STIERE LOWIEKE
Een bekende en creatieve man uit Leunen.
Louis Weijs 1900-1992
Landbouwer. Beheerder/verzorger stierenstal
Eremedaille in zilver in de orde van Oranje Nassau
Gregorius penning
Pauselijke onderscheiding “Pro Ecclesia”
“Stiere Lowieke”.
In Leunen en directe omgeving zullen zeker de oudere mensen onder ons meteen weten over wie wij het
hier hebben. De man van de stierenstal, dat behoeft geen verdere toelichting. Hij was daarnaast lid van
het kerkelijk zangkoor, van de handboogschutterij, lid van de fanfare, lid en regisseur van de
toneelvereniging. Maar ook conferencier en voordrachtskunstenaar op bruiloften en feesten. Deze
bekende Leunenaar is verschillende malen gehuldigd en gedecoreerd, maar was ook een trouwe huisvader
en bescheiden inwoner van Leunen. Louis Weijs, werd geboren 14 juli 1900 te Leunen aan de Steeg, (nu in
2017 Steegsepeelweg 33), uit de agrarische familie Arnold Weijs (1863-1932) en Anne Marie Claessens
(1867-1936). Louis was de 4e en oudste zoon uit het gezin van 11 kinderen, waarvan een kind jong is
gestorven. Louis Weijs (1900-1992) trouwde in 1932 met de Sevenumse Johanna (Han) Wijnen (19011981). Zij kregen 7 kinderen.
De stierenstal (1919-1963).
De stierenhouderij “ Eensgezindheid” kwam voort uit de fokvereniging van de regio Venray met als doel
het vee bestand op een hoger niveau te brengen. Er werd in 1919 in
Louis Weijs 25 jaar stieren verzorger
Leunen aan de Steeg een stierenstal gebouwd. Vader Arnold (Nollis)
1952
Weijs was vanaf de bouw van de stierenstal, de eerste die de
stierenstal beheerde en de stieren verzorgde, hij woonde in feite
naast de stierenstal.
Toen Louis het werk in 1927 overnam van zijn vader, noemde men
hem in Leunen en zijn directe omgeving “Stiere Lowieke”. Hij heeft
zijn werk als beheerder/verzorger van de stierenstal verricht tot in
1963, waarna de stieren verhuisden naar Horst. Dit was mede het
gevolg van de ontwikkeling binnen de dierenfokkerij, o.a. de K.I.
Gedurende zijn gehele werkzame periode bij de stierenstal heeft
Louis slechts enkele keren problemen met deze dieren gehad, wat
hem een gebroken arm en een keer enkele gekneusde ribben
opleverde.
Louis Weijs woonde ongeveer 100 meter van de stierenstal. In de
jaren tot en met 1970 was telefoon een luxe en de meeste mensen
hadden geen aansluiting. Wanneer de boeren met een koe bij de
stierenstal kwamen werd de daar hangende bel geluid. Dat bekende geluid werd bij zijn huis gehoord en
was voor Louis het sein naar de stierenstal te gaan. Wanneer Louis op het land aan het werken was werd
er thuis een witte vlag hoog in een mast gehesen. Voor Louis was dat het teken om naar de stierenstal te
vertrekken, want de stierenstal ging voor het werk op de eigen boerderij. In die tijd was haast en snelheid
nog een betrekkelijk begrip vergeleken met de huidige tijd anno 2017.
In 1952 werd Louis Weijs gehuldigd omdat hij 25 jaar de stieren had verzorgd.

Fanfare St. Catharina.
Louis was lid van de fanfare van 1920 tot en
met 1964. Hij bespeelde daarin de tuba. Op
de jaarlijkse feestavond werd meestal een
act/ toneelstuk opgevoerd. Dit
succesnummer was aanleiding tot de
oprichting van de toneelvereniging
“Comedia” in 1920.

Louis Weijs muzikant fanfare Leunen
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Toneelvereniging “Comedia”.
In 1920 sloot Louis zich aan bij de toneelvereniging
“Comedia”. Deze toneelvereniging is, zoals hierboven al
beschreven, een uitvloeisel van een jaarlijkse feestavond
van de fanfare, waarbij een act/toneelstuk werd
opgevoerd. Toen de fanfare daarmee stopte werd deze
toneelvereniging opgericht. Jarenlang was Louis actief lid,
bestuurslid en regisseur van deze toneelvereniging. Voor
de bewezen diensten bij “Comedia” heeft Louis op
Koninginnedag 30 april 1962 bij de jaarlijkse lintjesregen
de eremedaille in zilver ontvangen in de Orde van Oranje
Nassau.
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Het kerkelijk zangkoor.
Vanaf 1921 tot en met 1989 was Louis ook lid van het kerkelijk zangkoor te Leunen. Na 25 jaar actief lid te
zijn geweest heeft hij daarvoor de “Gregoriuspenning” ontvangen. Bij zijn 60-jarig jubileum op 3 oktober
1982, heeft hij de Pauselijke onderscheiding “Pro Ecclesia” ontvangen. Louis is tot 1989 actief lid gebleven
van het kerkelijk zangkoor.

Levenskunstenaar.
Naast zijn actieve verenigingsleven was Louis in de jaren 50 en 60 ook actief op bruiloften, feesten en bij
jubilea. Met zijn zang, gedichten, voordrachten en eigen verzonnen verhalen heeft hij menigeen laten
genieten.

Tot slot.
Onze beschrijving is gebaseerd op verhalen van enkele eigen kinderen en mensen met wie Louis
samenwerkte en de verenigingen waar Louis jarenlang lid van was.
Bij het lezen van deze levensgeschiedenis komt wellicht de gedachte op van iemand die ook van het
uitgaansleven genoten zou hebben. Niets is minder waar, Louis was niet het type dat uitging en regelmatig
het café bezocht. Het was dan ook normaal dat hij geen portemonnee bij zich had. Als toevallig tijdens een
repetitie of vergadering bij Jepke Custers iets werd gedronken was dat geen probleem. Zoon Piet ging de
dag erna terug om de rekening te betalen. Dat hij een keer na de repetitie op de terugweg met Lei en
Albert Lemmens bij hen thuis is “blijven hangen” en daarna laat en moeilijk zijn huis terug kon vinden, was
een uitzondering. Hij was een bescheiden, rustige man en goede huisvader voor zijn gezin. Maar hij was
ook een actief en trouw lid van alle verenigingen waarbij hij zich had aangesloten met alle verplichtingen
die daaraan zijn verbonden. Hij stond niet graag in de belangstelling. “Dat komt vanzelf als je maar oud
genoeg wordt”, was zijn uitspraak en dat werd hij.

Louis Weijs, “Stiere Lowieke”, is overleden op 29 februari 1992 te Leunen op 91 jarige leeftijd.

