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De jongste van... ONDO

Jeugdgebouw in Heusden

moet wijken voor

zorgcentrum?

Wie is dat meiske op de foto

bij de Spar?

12 vragen aan Frank Koppens

De Peelweg, weg langs de Peel

Antonius' Poptempel

Heusdense kruiswoordpuzzel

Het merendeel van de activi-

teiten in het kader van 100 jaar

Heusden is verplaatst naar 2022.

Meer info:
hartvanheuze.nl/100jaarheusden

facebook.com/100jaarheusden

100jaarheusden@gmail.com

I N  D E Z E  E D I T I E

IT’S ALL IN THE NAME:
SIEN VAN EIJK

Jeugdfoto van Sien van Eijk-van Eijk Sien van Eijk, dochter van Vincent van Eijk
en Lonneke van Eijk-Lammers

In december 2020 werd er een kindeke geboren, in een landelijk
huis in dé Straot. Haar naam Sien van Eijk. Wat een mooie en
bekende naam…. want wie in Heuze kent Sien van Eijk-van Eijk nu
niet…..ze is een legende in Heuze!  Sien senior is vernoemd naar oma
Ciska van Eijk-Thijs, maar moeder Miet vond die naam niet mooi en
toen is er Sien van gemaakt. “Ons moeder was een Heusdense, Miet
Berkers, die woonde in de Behelp, op nr. 5.”

Sien is geboren aan het Vaartje in Someren-Eind. In de jaren 50
emigreerden er veel mensen, daardoor kwamen toen veel boerderijen
vrij, “en in Summere ha’n wij mer un hil klèèn boerderijke”. Zodoende
is het gezin Van Eijk in 1950 naar Heusden verhuisd, naar de
Veluwsedijk, “wor onze Thieu en Maria naw nog wonen.” Sien was
toen 12 jaar oud.
Sien heeft altijd hard gewerkt in de Ifa-winkel en is moeder van
zeven kinderen, die overigens te bezichtigen zijn op de fotowand in
'Paulus'.  En nu is er dan opnieuw een Sien van Eijk geboren. 
Saillant detail: de voorouders van Vincent van Eijk (de vader van baby
Sien) woonden ook aan het Vaartje, maar is geen familie van Sien.
Tegenwoordig wordt een naam speciaal uitgekozen. Men wil vooral
niet dat hun zoon/dochter met dezelfde naam als een neef of nichtje
door het leven gaat. Dat was vroeger heel anders, toen woonden er in
Heusden verschillende mensen woonden met dezelfde voor én
achternaam. Maar Sien van Eijk, die ken ik maar twee.
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“Zal ik nou die schop laten

zien?”, vraagt Ray dan met een

glimlach op zijn gezicht.

Natuurlijk, want daar zijn we nu

wel benieuwd naar geworden!

En laten we eerlijk zijn, buiten

op het trapveldje laat Ray dan

ook zien dat de verhalen

kloppen over het hard kunnen

schieten. Daar hebben we

natuurlijk meteen een actie-

fotootje van gemaakt!

Ray wijst vervolgens naar zijn

voetbalschoenen, waar een

speciaal verhaaltje bijhoort. Dit

zijn namelijk dezelfde voetbal-

schoenen als sterspeler Messi!

Heeft Ray ook een favoriete
club?
Ray zal in ieder geval niet snel

ruzie krijgen met voetbalfans,

want Ray is voor iedere club!

Maar als er dan toch gekozen

moet worden, staan Ajax en

ONDO toch wel bovenaan. Ook

vader Jaap is fan van Ajax en

samen kijken ze dan wel eens

naar de wedstrijden.
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Voor deze editie van ‘de jongste
van…’ zijn we op bezoek bij Ray
van der Voort, de jongste speler
van ONDO. Ray is zes jaar oud en
speelt in JO-7. 

Ray speelt met vijf anderen in het

team. Maar hij is zo druk bezig

met voetballen, dat hij zijn mede-

spelers natuurlijk niet altijd gaat

tellen.

Maar wat is er dan zo leuk aan
voetbal?
“Écht alles eigenlijk!”, antwoordt

Ray. Hij vertelt enthousiast over

zijn indrukwekkende schot thuis,

waar hij zijn oranje Nike-bal

zó ver weg schoot, dat hij hem

niet meer kon vinden! Gelukkig

kwam de bal weer terecht, toen

de buurman hem in zijn tuin

vond.

