
 

2 Winkel  
 
De winkel werd later voortgezet door zoon Door in 
een pand (Julianastraat 26 ) gebouwd in 1932.  
Bij Waale Bert en later Door verkocht men petrole-
um, ijzerwaren, klompen, stoffen, huishoudelijke arti-
kelen, kruidenierswaren, sloten, rozenkransen, kerk-
boekjes, siga-
retten, siga-
ren maar ook 
alles voor de 
landbouw 
(van kunst-
mest, cement, 
graszaad tot 
gereedschap).  
 

Toen er in 
Stramproy winkels bijkwamen werden dingen over-
gedragen. Uiteindelijk bleef handel in porselein, dro-
gisterij en stoffen over.  
De winkel bleef lang in de familie via kleinzoon Jan 
en achterkleinzoon John. John Aendekerk heeft nog 
steeds drogisterijen/schoonheidssalon in Stramproy 
en Weert.  

4 Waalekuukes  
 

Bert Aendekerk was een handelaar die met vee (koeien, varkens en kuikens) maar ook 
vodden naar de markt ging in Roermond maar ook naar Aken, Maastricht en Keulen. 
“Waale kuukes” als bijnaam voor nakomelingen van Waale Bert komt mogelijk van de 
handel die Bert dreef met kuikens en vetgemeste haantjes tot in Maastricht toe! Bert 
had altijd een stok met een scherpe punt die hij kon ronddraaien in de hand als hij op 
pad ging. Dat was handig om het vee op te jagen als hij naar de markt ging maar ook 
nuttig als hij terugkwam en zijn portemonnee gevuld was. Vooral in het gebied rond 
Baexem en Grathem waren bossen waar zich ook struikrovers ophielden. 

Veel kinderen, enkele kleinkinderen en een paar achterkleinkinderen van Bert en 
Cathrien zijn met pluimvee verdergegaan. Zo ook het bedrijf van Miranda (van Truus 
van Sjang) en haar man Rene dat op de route ligt. Ze hebben opfok- en legkippen op de 
locatie waar Thei (van Sjang) “piepkuikens” hield. Er zijn dus nog steeds “Waalekuukes”.  

3 Een Waalehoeve in Laar 
 

Op de boerderij Versteegen aan de Soutsweg  is Dora Versteegen, de 
vrouw Lei van de Waal, in 1908 geboren en leerde Sjef van de Waal zijn 
vrouw Nel Driessen kennen. Nel was maagd bij Versteegen. Hun eerste 
kusje was achter de lakens aan de wasdraad. Na hun trouwen kochten ze 
een boerderij van de familie van Nel en verhuisden ze naar de Laarder-
weg 41 in Weert. Sjef en Nel hadden een echt gemengd bedrijf 
(akerbouw, rundvee, melkvee, leghennen, 
“piepkuikens” en varkens).  
 

De boerderij is nu in gebruik als woon-
boerderij. De boerderij had oorspronkelijk 
niet de naam de Waal maar op de gevel 
staat nu groot de naam de Waalehoeve. 

5 Vennen 

Rond 1900 begon vanaf Stramproy bij de Vleet 
(Vlietbeek) een uitgestrekte, natte wildernis. Waale 
Bert kocht veel woeste moerassige grond en vennen in 
deze omgeving met het idee hier landbouwgrond van 
te maken. In het begin van de 20ste eeuw begon hij 
samen met zijn zonen aan de ontwatering en ontgin-
ning van de vennen in dit gebied. In zes weken tijd 
groeven zij een ontwatering naar de Vleet, waarna “t 
Vin en het “Leimvin” droogvielen. In totaal werden 
alleen al bij ’t Vin al 8-9 hectare ontgonnen. Er werd 
handmatig gegraven en het zand werd met paard en 
kar afgevoerd.  
Ook andere grondeigenaren o. a. burgemeester Don-
ders zagen het nut van de ontwatering en stelden 
paard, kar en menskracht ter beschikking. Het idee 
van de ontwatering was van Waale Bert en het plan 
werd getekend en uitgezet door Stals (Luusemes 
Thies, later ook burgemeester). In Stramproy werd er 
in het café flink over gepraat. Veel mensen konden 
niet geloven dat als de afwatering klaar was het water 
ook “zou gaan lopen”, dus het ven ook echt droog zou 
worden en gebruikt kon worden voor de landbouw.  

