heemkundevereniging doet mee met de jaarlijkse Rabobank Clubkas Campagne! 
 

Wie kunnen er stemmen? 
Leden van de Rabobank ontvangen voor de stemperiode per post een unieke code waarmee ze 
kunnen stemmen.  
Van woensdag 17 mei t/m maandag 29 mei brengen zij via een stemsite hun stem uit op de 
verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toedragen.  
Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging mogen 
worden uitgebracht. Gekozen is voor meer stemmen (vorig jaar konden leden 3 stemmen uitbrengen) 
zodat meer clubs een stem krijgen. 
Elke stem is geld waard, dus hoe meer stemmen een vereniging krijgt, hoe meer geld dit oplevert! 

Let op: alleen leden van Rabobank Maas en Waal mogen stemmen.  
Als je klant bent, ben je niet automatisch lid. 
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