
O P V A L L E N D E  V E R H A L E N  V A N  T O E N ,  N U  E N  L A T E R

 H e u s d e n  u i t g e l i c h t

 H E U S D E N  U I T G E L I C H T

OFFICIËLE AFTRAP
100 JAAR HEUSDEN

Even 100 jaar terug in de tijd. Op 26 oktober 1921 zegende pastoor
Arnold de nieuwe Heusdense kerk in en op 27 oktober 1921 werd de
eerste Heilige mis opgedragen. 
Daarom willen wij als parochiebestuur en locatieraad op 24 oktober
officieel herdenken dat het 100 jaar geleden is dat de Heusdense
parochie H. Antonius van Padua van start ging. De eucharistie-
viering begint om 11.00 uur en zal worden voorgegaan door
Bisschop Monseigneur Gerard de Korte. Afhankelijk van de dan
geldende coronamaatregelen is het al dan niet nodig vooraf een
plaats te reserveren in de kerk. 

Nazit in pastorietuin
Aansluitend aan de plechtige viering is er in de pastorietuin
gelegenheid om elkaar te ontmoeten en bij te praten. Ook als je
niet bij de viering bent geweest, ben je van harte welkom tijdens de
nazit. Er wordt gezorgd voor wat te drinken, soep en een broodje. 
Tijdens deze middag verwachten we ook enkele sprekers en diverse
muzikale intermezzo’s. Verder zal er in en rond de kerk een
expositie te zien zijn van foto’s, filmpjes en ander materiaal van
100 jaar parochie Heusden. Tot slot is er voor de kleintjes een
springkussen aanwezig.
Wij nodigen iedereen uit om een keer binnen te lopen in de
pastorietuin of de kerk. Zo kunnen we er samen een waardig
parochiefeest van maken.

De Locatieraad van de Antonius van Paduakerk
Het bestuur van de Franciscusparochie

Op de koffie bij Toon en Tini op

huisnr. 3

Koeien melken, toen en nu

Monument Smientweg

De Heusdense 'Boerenoorlog'

15 vragen aan Ria en Adri van

Bussel

Antoniusstraat

De jongste van... Jong

Nederland

Heusdense Hersenkraker

24 oktober:
Officiële aftrap met viering in de

kerk en nazit in pastorietuin

22 januari:
Onthulling Lichttafel Hart van

Heuze

A G E N D A

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

Wil jij ook een t-shirt of trui met  
een mooi Heusdens gezegde
erop? Binnenkort zijn er allerlei
items verkrijgbaar via de
webshop van hartvanheuze.nl/
100jaarheusden. Bovendien
draag je daarmee ook nog eens
een financieel steentje bij aan
de evenementen in dit
jubileumjaar!

WEBSHOP
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http://www.hartvanheuze.nl/100jaarheusden
http://www.hartvanheuze.nl/100jaarheusden


W I E  W O O N T  E R  O P  N R .  3 ?

 H E U S D E N  U I T G E L I C H T

In deze rubriek lees je wie er
achter de voordeur van huis-
nummer 3 woont. In iedere
editie zijn we te gast in een
andere Heusdense straat.

Willen jullie jezelf even
voorstellen?
Ik ben Tini Vinken (1957). “Ik heb
mijn hele leven op de
Hollideeweg gewoond. Op
nummer 7 bij ons vadder en ons
moeder begonnen en toen ut
wit huiske op nummer 5, en nu
op nummer 3 hier. En (met een
lach) eigenlijk is nu de enige
plek nog het huis op nummer 1,
dan heb ik de hele Hollideeweg
gehad.”
Tini werkt als zelfstandige in de
zorg. Ze biedt zorg en
begeleiding bij mensen thuis.
Hobby’s: lezen, fietsen,
wandelen, koken, bakken,
lekker eten, sporten, zingen en
thuis niks doen, “dè is ok zo
fijn!”
Toon is een zoon van Harrie
Leenders en Marian Loomans.
“Moeder kwam van Ommel en
vader uit de Behelp.” Zijn
ouders runden een boerderij
aan de Kruisbaan, waar Toon is
geboren (1952). Hij groeide op
in een gezin van 7 kinderen.

