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OPVALLENDE VERHALEN VAN TOEN, NU EN LATER

OP ZOEK NAAR...
DE OUDSTE INWONER VAN HEUZE
Tot kort geleden was Riet van Dinther - van de

Foto: Lian Berkers-Aarts

Mortel de oudste inwoner van Heusden. Helaas is zij
zeer recent (op 30 mei jongstleden) overleden op
93-jarige leeftijd.
Dat bracht ons in de zoektocht naar de oudste
inwoner van Heusden bij de eveneens 93-jarige
Paula van der Loo-van Tilburg. Het interview met
Paula is te lezen op de volgende pagina.

Paula van der Loo - van Tilburg, oudste inwoner.

FESTIVITEITEN 100 JAAR
HEUSDEN VAN START!

AGENDA
24 oktober:
Officiële aftrap met viering in de
kerk.

Nu er op volle toeren

Heusdense verenigingen tastbaar

gevaccineerd wordt tegen

in de afgelopen 100 jaar en in de

Corona, hopen we over een paar

100 jaar die gaan komen.

maanden te kunnen starten

De onthulling van deze Lichttafel

met de festiviteiten rond 100

vindt plaats op 22 januari 2022 in

jaar Heusden.

het Hart van Heuze. De

22 januari:
Onthulling Lichttafel Hart van
Heuze

Heusdense verenigingen
Viering in de kerk

ontvangen daarvoor binnenkort

De officiële aftrap is op zondag

een uitnodiging.

24 oktober. Dan vindt er een
viering in de kerk plaats. Dit ter

Reünie emigranten

herdenking van het ontstaan

Tot slot wordt de interesse

van de Heusdense parochie

gepeild voor een reünie van

precies 100 jaar geleden.

Heusdense emigranten. Bij
voldoende belangstelling vanuit

Lichttafel

het buitenland wordt deze in

Verder wordt er volop gewerkt

september van dit jaar

aan een Lichttafel naar een

georganiseerd.

ontwerp van Els Haasen. Deze
inspiratietafel maakt de

Jubileumwerkgroep

verbondenheid tussen de

100 jaar Heusden
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IN DEZE EDITIE
Oudste inwoner van Heusden:
Paula van der Loo - van Tilburg
De 1e communie toen en nu
Olie in Heusden?
Monument crash Halifax
In contact met oud-Heusdense
emigranten
14 vragen aan Paul van Kessel
Op de koffie bij Bart en Sylvia
op huisnr. 3
Heusden voelt nattigheid
Zoek de verschillen

INTERVIEW

OUDSTE INWONER
VAN HEUSDEN
Wie is Paula, de oudste inwoner
van Heusden? Hoe zag haar
Foto: Lian Berkers-Aarts

leven er vroeger uit en wat
houdt haar nu bezig? Om hier
achter te komen, hielden we
een interview met haar.
Paula is geboren op 28 maart

Paula van der

1928 aan de Meijelseweg 23

Loo - van

(later Spechtstraat 4) als oudste

Tilburg, oudste

dochter van Lien Jansen en Piet

inwoner.

van Tilburg. Er volgden nog 11
kinderen! Ze heeft op de
Antoniusschool gezeten (die wij
Mariaschool noemen) en daarna

Hard werken

Paula trouwde in 1952 met

op de huishoudschool. Ze moest

Als oudste heeft Paula veel

Dorus van der Loo en ze gingen

daar na een jaar vanaf, omdat

moeten helpen op de boerderij

in een houten huiske wonen

vader vond dat ze thuis

en in de zorg voor de kinderen.

aan de straat die nu de

onmisbaar was. Dit vond Paula

De koeien werden door moeder

Spechtstraat heet. Van daaruit

heel erg, ze kon goed leren en

Lien of Paula gemolken. “Onze

verhuisden ze naar de Antonius

ging graag naar school, maar

vadder kon dé nie”, aldus Paula.

straat. In 1962 hebben ze achter

helaas.

Elke zaterdag om 4.00 uur voer

het oude huis een nieuw huis

vader met paard en kar vol turf

gebouwd op nummer 22. Paula

Oorlog

naar Helmond.

en Dorus kregen 2 kinderen,

De meest nare herinnering heeft

Paula moest als 14-jarig meisje

Marij en Henk. Nu woont Paula

Paula aan de oorlog. De familie

om 7.00 uur aanfietsen en zo

alweer jaren aan de Hooidries.