Mama Marlou vertelt dat Ray ook

op de training de bal zo hard kan

schoppen dat deze vaak over de

goal heen gaat, wanneer Ray zijn

trapkunsten vertoont.

Hoe ziet zo'n voetbaltraining
eruit?
“Wij doen oefeningen omdat wij

dan heel goed worden in het

trainen en dan kunnen we bij de

grote mensen voetballen. Dan

weet ik hoe voetbal gaat. 

En een keer moesten wij sla-
lommen bij de pionnen”, legt
Ray uit. Maar ook op goal
schieten gebeurt genoeg, 
waarbij de spelers eerst naar
elkaar overspelen bij de
pionnen en vervolgens op doel
schieten.

Wat is een van de
hoogtepunten in Ray zijn
startende voetbalcarrière?
De goal die Ray maakte bij de
eerste wedstrijd. Bij zijn
allereerste wedstrijd maakte hij
niet één, maar twéé doel-
punten! Moeder Marlou legt uit
dat er een soort competitie
wordt gehouden, tussen
Heusden, Asten en Someren.
Dan spelen ze 4 tegen 4 of 5
tegen 5. Ray herinnert zich ook
nog de wedstrijd die ze laatst
tegen NWC hebben gespeeld.

Waar gaan we Ray in de
toekomst zien?
Bij de grote mensen natuurlijk.
En dan bij ONDO én Ajax.
Die Ray gaat het dus nog druk
krijgen.



 G E S N E U V E L D E  P R O J E C T E N

Heusden, september 1993. De
stuurgroep Heusden heeft
een werkgroep geformeerd, die
een toekomstvisie schrijft over
Heusden in het jaar 2000. Een
van de aanbevelingen van deze
werkgroep, bestaande uit 4
wijze Heusdenaren, is het
creëren van een breed opgezet
steunpunt voor thuiszorg in
combinatie met ouderen-
huisvesting aan het Vorster-
mansplein. Het jeugdgebouw
dat gevestigd is in de oude
Mariaschool zou daarvoor dan
moeten wijken.

Een opmerkelijke aanbeveling,

Aangezien op dat moment het

jeugdgebouw recent was

opgeknapt, na een ontploffing

eind 1990 als gevolg van een

gaslek. De werkgroep vindt dat

het jeugdgebouw ondanks de

opknapbeurt nog steeds in een

slechte staat verkeert en dat

toch maar ‘pappen en

nathouden’ is. 

Boze brief
Een nieuwe ontploffing volgt,

maar nu van de gebruikers van

het jeugdgebouw: de KPJ,

Jonosh, Jong Nederland,

Pinkeltje, de jeugdsoos en de

bewoners van het klooster. Ze

schrijven gezamenlijk een boze

brief naar de stuurgroep, die

ook in het Peelbelang wordt

geplaatst. “Wat denkt deze

werkgroep wel niet om zonder

De Mariaschool, circa 1990

enig overleg het bloeiende

Heusdense verenigingsleven

dakloos te maken. Op basis van

ondeugdelijke rapporten en

vooringenomen eigen belang

van de werkgroep, zou een van

de weinige historische

gebouwen van Heusden moeten

worden gesloopt.” Nog niet

zolang geleden kreeg Heusden

en het Vorstermansplein nog

een onderscheiding genaamd

‘een kern waar pit in zit’. Deze

pit zou even ruw verwijderd

worden.

De rust wedergekeerd
De stuurgroep begrijpt niets

van deze commotie, omdat

tijdens de presentatie van

het rapport er bijna niemand 

commentaar had. Eigenlijk

toch niet zo vreemd omdat het

niet erg druk was op deze

bijeenkomst. Gelukkig zorgt

deze storm van protest wel voor

resultaat en gaat de wind weer

liggen. Het rapport verdwijnt

in de onderste bureaulade.

Het heeft even geduurd 
Nu bijna 30 jaar later heeft het

jeugdgebouw opnieuw een

flinke opknapbeurt gekregen,

omdat het toch wel in slechte

staat verkeerde. Op het terrein

waar nog niet zolang geleden

gemeenschapshuis Unitas

stond, wordt een zorgsteun-

punt met ouderenhuisvesting

gebouwd. Het heeft even

geduurd maar dan heb je ook

wat.
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J E U G D G E B O U W  I N
H E U S D E N  M O E T  W I J K E N

V O O R  Z O R G C E N T R U M ?
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W I E  I S  D A T  M E I S K E  O P
 D E  F O T O  B I J  D E  S P A R ?

jaren daarna van hem overnam en vaste routes met

de auto ging rijden.