Hoe lang wonen jullie in dit
huis en hoe zijn jullie hier
terecht gekomen?
In 1978 hebben Toon en Tini
grond gekocht van de ouders
van Tini. Het geld bij de bank
en de vergunning voor het
bouwen van een varkensstal
waren binnen een halve dag
geregeld. Toen zijn Toon en Tini
alvast voor de wet getrouwd om
een hypotheek te krijgen. In die
tijd kwam het witte huis aan de 

Hollideeweg 5 vrij. Dat zijn ze
gaan huren en ze hebben er 7
jaar gewoond. Intussen werd er
een nieuw huis gebouwd bij de
varkensstallen op nummer 3 en
daar wonen ze nu nog steeds.

Waar kunnen mensen in
Heusden jullie van kennen? 
Toon is de grondlegger van
Misty Fields. Hij is niet meer
betrokken bij de organisatie,
maar Toon en Tini helpen nog
steeds mee als vrijwilliger.
Verder was Toon vroeger heel
actief bij de KPJ. Hij is lid van
de bijenhoudersvereniging, was
regisseur bij de Bond van
Ouderen, zat in de Land-
inrichtingscommissie
Peelvenen en heeft nog heel
veel andere dingen gedaan. “Ik
moei min eigen naw vort zoveul
mogelijk mi min eigen. Ik ben
ernstig ziek… en dan wordt het
leven anders.”
Tini heeft 10 jaar in het bestuur
van Unitas gezeten en heeft
daarnaast veel vrijwilligerswerk
gedaan. Ze was jaren lid van de
volleybalclub. Nu is ze lid van In
Between en de Krachtclub.

 B I J  T O O N  L E E N D E R S  E N  T I N I  V I N K E N ,  H O L L I D E E W E G  3

Wie hebben er allemaal in dit
huis gewoond?
Toon, Tini en de kinderen
Harrie, Anna en Janus. Destijds
was er 'proat' in Heusden dat
Janus de achternaam Vinken
droeg, maar dat klopt niet.
Janus heet Leenders met de
achternaam. Misverstand
rechtgezet! 
De kinderen zijn inmiddels het
huis uit en hebben zelf een
gezin. 

Blijven jullie hier wonen?
Toon: “Zoals het er nu uitziet,
blijven we hier wonen, totdat
we dood gaan. De laatste jaren
van je leven moet je van alle
kanten zorg hebben en ben je
niet meer onafhankelijk, maar
dat ben je in een verzorgings-
huis ook niet. Dan zit ik liever
hier, want dan kan ik noar
buiten kieke, noar de
vuggelkes.”

 o p  d e  k o f f i e
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Wie over de Smientweg rijdt,
heeft vast wel eens die mooie
boerderij met huisnummer 1
gezien. Dit had tot 1961 het
adres ‘Peel 7’.
Wie bouwde deze boerderij en
wie waren de bewoners van
het eerste uur?

geschreven op de gebroeders

Laheij, afkomstig uit Zuid-

Limburg. Het terrein was maar

liefst 89 hectare groot. Laheij

bouwde de boerderij in 1927

met achter het woonhuis drie

dwarse schuren. Dit komt

nergens anders in de regio

voor en maakt het gebouw

daarom zo uniek.

De eerste steen werd gelegd op

22 augustus 1927. Architect van

dit bouwwerk was Johannes

van Deursen. Het huis kwam

bekend te staan onder de naam

Maria-Helenahoeve, genoemd

naar Philippus zijn overleden

vrouw Maria en zijn dochter

Helena. Philippus woonde in dit

mooie pand tot 1936. Daarna

vertrok hij naar de Marialaan in

Ommel. 

H E B  J E  E E N  M O ( N U ) M E N T J E ?