Van Tilburg heeft een paar keer

kwamen ze tegelijkertijd aan

Dorus is inmiddels overleden.

moeten vluchten en zaten o.a.

om huis aan huis turf te

Paula houdt van puzzelen,

een dag met het hele gezin in

verkopen. Op zaterdag, omdat

lezen en zingen. Ze is samen

een onveilige schuilkelder,

de mensen dan net werkgeld

met haar man actief geweest in

terwijl de granaten over en weer

hadden gebeurd. Teruggekeerd

het verenigingsleven. Zo is ze

vlogen. Achteraf een wonder dat

op haar fiets met harde banden,

voorzitster geweest van de KVO

ze hier levend uitgekomen

kon ze ’s middags dan het huis

en was ze lid van Amicitia en

waren! Tijdens de gevechten in

poetsen en de kinderen in bad

het kerkkoor. Zingen en muziek

1944, is het gezin Van Tilburg

doen. Het was hard werken in

is als een rode draad door haar

gevlucht naar een tante in

die tijd, maar je wist niet beter.

leven gegaan. Haar moeder
zong ook altijd, net als haar

Aarle-Rixtel. Er werden in die
boerderij maar liefst 33 mensen

Geheim

broers en zussen. Dat is ook het

opgevangen. Het was daar goed,

Het geheim van oud worden?

gene waar Paula het meeste

maar wat was Paula blij dat ze

Door dat harde werken heeft ze

van geniet, samen met haar

na enkele weken weer terug was

een goede conditie opgebouwd.

eigen familie feesten en

in Heusden! Dát was voor haar

Daarbij eet ze gezond, is ze

buurten. Er wordt altijd

wel het mooiste moment in haar

gestructureerd en heeft veel

gezongen en het is altijd

leven, zó blij als ze was!

discipline.

gezellig!!
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TOEN EN NU

DE EERSTE COMMUNIE
9
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Foto: Dimphie van Neerven

Foto: via Frans van de Mortel

1

De eerste 1e communiefoto. Op de achterste rij

De meest recente 1e communiefoto. Op de

v.l.n.r.: Graard Douven, Willem van der Loo, Bert

achterste rij v.l.n.r.: Dex van der Loo, Teije van der

Wijnen, Driek van den Heuvel, Driek van Kessel, Sien

Loo, Daan Vervoordeldonk, Bram Rutjes, Mats

van Heugten en Hanne Hurkmans. Op de voorste rij

Moors, Tijn Manders en Dirk Verrijt. Op de voorste rij

v.l.n.r.: Jan Slaats, Jan Berkers, Hanneke Berkvens,

v.l.n.r.: Jens Smolenaars, Teun van Bussel, Lana

Driena Vaes, Tina Berkvens, Toos Verheijen, Coba

Jansen, Vera-Lynn Vloet en Femm Jeuken.

Aarts, Diena Geboers en Nel Wijnen.

Met op de achtergrond: kapelaan Harold van
Overbeek.

De boeren in de Peel ruiken al

Dit omdat er binnen de twee

oliedollars. (De Euro moest nog

kilometerzone zou worden

worden uitgevonden). Enkele

geboord. Dit volgens

decennia eerder is men

berichtgeving in het Peelbelang

noodgedwongen gestopt met

van 7 maart 1991. Om die reden

het turfsteken, dat destijds als

besluit de Astense gemeente-

brandstof diende. Men ziet de

raad geen medewerking te

ja-knikkers die de olie op

verlenen aan de vergunnings-

moeten pompen al staan in het

aanvraag.

Heusden, begin jaren 90. Al

landschap tussen de koeien.

BP ziet af van haar plannen en

langer denkt men dat er onder

Helaas zitten de ja-knikkers niet

de boeren zien hun dromen

de Groote Peel aardolie zit en

in Den Bosch. Want de

uiteenspatten van een Texas in

daarom wil BP (British

Gedeputeerde Staten van de

de Peel. Zij gaan maar weer

Petroleum) naar olie gaan

provincie Noord-Brabant vinden

gewoon verder met koeien

boren in Heusden. Als

dat BP een MER (MilieuEffect-

melken. De enige olie die wordt

geschikte plek wordt de hoek

rapportage) moet opstellen om

gevonden, zijn een paar

Kruisbaan - Veluwsedijk

aan te tonen dat de olie-

druppels van een lekkende

aangewezen, achter de

boringen niet schadelijk zijn

tractor.

boerderij van de familie Van

voor de kwetsbare natuur in de

Eijk.

Groote Peel,

Bron: Piet Aarts

OLIE IN HEUSDEN?
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HEB JE EEN MO(NU)MENTJE?