9 geboortehuis Waale 
Bert 
De omgeving van deze boerderij net 
over de grens in België gelegen heet 
de Waal. Hier is Waale Bert gebo-
ren. Zijn jongste broer Koeeb (15 
jaren jonger) heeft de boerderij 
overgenomen. De boerderij is nog 
van de familie Aendekerk via de lijn 
Koeeb,  Door, Thieu en nu Pascal. 
Het bedrijf is een gespecialiseerd 
melkrundveebedrijf. 

 
  

1 Boerderij Foto voorzijde 

Dorpstraat (Julianastraat) werd in 1938 voortgezet 
door zoon Lei Aendekerk samen met diens vrouw 
Dora Versteegen. Door een grote brand in 1943 werd 
de schuur in natura herbouwd tot aardappelkelder en 
hoge graanschuur nog vóór het einde van WOII.  
Het gemengde bedrijf werd gemoderniseerd. De 
koestal en de mestvaalt veranderden in een gierkel-
der met daarboven een zeugenhouderij.   
Midden jaren 50 schakelde Lei over op tuinbouw 
(asperges, aardbeien, boontjes, augurken) en fruit-
teelt (zwarte bes, bramen en morellen).  In de kip-
penhokken en graanschuur kwamen “piepkuikens”. 
Na hun pensioen werd “de Waal” verkocht en ver-
bouwd tot café, restaurant en discotheek “de Tap-
hoeve”. Op de locatie van de boerderij en boom-
gaard is nu een nieuwbouwplan gerealiseerd aan de 
Wa(a)lestraat.  

6 Eerste Boerderij in ’t Vin   
Gebouwd rond 1920. De witte stenen in de rand on-
derin zijn stenen die zelf gemaakt zijn door de Fami-
lie Aendekerk op de Steinakker in Stramproy begin 
19de eeuw.  
Hier woonde na zijn trouwen zoon Thieu met zijn 
vrouw. In 1949 kwam zoon Sjang op deze boerderij. 
De boerderij is gebouwd als langgevelboerderij en 
daar is door Sjang het dwarsstuk tegen aan gebouwd 
in 1949. In 1964 is Thieu van Waale Sjang samen 
met Fien Schenen begonnen op de boerderij “Bie de 
Waal”. In 1970 bouwde hij een doorloopmelkstal 
voor 49 koeien, dat was destijds erg vooruitstrevend.  
 

In 1996 sep-
tember bedrijf 
verkocht aan 
een rundvee-
houder die 
verplaatst 
werd in het 
kader van 
Ruimte voor het Water uit het “Land van Maas en 
Waal”. 

Nadat zoon Thieu hier in 
1949 ging wonen werd er 
een varkensstal 
(varkensbungalow 
1959/1960) gebouwd, er 
kwamen bussen met mensen kijken naar deze noviteit. In de 
jaren 50/60 zijn er ook diverse kippen stallen gebouwd die 
nu weer allemaal afgebroken zijn. Later ging zoon Harrie 
verder met de kippenstallen die nu nog ten dele staan. In 
1963 kwam zoon Pier en zijn vrouw Miet Beeren op de boer-
derij. Er werd verder uitgebreid in 1969 een stal met aange-
bonden koeien en in 1973 de eerste ligboxen stal. Later toen 
zoon Bart (huidige bewoner) in het bedrijf ging meewerken 
werd er gespecialiseerd in melkrundvee.  

8 Waalekruûs 1956 
 

De broers Door, Thieu en Sjang hebben dit laten maken om-
dat het die van de Waal voor de wind is gegaan en ze 't Vin 
konden ontginnen. 
 