Voordat de boerderij gebouwd
werd, was de grond in gebruik
voor het verbouwen van
teenhout. Eerst werd de grond
gepacht door Antonie Leenen,
later door Philippus Laheij. 
Vervolgens werd het erfpacht-
recht van het terrein overge-

Vanuit de Voorste Heusden (waar nu garage
Berkvens is) fietste Riek Driessen-Aarts als 18-jarige
met 2 kruiken aan het stuur samen met haar zus
Frieda naar de Slobbe (golfbaan) om de 8 koeien te
melken. Thuis werd de melk gezeefd en in kruiken
bewaard in de koelbak, totdat 's morgens de
'römkaar' kwam om de kruiken op te halen. 

 2 0 2 1
KOEIEN MELKEN
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Riek bekijkt de melkrobot in actie bij René Berkers.
René heeft circa 100 koeien die door 2 robots wor-
den gemolken. De robot geeft heel veel informatie
over de gezondheid van de koeien, bijvoorbeeld het
aantal minuten dat een koe herkauwt en hoe actief
de koe is. Met een robot ben je minder gebonden
aan de tijd. Wel is het van belang de koegegevens
na te kijken en stand-by te zijn als er alarm is.
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 H E I B E L  I N  H E U S D E N

 H E U S D E N  U I T G E L I C H T

E E N H E I D  V E R  T E  Z O E K E N

d e  h e u s d e n s e  ' b o e r e n o o r l o g '

Heusden wordt meer dan eens
geroemd om zijn eenheid,
maar af en toe is deze eenheid
ver te zoeken. Zo ook in de
beginjaren van de parochie
Heusden. Destijds was er een
grote rel gaande tussen de
oude en nieuwe Heusdense
boeren.  

In 1918 werd de RK Heusdense
coöperatie opgericht om de
Heusdense keuterboertjes bij te
staan bij de in- en verkoop van
hun producten. Dit was meteen
al een groot succes.  

Goede zaken
Vervolgens waren er plannen in
Heusden voor de bouw van een
school en een kerk.
Verschillende instanties wilden
deze wens echter niet
financieel ondersteunen. De
nieuwe coöperatie besloot
daarom een winkel te openen
voor de boeren. De opbrengst
van deze winkel zou worden
gebruikt voor de financiering
van de school en later de kerk.
De winkel werd gebouwd op
het terrein waar nu ‘Paulus’ en
het ‘Huys van Heusden’ zijn
gevestigd. Coöperatie en winkel
deden goede zaken en mede
hierdoor werd de parochie
Heusden geboren.  

CHV
Door nieuwe ontginningen
vestigden zich in de jaren 20
van de vorige eeuw, ook steeds
meer boeren vanuit Asten in de
Heusdense Peel. Zij waren
meestal al lid van de
Coöperatieve Handels-
vereniging (CHV) afdeling Asten 

en vonden de prijzen van de RK
Heusdense coöperatie te hoog.
Daarom besloten zij een eigen
afdeling van de CHV in Heusden
te vestigen, met een eigen
‘pakhuis’ op het terrein waar tot
enige jaren geleden Unitas
stond. Dit was natuurlijk tegen
het zere been van de RK
Heusdense coöperatie. Door
slecht inkoopbeleid
(bestuurders waren wel goede
boeren, maar geen goede
zakenmensen) en door
concurrentie met de nieuwe
boerenbond, ging het inmiddels
al een stuk slechter met de
oude coöperatie. 

Escalatie
In 1929 escaleerde dit zodanig
dat er in Heusden een brochure
werd verspreid door het
bestuur van de RK Heusdense
coöperatie waarin het belang
van deze vereniging ‘als
grootste weldoener’ voor het
ontstaan van de Heusdense
parochie nog eens nadrukkelijk
werd beschreven. 

Deze brochure was mede-
ondertekend door Pastoor
Arnold. Hoewel hij eigenlijk de
lieve vrede wilde bewaren, koos
hij toch partij voor de
organisatie waar hij zijn 'baan'
aan te danken had.
Mede door eerdergenoemd
wanbeleid, redde de RK
Heusdense coöperatie het niet
en werd kort na 1930 failliet
verklaard. De parochie over-
leefde deze crisis en daarom
vieren wij dit jaar het 100-jarig
bestaan van Heusden.