MONUMENT CRASH HALIFAX

Foto's: Karina Vervoordeldonk

VELUWSEDIJK/KOKMEEUWENWEG

Dit monument is geplaatst in 2020 ter herinnering
aan de crash van Halifax NA260 en Halifax NA 197 in
1945. De piloot van de Halifax was de Franse

boerderij van Frans Maas neer, vlak na de Halifax
van Bordier.
De dochter van Maurice Bordier kreeg naarmate ze

landbouwkundig ingenieur Maurice Bordier. Het
vliegtuig stortte neer op 7 februari 1945, nadat een

ouder werd, de behoefte om meer over hem te
weten te komen. ‘Hoe had het leven van Maurice

Duitse nachtjager hen uit de lucht schoot. Die nacht
vielen er negen doden: Jean-Marie Bagot, Paul le

Bordier eruit gezien?’ vroeg ze zich af. Na een
jarenlange speurtocht kreeg ze te horen dat

Mithouard, Bernard Pelliot, Jean Aulen, Henri
Berdeau, Roger Bordelais, Raymond Patry, Corentin
Rognant en Maurice Bordier.

haar vader was verongelukt in de Veluwepeel. In
2012 kwamen de stukjes van de puzzel tezamen.
In 2019 kregen Maurice en zijn bemanning na 75

Pas jaren later werd duidelijk dat het om twee
bommenwerpers ging. Voordat dit aan
het licht kwam, ging de aandacht met name uit

jaar alsnog een welverdiende herdenking. Theo van
Dam, Heusdens kunstenaar, maakte het monument
dat onder de aanwezigheid van de dochter van

naar de andere Halifax. Deze stortte achter de

Maurice werd onthuld. Het monument is gelegen op
de crashlocatie Veluwsedijk/Kokmeeuwenweg.

IN CONTACT MET OUD-HEUSDENSE EMIGRANTEN
Vele Heusdense families zijn in de jaren '50 van de vorige eeuw
geëmigreerd naar Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Heusden
verloor destijds maar liefst twintig procent van zijn bevolking. Wat
betekent Heusden nog voor hen? En hoe brengen we (oud-)
dorpsgenoten met elkaar in contact met als aanleiding 100 jaar
Heusden?
Zo ontstond in de zomer van 2020 het idee bij Piet Snijders en Karel
Koppens om een speciale Facebook-pagina (als 'emigratieplatform')
in het leven te roepen: Heuze m'n dörpke.
Inmiddels volgen ruim 500 mensen deze pagina. De vaste volgers
zitten - precies zoals de bedoeling was - overal. Ook in Nederland
zelf. Veel (oud)Heusdenaren in eigen land lezen ook graag over hun
familieleden overzee. Heb je de Facebook-pagina nog niet gezien?
Neem gerust een kijkje!
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HEUSDENAAR IN HET BUITENLAND

HEB JE EEN MO(NU)MENTJE?
1

4

V

R

A

G

E

N

A

A

N

P

A

U

L

V

A

N

K

E

S

S

E

L

"MIN HEUZES WORDT WEL STIDS
SLECHTER. STUUR DIE VRUUJTERSKRANT
US NOAR ZWEDEN 😉"

1. Naam?
Paul van Kessel, zoon van Wim

8. Waar in Heusden gewoond?

12. Heb je ooit nog contact met

Patrijsweg 24. Us vader en

inwoners uit Heusden anders

(Haske 2) en Wilma van Kessel.

moeder die wonen er nog.

dan je eigen familie?

2. Leeftijd?

9 Waarom ben je vertrokken?

dan buurten we mi aordig wa

31 joar.

Ik ben op 28 Mei 2012

mensen. Paul en Marjon

Ik kom nog wel us op bezoek en

vertrokken. Al wir bekant 9 joar

Hullegie zijn vurrig joar ok efkes

3. Verliefd, verloofd, getrouwd?

geleeje.

langs gekomme mi de sleurhut

Verloofd met Sabrin Touansi uit

Ik wo unne kir wa anders

toen ze op weg noar huis woare

Tunesie.

probère en krig unne boan in

van de vakansie. (Ok al wonen

Schotland. Zou mèr vur 1,5 joar

die nie mir in Heuze, ik tel ze

zijn. Is wa langer geworre.

toch mee).

10. Wat mis je het meest uit

13. Blijf je nog op de hoogte van

Heusden?

wat er in Heusden zoal speelt?