Later werkten ook dochters van de familie Smits,

Fien Verberne, Diny Madou, Riek van Heugten, haar

zus Annie, Nolda Leenders en Mieke Verrijt in de

winkel of het huishouden.

Na het overlijden van Jan in 1967, ging Riek van

Heugten met de auto bestellingen rondbrengen.

De ouders van Toos hebben in de loop van de jaren

stilzwijgend veel gedaan voor Heusdense mensen.

De familie was een hecht gezin, met een

geëmancipeerde moeder, waarin geen onderscheid

werd gemaakt tussen meisjes en jongens, iedereen

kreeg dezelfde kansen. Zo komt het dat ook Toos

ging studeren. Ze rondde drie universitaire studies

af, is doctorandus, en heeft door hard werken het

aardig ver geschopt in het leven. Ze was o.a.

manager bij de Stichting Maria Auxiliatrix in Venlo,

bij Huize Vincentius te Udenhout en directeur bij

Blixembosch in Eindhoven.

Het was een fascinerende zoektocht naar het

meiske van de Spar, leuk om Toos te ontmoeten.

Ik word ontvangen door Toos Bijnen – van Bussel
(72 jaar), in haar woning in het oude Bartholomeus
in Asten, waar zij mij vertelt over haar bewogen
leven, van hard werken en haar passie, studeren.

Op de linker foto staat Toos als 9-jarig meisje op een

kratje suiker, zout, soda, meel en vermicelli af te

wegen. De winkel was toen op zondag tot 13.00 uur

open, vooral omdat de mannen na de kerk zelf

graag hun rookgerei kwamen kopen. De ouders van

Toos waren Jan en Marie van Bussel – van Bussel. De

oorspronkelijke eigenaren van de winkel waren de

ouders van Marie. Marie runde de winkel en was

daarmee kostwinner voor haar ouders.

Ze verkochten in de winkel kruidenierswaren, zuivel,

klompen en ‘n beetje textiel.

Bestellingen werden in boekjes opgeschreven en

vervolgens werden bij veel klanten de

boodschappen bezorgd.

Om te beginnen werkten bij de familie Toos Evers

(van tante Bet), Bets Gorissen, Truus Verburgt en

Marinus v.d. Heijden. Marinus bracht (met de bak-

fiets) boodschappen rond totdat Jan dat een aantal

Toos van Bussel als 9-jarig meiske. Toos van Bijnen -van Bussel met Frank Maas,
de huidige eigenaar van Spar Heusden.
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1. Wie ben je? 
Frank Koppens, 44 jaar,

2. Verliefd, verloofd, getrouwd?   

Getrouwd met Tania

(Amerikaanse).

3.  Kinderen
Sebastian, Solen en Anouk.

4. Hobby's? 
 Skiën, kitesurfen en

wetenschap.

5. Beroep?
Gecombineerde functie van

universiteitsprofessor

(hoogleraar) en groepsleider

van een team van zo’n 30

onderzoekers. We doen

natuurkundig onderzoek naar

nieuwe materialen, interessante

quantumverschijnselen en

gerelateerde toekomstige

technologieën en applicaties.

Denk bijvoorbeeld aan zelf-

rijdende auto’s, toekomstige

virtual reality, sneller internet,

energiegeneratie en opslag,

snellere computers etc.

6. Waar woon je?
Barcelona, Spanje.

7. Waar in Heusden gewoond?
Waardjesweg 58.

8. Waarom ben je vertrokken?
Ik begon in 1994 met mijn

studie aan de Technische

Universiteit Eindhoven en ben

toen op kamers gaan wonen.

Dat was praktisch en ook leuk

vanwege het sociale leven naast

de studie. Daarna heb ik in

Utrecht en Delft gewoond en

toen ben ik geëmigreerd naar

Amerika voor 3 jaar en daarna

ben ik naar Spanje verhuisd.

13 VRAGEN AAN FRANK KOPPENS

9. Wat mis je het meeste uit
Heusden?
’t Sparretje natuurlijk! Hier in

Spanje kun je prima eten maar

geen bitterballen helaas.

10. Wat is je beste herinnering
aan Heusden? 
Feesten in het gemeenschaps-

huis en Jong Nederland.

11. Blijf je nog op de hoogte van
wat in Heusden zoal speelt?
Ik hoor over alles en iedereen

via mijn moeder, hoewel die al

lang in Asten woont.