Op www.hartvanheuze.nl/
100jaarheusden is de
gedigitaliseerde versie van de
brochure na te lezen.
Meer informatie hierover is ook
te vinden in ‘Heusden bij het
moer’, jubileumboek bij
gelegenheid van het 75-jarig
bestaan van onze parochie.

Foto van het pakhuis van de Coöperatie. Deze foto is gemaakt in 1961
tijdens het 40-jarig bestaan van de parochie. 
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HEB JE EEN MO(NU)MENTJE?H E U S D E N A A R  I N  H E T  B U I T E N L A N D

7. Waar wonen jullie? 
In Noorwegen. Om precies te
zijn in Kvenvaer (op het eilandje
Hitra). Dit is ongeveer 180 km
ten westen van Trondheim en
1980 km vanaf Heusden (met de
auto).

8. Waar in Heusden gewoond?
Vlinkert 58. 

9. Waarom zijn jullie
vertrokken? 
Wij gingen al jaren met de
camper naar Noorwegen en
daar genoten van de rust en de
natuur en wouden dit graag in
het dagelijks leven ervaren.

10. Wanneer zijn jullie
vertrokken?
In 2015 hebben we Vlinkert 58
verkocht en zijn toen naar
Kranenven in Ommel  gegaan.
In Augustus 2017 is Adri
begonnen met werken in
Noorwegen. 
Per september 2017 is ook Ria
vertrokken richting Noorwegen. 

11. Wat missen jullie het meest
uit Heusden?
De Peel en de Heusdense
gemoedelijkheid. 

1 5  V R A G E N  A A N

R I A  E N  A D R I

V A N  B U S S E L

12. Wat is jullie beste
herinnering uit Heusden?
Allereerst de geboorte van onze
twee kinderen. En daarna:
Carnavalswagen bouwen met
buurtvereniging de Vlinkert, de
Jonosh en Beachvolleybal.

13. Heb je ooit nog contact met
inwoners uit Heusden anders
dan je eigen familie?
Met voormalige buren vaak
telefonisch en via social media.
Afgelopen jaar zijn er nog
vrienden uit Heusden bij ons op
bezoek geweest.

14. Blijf je nog op de hoogte
van wat er in Heusden zoal
speelt?
We volgen allebei Heuze min
Durpke en Jonosh op Facebook,
we lezen het Peelbelang via
internet en onze kinderen
vertellen ook wel eens over wat
er in Heusden gebeurd.

15. Zou je ooit nog terug willen
komen wonen in Heusden?
We hebben geen spijt van de
keuze om in Noorwegen te
gaan wonen en willen eigenlijk
voor altijd in Noorwegen blijven
wonen. Mits alles goed gaat
met onze kinderen.

1. Naam?
Ria van Bussel-Jeucken en Adri
van Bussel.

2.  Leeftijd?
Ria 56 en Adri 60.

3. Verliefd, verloofd, getrouwd?
Op 21 september waren we 36
jaar getrouwd!

4. Kinderen? 
Emie (25) en Jarno (27).

5. Hobby's?
Adri: Muziek luisteren, in de
tuin bezig zijn, houthakken en
wandelen.
Ria: Wandelen in de natuur en
in de tuin bezig zijn.
Samen: LaugtunHitra.com. Op
de onderverdieping van onze
woning hebben we een AirBnb
gemaakt en het is leuk om hier
mensen te ontvangen. Er ligt
een Fjord ongeveer 100m van
onze woning. Dit Fjord heet
Laugen en Tun betekent: in de
nabijheid van.

6. Beroep?
Adri is vrachtwagen chauffeur
en Ria werkt als pedagogisch
coach in de kinderopvang.



W E G W I J S  D O O R  H E U S D E N

 H E U S D E N  U I T G E L I C H T

Wie de oude topografische

kaarten van Heusden bekijkt,

kan er niet onderuit. Er was

eigenlijk maar één straat in

Heusden en dat is de Antonius-

straat, ook wel bekend als 'de

Straat' en vroeger werd deze de

Heusdensche Straat  genoemd.