De ruust, frikandellen,

Veul via Feesboek en moeders

gezelligheid, soamhurrigheid.

die vertelt altijd wel wa er

Ge kent iedereen doar en er is

speult in Heuze. D'r hoef ik nie

altijd wel wa te belèvve.

ins um te vroage. Dikkels is ze al

4. Kinderen?
Ginne kwèkboks hier.
5. Hobby's?
Van alles wa, mèr vurral veul
reizen en uit êten en drinken!
Da reizen zit er nie echt in op
het moment. Gelukkig zijn de
restaurants en kroegen hier nog
wel open tot aacht.
6. Beroep?
Technical Engineer bij Axis
Communications in Lund.
7. Waar woon je?
Malmö in Zweden sinds 2 joar.
Hiervur heb ik 6,5 joar in
Gourock in Schotland gewoond.
En nee dè is nie hetzelfde als
Engeland. Als ge Engels sprikt,
verstoade nog hullemol niks
van dieje Schotten.

te loat, want Feesboek is
11. Wat is je beste herinnering

sneller! Dè vijnt ze nie zo leuk,

uit Heusden?

want dan hè ze minder te

Alles bij mekoar makt het een

vertellen.

prachtig durpke mi skon mense!
Ge had ut beach volleybal, Plein

14. Zou je ooit nog terug willen

Festijn, Jong Nederland, de KPJ,

komen wonen in Heusden?

Jonosh en vanallus en nogwa.

Ik zou er gin probleem mi

Als ut gevrorre ha konde we

hebben, mèr ik heb het nou ok

schatsen op de visvijver. War

goe. We zien wel wa er in de

allemol kei gezellig! Dè allemol

toekomst gebeurt. Ben er nauw

bij elkaar makt het unne

in ieder geval nie mi bizzig.

schonne herinnering.
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WIE WOONT ER OP NR. 3?
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BIJ BART EN SYLVIA, ANTONIUSSTRAAT 3

In deze rubriek lees je wie er
achter de voordeur van huisnummer 3 wonen. In iedere
editie zijn we te gast in een
andere Heusdense straat.
Wie wonen er op het adres
Antoniusstraat nr. 3?
Bart Derks (29) en Sylvia Vink (28)
zijn geboren en getogen in
Foto: familie Derks

Someren. Ze zijn de prille ouders
van zoontje Sepp van inmiddels 7
maanden oud, die gedurende het
interview tevreden in de
draagzak ligt bij moeder Sylvia.
Hij was wat onrustig en de
draagzak brengt onmiddellijk
rust.
Bart is tuinman. Hij werkt voor
een hovenier uit Nederweert die
tuinen in alle soorten en maten
aanlegt en onderhoudt. Sylvia is
mondhygiëniste bij een
tandartsenpraktijk in Deurne.
Waar kunnen mensen in
Heusden jullie van kennen?
Bart en Sylvia zijn lid van
buurtvereniging De
Antoniusstraat. Via de
buurtvereniging is Sylvia
vervolgens gaan korfballen bij
ODC. Sylvia: "De buurtvereniging
heeft er wel voor gezorgd dat we
mensen leerden kennen. Zo ben
ik gaan korfballen, ik had van
tevoren nog nooit een bal in mijn
handen gehad."
Bart was in Someren bij de
voetbalclub, maar nu niet meer.
Hij vertelt: "Ik ben denk ik al 10
jaar geleden gestopt met

HEUSDEN UITGELICHT

Sylvia, Bart en zoontje Sepp
voetballen." Zijn hobby is
werken, hij hoeft daarvoor niet

"Als we nu de keuze zouden

bij een vereniging te zitten.

Someren of in Heusden, dan

Hoe lang wonen jullie in dit
huis en hoe zijn jullie hier
terecht gekomen?
Bart en Sylvia wonen hier sinds
4 jaar. Ze kochten het huis van
Martien Verberne. Voor zover zij
weten woonde Martien er al
met zijn ouders. Ze waren op
zoek naar een vrijstaand huis
met garage en een grote tuin.
Het viel niet mee om in
Someren met deze wensen een
betaalbare woning te kopen.
Barts oog viel op dit huis, waar
Sylvia aanvankelijk niet veel
voor voelde. Toen ze de tuin
zag, was ze om. En het bevalt
hen erg goed in Heusden.

hebben voor een mooi huis in
denk ik dat wij voor Heusden
zouden gaan", aldus Sylvia. Ze
gaan het huis binnenkort
grondig verbouwen om het
meer naar eigen wens te
maken.
Wat is jullie droomhuis?
Het ideale huis zou een
boerderij zijn, met ruimte voor
een dierenweitje. Maar dat is
toch wat te hoog gegrepen. Dus
voorlopig blijft het dit huis, wat
ze helemaal prima vinden.
En Sepp... hij sliep vredig door.