Ik vond het leuk om weer eens

van Bart Wijnen te horen, we

fietsten sinds 4-jarige leeftijd

samen naar school.

12. Zou je ooit nog terug willen
komen wonen in Heusden? 
Ik denk dat de kans überhaupt

klein is dat ik weer in Neder-

land ga wonen. Het leven en

werken bevalt heel goed in

Spanje, en er zijn ook nog

andere landen waar ik zou

willen wonen. Maar wie weet….

Peelbelang,
zaterdag 16 januari 1960
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In de jaren 20 van de vorige
eeuw waren er plannen om nog
een groot stuk van het natuur-
gebied ‘De Groote Peel’ verder
te ontginnen. Er moest een
weg komen die Sluis 13 met
Neerkant verbond. Omdat de
Peel weg zou gaan, kreeg de
weg de zeer toepasselijke
naam Peelweg. De weg begon
bij de Moost (Ospelerweg) en
zou doorlopen tot Willems-
veen; het nog te stichten dorp
tussen Heusden, Neerkant en
Meijel.

Al aangelegd werden het eind

van de weg (vanaf de Buizerd-

weg) en het begin van de weg

(vanaf de Ospelerweg tot de

scherpe bocht, waar vroeger de

Kokmeeuwenweg begon). Er

waren complete plannen om de

gronden aldaar te ontginnen en

nog rond de 40 boerderijen te

stichten.

Ontginningen stopgezet
Door allerlei omstandigheden

ging het feest echter niet door.

De behoefte aan nieuwe

boerderijen was aanzienlijk

verminderd, omdat begin jaren

50 vele grote gezinnen gingen

emigreren; maar liefst 20% van

de Heusdense bevolking ging

haar geluk elders beproeven.

Verder kwamen er nieuwe

inzichten over dat er toch meer

natuur behouden zou moeten

worden.

Vanuit Den Haag kwamen de

eerste geluiden voor het

oprichten van een natuur-

reservaat. Tot slot wordt er ook

beweerd dat door de waters-

noodramp in Zeeland de ma-

chines hier werden opgeladen

en naar Zeeland vervoerd. Daar

waren ze hard nodig voor de

wederopbouw. Uiteindelijk

werd ongeveer de helft van de

bedrijven gerealiseerd. De

ontginningen werden stop-

gezet. De Peelweg ging het

hoekje om en sloot aan op de

Kokmeeuwenweg. Om er een

logische geheel van te maken

werd in de jaren 70 dat stuk

weg langs de Peel omgedoopt

tot Kokmeeuwenweg.

Zichtbare herinneringen
Willemsveen verdween van de

kaart, toch bleven er nog

restanten achter. Restanten die

herinneren aan iets wat ooit

was bedacht. Zoals het telefoon

nummer van Willems-veen

04935 en de verschillende

zijwegen van de Meijelseweg

die ooit verbonden hadden

moeten worden met de

Peelweg. De meeste van deze

zijwegen zijn nu doodlopende

zandwegen of komen uit op de

Kokmeeuwenweg. De Peel bleef

en de Peelweg ging weg, op een

stukje na, dat doodloopt in de

Peel.

D E  P E E L W E G ,
W E G  L A N G S  D E  P E E L
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A n t o n i u s ' p o p t e m p e l
In de rubriek 'Is dit nu later?'
nemen we een kijkje in de
glazen bol...
Heusden, maart 2025: met een
paar kleine ingrepen, iets
groots en sfeervols neerzetten.
Antonius’ Poptempel, is het
gesprek van de dag. Niet alleen
in Heusden, maar ook ver
daarbuiten. Wat doe je met een
kerk die niet meer wordt
bezocht en vrijwel altijd leeg
staat? Heusden heeft de
oplossing: Antonius’
Poptempel.

Op 12 maart was de opening

van Antonius’ Poptempel. De

kerk in Heusden is in minder

dan een jaar tijd omgebouwd

tot een jaloersmakend pop-

podium. Dankzij vele sponsoren

en enthousiaste vrijwilligers is

de poptempel in rap tempo tot

stand gekomen.

Metamorfose
De buitenkant heeft een kleine

metamorfose ondergaan, al is

de haan wel op zijn stok blijven

zitten. Het nieuwe logo is goed

zichtbaar op de plek waar

voorheen de klok zat. Bij de

twee kleine torentjes naast de

hoofdingang kan men nu

munten en/of tickets kopen.

Verder is het gebouw in het

geheel iets kleurrijker

geworden. Dan naar

binnen: het  altaar heeft 

plaatsgemaakt voor een

podium. Meteen links naast 

het podium zijn nu de 

ruimtes voor de artiesten. 

Voor het podium zijn de 

voorste banken blijven staan.

Gelukkig voor de bezoe-

kers zijn deze met een kleine

ingreep wel iets comfortabeler

gemaakt. Een deel van de

achterste banken is eruit

gehaald, de rest is gehalveerd

en op hoogte gebracht, zo zijn

hippe hangtafels ontstaan. Aan

de zijkanten, waar vroeger

biechtruimtes waren, is nu een

tappunt waar je een drankje

kunt halen. Om hiervoor

voldoende ruimte te maken is

een kleine nis naar buiten

gebouwd. Het balkon is ver-

stevigd. Heb je een jas bij? Dan

moet je die daar ophangen.

Ook is hier ruimte voor licht en

geluid. De ruimte rechts naast

de kerk is nu ingericht voor de

inwendige mens.

Voltreffer
De originele details van de kerk,

inclusief de glas in lood

ramen zijn intact gebleven. Het

geheel is sfeervol ingericht. Net

als buiten, is het ook binnen

iets kleurrijker gemaakt. Niet te

veel, niet te weinig. Als je goed

kijkt, zie je zelfs het altaar

terug. De Heusdenaren zijn zeer

enthousiast en de openings-

avond was een echte voltreffer.

Lokale bands maakten hun

opwachting. De sfeer was

grandioos.

Niet alleen bands mogen hier

optreden. De ruimte is ook

geschikt voor theater-

voorstellingen, komedie en

lezingen. Alle snufjes wat

betreft licht en geluid zijn

aanwezig. Er is zelfs voorzien in

een levensgroot led scherm. De

mogelijkheden zijn eindeloos.

Afhuren
Om Antonius’ Poptempel niet

alleen in het weekend te be-

zetten, kunnen verenigingen  

   hier doordeweeks tegen een 

      kleine vergoeding repeteren.  

       Denk aan koren, toneel-  

       verenigingen en  dans-    

        groepen. Ook scholen,

       bedrijven, zzp’ers, de bingo-

      club en noem maar op

     kunnen er ook terecht. Het is 

    voor hen mogelijk de Pop-

    tempel af te huren voor een 

    dagdeel of langer. Kortom,

    deze kerk is opnieuw

    gedoopt. En hoe!  
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Horizontaal
2. Speler van de boerenkapel

3. Gelegenheidskoor van Heusden

7. Naam van de kleuterschool toen deze nog aan de

hooidries lag

9. Zij hadden een hit toen tijdens de carnaval een

tent op het plein stond

10. Zijstraat van De Snepweg

13. Afwateringsbeek van de Peel die door Heusden

loopt

17. Vereniging van ex-prinsen

19. Wat is de kleur van de 7 km. lange wandelroute

die start bij 't Woold?

20. Cafè Halfweg werd later ... genoemd

22. Ander woord voor turfschep

Verticaal
1. Wordt op De Waardjesweg geteeld 

4. Hoe heet de kunstenaar die de turfsteker op het

plein heeft ontworpen?

5. Zo heet de foyer van hart van heuze

6. De architect van onze kerk

8. Jong en oud gaan er naar toe

11. Lid van het kinderkoor van Heusden

12. Oudste vereniging van Heusden

14 Uitbater van De Canadees

15. Culinair hoogstandje van Vorstermans

16. Daar zijn vele mooie beelden te vinden

18. Hier staat de 2e o van de ondo voor

21. Voormalig gemeenschapshuis

Redactie Heusden Uitgelicht:
Lian Berkers-Aarts, Toon Hartman, Rian Maas-Haasen, Rob Nijssen Jacquelien Polman, Cecile Snijders, Nick Verberne, Bart Wijnen en Fenke Aarts.

Mail de oplossing van deze kruiswoordpuzzel
onder vermelding van Heusden Uitgelicht
naar 100jaarheusden@gmail.com en maak
kans op een pakket van de Spar! Vergeet niet
je naam en adres erbij te zetten. 

De oplossing van de woordzoeker in de vorige
editie was: Heusden Uitgelicht. Uit de juiste
inzendingen is de volgende winnaar gekozen:
Wout Berkers. Hij heeft een streufpakket
gewonnen