Dat is ook niet zo gek. Toen

Heusden nog geen Heusden

was, had je de vier gehuchten:

Voorste. Middelste en Achterste

Heusden en de Behelp. Deze

vier gehuchten werden met

elkaar verbonden door 'de

Straat'. 

Op de kaarten van 1832, dus

bijna 200 jaar geleden, is te

zien dat veruit het grootste deel

van de bewoning zich daar

concentreerde in wat ooit

Heusden zou gaan worden.

Destijds werd de Heusdensche

straat ook wel ‘de groote weg

naar Nederweert’ genoemd.

Feitelijk was de Antoniusstraat

onderdeel van een grotere

route. Deze maakte deel uit van

de pelgrimsroute van Roer-

mond naar Ommel. Aan het

einde van ‘de Straat’ kon je

rechtsaf naar de Behelp en

linksaf richting Weert. Het was

eigenlijk ook de enige weg die

kant uit, want de rest was nog

woeste grond.

 

Als je dus linksaf ging, kwam je

uit op de Weerterbaan, wat nu

de Korhoenweg is. Waar de

huidige Korhoenweg om de

visvijver heen richting

Gezandebaan gaat, liep de

Weerterbaan nog een stukje

verder door richting Hooge

Bergen. De Weerterbaan sloot

daar aan op de zandweg, die

parallel langs de Ospelerweg

loopt en nu nog steeds Weerter-

baan heet. Dat werd toen ook

wel Ommelenpad genoemd.

Een stuk Ommelenpad is nu

nog terug te vinden net over de

grens in Ospel, als aandenken

aan de Mariaverering in Ommel.

Toen er al een Antoniusschool 

 

was en de Antoniusparochie

werd opgericht, moest er ook

maar gauw genoeg een straat

komen die de Heilige Antonius

verheerlijkte. En zo geschiedde. 

De Antoniusstraat was in die

tijd nog een paar honderd

meter langer dan nu het geval

is. Met de komst van het

Vorstermansplein werd ‘de

Straat’ wat korter. Meester

Vorstermans was juist

begonnen aan zijn carrière als

hoofdonderwijzer aan de

Antoniusschool en werd

daarvoor later beloond met een

eigen plein. Voorheen heette

dat stuk van ‘de Straat’

eenvoudigweg ‘dun Tip’.

 

A N T O N I U S S T R A A T ;
O F T E W E L  D E  S T R A A T
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Foto van rond 1960. Een zomerstraatbeeld van de Antoniusstraat met
vlnr; Karel Lammers, Wim v Heugten, Piet Madou, Piet Lammers en
Jan Lammers.



D E  J O N G S T E  V A N . . . J O N G  N E D E R L A N D

 R E I N  V A N  M E L I S

meegemaakt en vertelt hier dan
ook enthousiast over mee! 

Waar gaan we Rein in de
toekomst zien?
Gaat Rein nog lang op Jong
Nederland blijven? Daar kunnen
we vanuit gaan! "Misschien zit
je wel op Jong Nederland tot je
net zo grijs bent als ik!", grapt
vader Marcel. En misschien zien
we Rein nog wel als leiding
terug bij Jong Nederland, maar
daar is hij nog niet helemaal
aan uit. Rein heeft namelijk al
wat plannen in het vooruitzicht:
"Als ik klaar ben met zwemles,
dan ga ik op voetbal', vertelt
Rein. Dat belooft een actieve
toekomst!

Wij van de redactie wensen
Rein nog veel plezier in zijn
toekomstige jaren bij Jong
Nederland!

Voor deze editie van ‘de jongste
van…’ zijn we op bezoek bij Rein
van Melis. Rein is vijf jaar oud en
enthousiast lid van Jong
Nederland Heusden. 

Met in totaal vier leiders en een
leuke groep vermaakt Rein zich
wekelijks bij deze gezellige club.
En dat doet hij al bijna een jaar!
Wie zijn idee was het om op Jong
Nederland te gaan? "Van mij!",
laat Rein ons weten. En daarbij
zit Jong Nederland al langer in de
familie, want ook broer Daan gaat
al enkele jaren naar Jong
Nederland. 
Jong Nederland is niet alleen
leuk om naar toe te gaan, maar
ook om nieuwe vriendjes te
ontmoeten. Zo heeft Rein daar
ook al vrienden kunnen maken,
weet hij ons te vertellen. 