IS DIT NU LATER?

NIEUWSBERICHT OKTOBER 2046
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In de rubriek 'Is dit nu later?'

Verder heeft een aantal

De oud-melkveehouder kan

nemen we een kijkje in de

melkveehouders al ingespeeld

zich nog herinneren dat hij

glazen bol...

op de nieuwe omstandigheden.

tijdens de zomer van 1976 de

Heusden maakt zich op voor

Zij hebben hun melkkoeien

koeien in de Peel liet grazen,

het 125-jarig bestaan van het

vervangen door waterbuffels.

omdat ze anders niks te eten

dorp. Maar de Heusdenaren

De familie Vlemmix die deze

hadden vanwege de extreme

zelf hebben er niet zoveel zin

dieren al 40 jaar geleden

droogte. Nu staat het hele

in. Ze maken zich namelijk

introduceerde, doet zeer goede

gebied onder water. Wel is hij

grote zorgen om de verdere

zaken met de verkoop van

opgelucht dat hij 10 jaar

vernatting van natuurgebied

embryo’s. Ook wordt hier en

geleden nog op tijd zijn

de Groote Peel. Sinds de

daar al rijst geteeld. En bij

boerderij aan de Veluwsedijk

Veluwepeel weer terug-

golfbaan ’t Woold wordt alleen

heeft kunnen inruilen voor een

gegeven is aan de natuur en de

nog maar watergolf gespeeld.

appartement hoog en droog op

Eeuwselse Loop nu de grens

De golfkarretjes zijn vervangen

de tweede etage van het

vormt van het natuurgebied,

door waterscooters.

Heusdense zorgcomplex. Alleen

vrezen veel Heusdenaren dat

mist hij de aardappels bij de

hun huizen mogelijk

Hoog en droog

warme maaltijd. Elke dag

regelmatig onder water komen

De oudste inwoner van

Brabantse rijstschotel is aan

te staan.

Heusden, de 99-jarige Leo

hem niet besteed.

Snijders snapt er niks meer van.
Werkgroep Behoud de Peelboer
is een rechtszaak begonnen
tegen de verdere uitbreiding en
vernatting van de Groote Peel.
Men vreest voor het voortbestaan van veel agrarische
bedrijven. Daarbij zal er veel
grasland verloren gaan, wat
weer negatieve gevolgen heeft
voor de vastlegging van
broeikasgas koolstofdioxide
(CO2). Juist nu Nederland de
broeikasgassen onder controle
heeft, zou dit een zeer slechte
zaak zijn.

Foto: Pexels

Paalwoningen
In het nieuwe uitbreidingsplan
voor Heusden De Hollidee
wordt al rekening gehouden
met de vernatting. Het aangewezen groeigebied grenst
aan de Eeuwselse Loop en de
mogelijkheid wordt onder-

Elke dag Brabantse rijstschotel van de natte velden van Heusden.
Is dat ons toekomstplaatje?

zocht om paalwoningen te gaan
bouwen.
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ZOEK DE VERSCHILLEN

VIJF
VERSCHILLEN
Twee dezelfde foto's. Of toch
niet? Er zitten vijf verschillen
tussen afbeeldingen versie A en
B. Kun jij ze allemaal vinden?
Mail de oplossing van zoek de
verschillen onder vermelding
van Heusden Uitgelicht naar
100jaarheusden@gmail.com en
maak kans op een barbecuepakket dat wordt aangeboden
door Familie Maas Varkenshouderij! Vergeet niet je naam
en adres in de mail te zetten.
De oplossing van de kruiswoordpuzzel in de vorige editie was:
v
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r

s
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A

feestjaar. Uit de juiste
inzendingen is de volgende
winnaar gekozen: Lenn Groenen.
De prijs (een pakket van de
Spar) is inmiddels in ontvangst
genomen.
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Redactie Heusden Uitgelicht:
Lian Berkers-Aarts, Toon Hartman,
Rian Maas-Haasen, Rob Nijssen,
Jacquelien Polman, Cecile
Snijders, Nick Verberne, Bart
Wijnen en Fenke Aarts.
Meer 100 jaar Heusden:
100jaarheusden@gmail.com
hartvanheuze.nl/100jaarheusden
facebook.com/100jaarheusden

v

HEUSDEN UITGELICHT

e

r

s

i

e

b