De broer van Cathrien, pater Leonardus (Passionisten van het 
Heilig Hart) was stichter van het  klooster (1911), de parochie 
en bouwpastoor van de kerk in Rooierheide (Diepenbeek).  

 

Een glas in lood raam in de kerk werd  
geschonken door de weduwe Aendekerk-Royens.  
 

Toke is nadat ze haar moeder Cathrien tot de dood heeft ver-
zorgd ingetreden als slotzuster bij de Birgittinessen in Weert. 
De aanleg van de centrale verwarming in het klooster werd 
betaald met het geld uit haar erfenis van Bert en Cathrien. 

11 Reine 
De mooie boerderij van Reine (Truuj Teuwen Aende-
kerk) is afgebroken voor nieuwbouw en er is een 
nieuwe boerderij gebouwd op de hoek Horsterweg, 
Neelestraat. De kinderen Jacomien en Thieu hadden 
hier een pluimveebedrijf.   
Ook zoon Bert werd boer, hij had met zijn vrouw 
Keetje van Dael een bedrijf aan de Fr. Strouxstraat 
34.  

  

10 Grens en Smokkel  
De smokkel met België was voor de 
gehele familie Aendekerk interes-
sant en was ook gemakkelijk omdat 
er veel familie aan beide kanten van 
de grens 
woonde.  
Stoffen, 
aardappelen, 
roomboter, 
eieren,  
sigaretten,  
tabak.  
Zelfs de kinderen hielpen mee.   

 7 Tweede boerderij in ’t Vin 
Rond 1924 ging zoon Sjang Aendekerk wonen in de 
tweede boerderij van de ontginning van de Waal. 
Ook hier zijn zelfgemaakte stenen gebruikt, witte 
midden stuk en achterwand. Het voor huis is van 
1923 (datum in de steen in de gevel, de schuur van 
ongeveer 1911).   
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30 april 2022: 132 jaar de Waal in Stramproy 
Johannes Hubertus Aendekerk (Waale Bert) 1854-1930 was als jonge man actief als handelaar. 
Zijn vader was dit ook en hij leerde het vak van hem. Zijn grootmoeder (Laveaux) kwam uit een 
familie van kramers uit het Luikse die ook met handel langs de deur gingen en zo hun kost ver-
dienden. De (bij)naam de Waal is de naam van het boerderijtje waar de familie Laveaux bouwde 
net over de grens in Molenbeersel “Biej diej van de Waal” (bij die uit Wallonië) (nummer 9 op de 
kaart). 
Waale Bert bouwde in 1890 met zijn vrouw Johanna Catherina Royens (1863- 1948) (Cathrien van 
Waale Bert) aan de Dorpstraat (nu Julianastraat) in Stramproy een boerderij en winkel. Maar hij 
bleef ook handelaar. Zijn vrouw en later zoon Door en dochter Toke 
deden de winkel. Waale Bert en Cathrien en hun nakomelingen breidde 
door aankoop, bouw en ontginnen de eigendommen uit tot ongeveer 
50 hectare landbouwgrond en in totaal 4 boerderijen in 1949.  
 

Start: Julianastraat Stramproy, ca 10 km. 
Versie 2    26 april 2022  

Fiets- huifkartocht langs boerderijen en 
landerijen van het ondernemersechtpaar 
Bert  en Cathrien Aendekerk Royens  en 
hun nakomelingen.  
De geschiedenis van de familie Aendekerk 
(de Waal) en de geschiedenis van het 
landschap zijn nauw verbonden. 
 

‘Onze Westerse ontvankelijkheid draagt 
een uitpuilende rugzak van mythe en 
herinnering. De som van ons verleden, 
generatie over generatie gelegd, als de-
langzame schimmel van de seizoenen.  
Dit verleden vormt het compost van onze 
toekomst. Daar leven we van’.  
 
Simon Schama : Landschap & Herinnering 