Wat is er zo leuk aan Jong
Nederland?
Daar hoeft Rein niet heel lang
over na te denken. "Apenkooien!"
is het eerste wat in hem opkomt.
Dit heeft hij een tijdje terug voor
de eerste keer gedaan. En dat
was meteen in het nieuwe
gebouw, wat het nog extra
bijzonder en super leuk maakte.
Ook de waterspelen van
afgelopen zomer zijn bijgebleven.
Er waren toen nieuwe sproeiers.
"Je moet dan proberen om niet
aangeraakt te worden door de
sproeiers", legt Rein ons uit. En
laten we eerlijk zijn; er af en toe
een beetje gek bij doen, moet
kunnen. Zo vertelt Rein lachend
dat hij met de bips op de
sproeiers ging zitten, als grapje.
Waarna de rest van de groep
volgde.
Een ander voorbeeld van een spel
is het ‘Kat-en-muisspel’. Je hebt
dan een lintje dat je in je broek

stopt en dan moeten anderen
proberen het lintje eruit te
trekken. Maar dat spel vindt
Rein minder leuk, vertelt hij
ons.
"En dan hebben we nog een
spel waar het veld uit ‘Asten’ en
‘Heusden’ bestaat", herinnert
moeder Loes zich. Wie het
eerste een van de genoemde
kanten bereikt, heeft het spel
gewonnen. En tussendoor
worden er allerlei leuke
opdrachtjes gegeven. 
Maar naast al die leuke spellen,
ligt het hoogtepunt toch wel in
het Jong Nederland kamp. En
het is ieder jaar weer een
verrassing wat de kinderen bij
Jong Nederland te wachten
staat. Wat we wel weten, is dat
ieder jaar weer een nieuw
thema centraal staat tijdens het
kamp. Dit jaar was extra
speciaal, want het was Rein zijn
allereerste kamp. Gelukkig
heeft broer Daan hem daar wel
op weg kunnen helpen, want
Daan heeft al eerdere kampen
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 H E U S D E N S E  H E R S E N K R A K E R

 H E U S D E N  U I T G E L I C H T

Weet jij tot welke Heusdense

begrippen deze cryptische

omschrijvingen leiden? Zet je

brein aan het werk! Ieder

antwoord levert een letter op

voor de oplossing. Krijg jij alle

letters bij elkaar gesprokkeld?

Mail de oplossing van deze

hersenkraker onder vermelding

van Heusden Uitgelicht naar

100jaarheusden@gmail.com en

maak kans op een uniek 100-

jaar-Heusden-merchandise-

item! Vergeet niet je naam,

adres en telefoonnummer erbij

te zetten. 

Bianca van Bussel, winnaar van

de puzzel in de vorige editie,

vertelt in een filmpje op

facebook.com/100jaarheusden

wat de juiste oplossing is van

'Zoek de vijf verschillen'. 

De winnaars van de kleur-

wedstrijd zijn Imme Moors (9

jaar) en Noa Leenders (3 jaar).

 c o l o f o n
Redactie Heusden Uitgelicht: 
Lian Berkers-Aarts, Toon Hartman,

Rian Maas-Haasen, Rob Nijssen,

Jacquelien Polman, Cecile

Snijders en Nick Verberne.

Meer 100 jaar Heusden:
100jaarheusden@gmail.com

hartvanheuze.nl/100jaarheusden

facebook.com/100jaarheusden

F F  D E N K E N . . .

Zet de juiste letters in de vakjes. 

De bovenste hersenkraker = links beginnen.

Oplossing:

Lokaal het hoogste sportniveau:

Paars in september, daarna weg:

Keukengerei kwetsen:

Zingend ertussen:

Egale kop koffie van vroeger:

Check na april:

Gravende mensen:

De vogel is foetsie:

De boom kijkt witjes:

No sister, no sun: 

Boodschappenboom:

Plantkundige hof:


