Heusden uitgelicht
OPVALLENDE VERHALEN VAN TOEN, NU EN LATER

GEZELLIGE
Foto: Toos van der Velden - van Loon

NAZIT
De officiële aftrap van 100 jaar
Heusden heeft doorgang kunnen
vinden op zondag 24 oktober
2021. Op pagina drie van deze
editie van Heusden Uitgelicht
staat een verslag van dit
feestelijk evenement. De foto
hiernaast geeft een sfeerimpressie van de gezellige nazit
die plaatsvond aansluitend op de
kerkelijke jubileumviering.
Het was perfect weer tijdens de nazit van de kerkelijke jubileumviering.

UPDATE ACTIVITEITEN
100 JAAR HEUSDEN

AGENDA
Activiteiten in de wachtstand

Welke jubileumactiviteiten kunnen er komend jaar doorgaan en
welke niet? De aanhoudende coronapandemie zorgt telkens
opnieuw voor onzekerheid.

Zodra er meer duidelijkheid is of

We hebben als organisatie moeten besluiten om op dit moment de
voorbereidingen stop te zetten voor verschillende activiteiten die
komend jaar in de planning staan. Pas als er meer duidelijkheid is
over een en ander, gaan we er weer mee aan de slag. Helaas is het
niet anders.

We houden je op de hoogte!

In de zomer kan meer
Gelukkig zijn er enkele activiteiten die geen die geen last hebben
van corona en die gaan natuurlijk gewoon door. Eén van die zaken
is het uitbrengen van deze krant. Tot slot goed om te weten dat we
met name in de zomermaanden activiteiten in proberen te
plannen, omdat dan de risico’s minder groot zijn. Natuurlijk houden
we jullie op de hoogte van nieuwe plannen en data. Wij hopen dat
we er toch nog een mooi jubileumjaar van kunnen maken, ondanks
alle beperkingen.
Werkgroep 100 jaar Heusden
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activiteiten door kunnen gaan,
komen er concrete data.
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voorbij
Top 5 Heusdense achternamen
Disco in de Peel
Heusdense Rebus
Mysterie van de Pandoer

HEB JE EEN MO(NU)MENTJE?

In 1921, 100 jaar geleden, is de
pastorie gebouwd. Het R.K.
kerkbestuur van Heusden nam
hiertoe het initiatief. Hendrik
Vorstermans uit Oss was

Foto: via Frans vd Mortel

aangesteld als architect en De
gebroeders Geven uit Asten als
aannemer. Sinds 1970 zijn er
veranderingen aangebracht
aan de berging en garage. Ook
is er een broeikas opgericht
(1988). Doorgaans werd de
pastorie aan Vorstermansplein
16 bewoond door de pastoors

De pastorie in 1921.

Bron: Heemkundekring de Vonder

PASTORIEHUIS AAN HET VORSTERMANSPLEIN

van de Heusdense parochie. In
2021 is het pastoriehuis
verkocht, inmiddels is het in
particulier bezit (Els Haasen en
Mathé Cuppens).
Voormalige bewoners
1920-1951
Johannes Matheus Antonius
Maria Arnold
1951-1959

Foto: Lian Berkers- Aarts

Gijsbertus Peter Klaassen
1959-1969
Cornelius Antonius Adrianus van
Roestel
1970-1986
Gerardus Petrus Franciscus
Rooymans
1986-2016

Om het eeuwfeest financieel te
kunnen ondersteunen. kun je
op hartvanheuze.nl/webshop
kleding kopen met originele
Heusdense uitdrukkingen. Eén er van is HEUZE BOVE.
Voor de oorsprong van deze spreuk moeten we bijna
37 jaar terug naar de carnaval van 1985. Om Heusden
te promoten was er door de carnavalsvereniging een
wedstrijd uitgeschreven. De winnaar ontving ‘t gouwe
keinderkupke. Een Heusdense vriendengroep (met
onder meer drie zonen van Jan en Sien van Eijk)
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had voor de carnaval al
stickers laten maken bij de
Heusdense drukker met de
tekst ‘Heuze Bove’ en besloot
met de wedstrijd mee te doen. Jan senior had er de
avond van te voren nog een carnavalslied over
gefabriceerd. Uiteraard won de vriendengroep de
wedstrijd. Pas in 1987 werd ‘Heuze Bove’ een grote hit
in Peelvruijtersland. Helaas heeft Jan dit zelf niet
meer mee mogen maken; hij overleed in 1986. De
stickers kwam je later overal tegen, zelfs tot in Parijs.

Bron: Jacqueline Lammers

De pastorie in 2021.

Antonius Johannes van Steen.
Martien en Jo Manders hebben er
de laatste jaren nog gewoond als
koster van de kerk.

Foto's: Toos van der Velden - van Loon

AFTRAP 100 JAAR HEUSDEN

Het mooi versierde altaar in de kerk.

Bijbuurten en koffie, een perfecte combinatie.

'ZEER
GESLAAGD EN
GEZELLIG'
Het kerkkoor Sint Antonius bestaat ook 100 jaar.
Op zondag 24 oktober was de aftrap van 100 jaar
Heusden. Honderd jaar geleden werd pastoor Arnold
de bouwpastoor. Vele Heusdenaren hielpen mee bij
de bouw van de kerk, die in maart 1921 van start
ging. Die saamhorigheid van toen is tekenend.
Dankzij de inzet van velen stond het godshuis er
binnen amper zeven maanden! Eind oktober 1921
vond al de eerste mis plaats. In honderd jaar tijd
hebben zes pastoors vieringen gehouden in deze
kerk.
Viering
Eindelijk konden we vieren dat Heusden 100 jaar
geleden een kerk bouwde en een eigen parochie
stichtte. Dit werd gevierd met een H. mis in onze kerk
H. Antonius van Padua. Deze mis werd verzorgd door
bisschop de Korte, pastoor Steijaert en pastoor
Vorstermans (zoon van het eerste hoofd van de
Antoniusschool).

Het kerkelijk zangkoor Sint Antonius (het kerkkoor)
nam de zang voor zijn rekening en bestaat eveneens
100 jaar. In de jubileumviering werden verschillende
Heusdenaren gehuldigd voor hun jarenlange
werkzaamheden voor de parochie, dik verdiend
allemaal!
Na de H. mis liep iedereen via de achterzijde van de
kerk naar de feesttenten die bij Jong Nederland in de
tuin stonden. Fijn dat de samenwerking met
verenigingen onderling altijd zo goed is. Men kon hier
genieten van lekkere soep met een broodje en
natuurlijk een kop koffie of thee, een lekker biertje of
een glas wijn. Het was allemaal super verzorgd.
Geslaagd
Het was een zeer geslaagde aftrap waar iedereen met
veel voldoening op terug kan kijken. We hopen dat de
rest van de festiviteiten in het kader van 100 jaar
Heusden ook allemaal zo gezellig gaan verlopen!
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WIE WOONT ER OP NR. 3?

op de koffie
BIJ MARJON MICHELS EN ROB VERBERNE, VELUWSEDIJK 3

In deze rubriek lees je wie er

Willen jullie jezelf even
voorstellen?
Marjon Michels is 30 jaar
geleden geboren en getogen in
de Walsberg, Deurne. Ze werkt
als verpleegkundige in het St.
Anna ziekenhuis in Geldrop op
de afdeling Chirurgie. Ze woont
samen met Rob Verberne. Rob
is een zoon van Geert en Truus
Verberne van de Vlosbergweg
te Willemsveen. Rob is 31 jaren
jong en bestiert samen met zijn
ouders een varkens- en kalverhouderij dat op twee locaties is
gevestigd, de Vlosbergweg en
de Veluwsedijk. Marjon en Rob
zijn de trotse ouders van Teun
van twee jaar oud... en hun
tweede kindje is op komst.
Hoe lang wonen jullie in dit
huis en hoe zijn jullie hier
terecht gekomen?
Volgens de kalender van
moeder Truus zijn Rob en
Marjon verhuisd in 2016 op
Goede Vrijdag. “Van
Willemsveen naar Heusden
Zuid,” aldus Rob. Op het
Pinkstertoernooi van ONDO kan
Rob het eigenlijk nooit goed
doen, omdat er zowel een team
van Willemsveen als Heuze Zuid
meedoet. Daarom speelt ie met
een vriendenteam mee.
Het bedrijf aan de Veluwsedijk
was al in 1995 aangekocht door
vader Geert. Toen de vorige
bewoonster, Riek van Bussel,
overleed, is het huis ook
aangekocht en zijn Marjon en
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Foto: Lian Berkers-Aarts

achter de voordeur van huisnummer 3 woont. In iedere
editie zijn we te gast in een
andere Heusdense straat.

Marjon Michels, Rob Verberne en hun zoontje Teun.
Rob gaan samenwonen. Het
huis is in 1975 gebouwd door
Tontje en Riek van Bussel. Tot

Blijven jullie hier wonen?
Er klinkt een volmondig ja!

aan de dood van Riek heeft de
familie van Bussel dit huis
bewoond.

Wat is jullie droomhuis?
Marjon: “Toen we hier kwamen
wonen, hebben we het huis

Waar kunnen mensen in
Heusden jullie van kennen?
Toen Marjon net in Heusden
woonde, is ze op de tennisclub
gegaan. Ze tennist met een vast
clubje meiden en dat bevalt
heel goed. Ze houdt van
gezelligheid en gaat graag
stappen. Het zou zomaar
kunnen dat je haar bent
tegengekomen in het
Heusdense uitgaansleven.
Rob heeft jaren bij ONDO
gevoetbald. Dat doet hij nog
steeds, maar wel op een lager
pitje. Vanwege Teun en de
onregelmatige werktijden van
Marjon is hij nu invaller bij
ONDO 3. Verder zit hij sinds
corona in een rikclubje. Ook
Rob gaat graag op stap: “We
zijn er graag bij.”

gezellig gepimpt.” Maar in de
toekomst hoopt het stel het
huis een keer grondig te
verbouwen. Het liefst in
boerderijstijl met een grote
woonkeuken met vrij uitzicht
over de weilanden. Marjon: “Een
gezellig, kneuterig boerderijke.”
Voorlopig kneuteren ze nog
gezellig door in hun huidige
stekje.

ONLINE

TIP

Dit is de 5e editie van Heusden
Uitgelicht. Wil je de vorige edities
nog eens nalezen of anderen
attenderen op deze of een vorige
uitgave van Heusden Uitgelicht?
Alle edities zijn te downloaden via
hartvanheuze.nl/100jaarheusden

WEGWIJS DOOR HEUSDEN

Dat Heusdenaren verhuizen
van de ene kant naar de andere
kant van Heusden, komt wel
vaker voor. Voor wegen is dat

Daarom was het niet logisch
dat de Broekstraat juist in dit
gebied terugkeerde. Maar in
1960 vond de wedergeboorte

vele zandwegen, waaronder

niet zo vanzelfsprekend, maar
het overkwam de Broekstraat
wel.

plaats van deze straat als
zijweg van de Gezandebaan.

Sengersbroek. Om het nog

ook de Kalkweg.
De Broekstraat werd verhard
en verbonden met het
ingewikkelder te maken,
kreeg ook een zijweg van de

Van Oost naar West

Broekstraat dezelfde naam.

Op de kadastrale kaart van 1832
staat de Broekstraat al

En zo verhuisde ze dus van
Heusden Oost, naar Heusden

Deze zandweg liep door

ingetekend, maar dan op de
plek waar nu de Patrijsweg is
gelegen. Een logische naam

West. De Broekstraat was toen
nog zandweg zoals zoveel
andere wegen in Heusden. Deze

‘Starkriet’ is gelegen. Een

omdat deze weg naar de lager
gelegen natte gronden
(broekgronden) leidde.

weg sloot aan op de Kalkweg
die evenwijdig liep aan het
Sengersbroek. Door de

weggehaald en werd deze

Wanneer deze naam daar
verdween, hebben we niet

ruilverkaveling in de jaren 70
van de vorige eeuw, verdwenen

richting het gebied waar nu het
aantal jaren geleden is het
naambordje daar toch maar
zandweg weer een naamloos
modderpad.

Bron: Piet Aarts en Te Heusden bij het moer

DE BROEKSTRAAT

kunnen achterhalen. Wel is
bekend dat de weg daarna de
Pannenhoef heette en aansloot
op de huidige Pannenhoef. In
1960 werden vele Heusdense
wegen van nieuwe, maar dus

Foto: via Frans vd Mortel

ook van oude namen voorzien.
De voormalige Broekstraat
kreeg de naam Patrijsweg.
Het gebied ten westen van de
Gezandebaan, waar nu onder
meer de Staatsbossen en
visvijver ‘De Witte Bergen’
gelegen zijn, heette destijds
Hoogebergen. Adressen van de
huizen toen werden aangeduid
met Hoogebergen aangevuld
met huisnummer. De naam
Hoogebergen lag voordehand
omdat het van oudsher een
hoger gelegen bosgebied was.

Rond 1850 is deze ontginningsboerderij gebouwd door de notabele
Astenaar J. Sengers. Later werd deze bewoond door de familie
Wijnen. De twee prachtige woonhuizen staan aan het begin
van de Broekstraat.

AANTAL HUIZEN & AANTAL INWONERS
In 1921 bestond Heusden uit
ongeveer 80 huizen. Heusden telde
toen circa 445 inwoners. In 1971 was
Heusden al gegroeid naar 375 huizen
en zo'n 2.045 inwoners.

1921

2021

In de afgelopen 50 jaar zijn er
nog 525 huizen (t.o.v. 1971)
bijgekomen en 445 inwoners.
In 2021 telde Heusden 900
woningen en 2.490 inwoners.
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IS DIT NU LATER?
In de rubriek 'Is dit nu later?' nemen
we een kijkje in de glazen bol...

NIEUWSBERICHT 10 AUGUSTUS 2052

CORONA NA 33 JAAR
EINDELIJK VOORBIJ
Na decennia lang in een 1,5
meter samenleving geleefd te
hebben, is corona eindelijk

worden. Ook heeft hij onlangs
flink geïnvesteerd in meerpersoons hangtafels, zodat hij

voorbij. Jan van Gastel eigenaar
van Café Vorstermans is er
emotioneel onder. Voor het

de komende jaren ook groepen
van drie of meer personen kan
ontvangen.

eerst sinds 20 jaar zal hij a.s.
zaterdag weer eens voor een vol
café staan.
Gereviseerde tap

Meer mensen dan ooit
De reserveringen stromen
binnen. 'Er zijn al drie
reserveringen geplaatst', vertelt

Eindelijk kan het 1,5 meter
dienblad de deur uit', vertelt hij
met een grote lach op zijn

Jan trots. Twee 3 persoons
tafels en een 4 persoons tafel
zijn al volgeboekt.

gezicht. De tap werd al jaren
niet meer gebruikt ,vanwege

Hij is trots op het feit dat zijn
café meer mensen zal

het uitblijven van grote
bezoekersaantallen.
Inmiddels heeft Jan de tap

ontvangen dan ooit te voren.
Mede doordat de band niet
meer op 1,5 meter van elkaar

laten reinigen en reviseren,
zodat deze de komende weken
weer volop gebruikt kan

hoeft op te treden, kan het
podium aanzienlijk verkleind
worden.

Kortom, komt dat allen zien in
het vernieuwde Café
Vorstermans.

De Corona-vrije avond
Datum: 14 Augustus 2052
Tijd: 19.30u
Entree: 33.33 Euro all-in
Band: De Corona’s

TOP 5 HEUSDENSE ACHTERNAMEN

1921
De top 5 van
meest voorkomende
Heusdense
achternamen
in 1921 is op
basis van het
aantal
gezinnen.

2021

(6)

AARTS

1

VAN BUSSEL

(67)

(5)

VAN HEUGTEN

2

AARTS

(58)

(4)

MARTENS

3

VERBERNE

(46)

(4)

BERKERS

4

BERKERS

(44)

(4)

VAN BUSSEL

5

LEENDERS

(40)

Gegevens
2021 zijn
gebaseerd op
het aantal
personen
in het
bevolkingsregister.

Uitzoekwerk: Jos Berkers
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GESNEUVELDE PROJECTEN

DISCO IN DE PEEL
Eind jaren ‘70 van de vorige eeuw werd er een grote discotheek

Foto's: Petra en Hans de Corte

gebouwd aan de rand van de Peel. Het moest het middelpunt
worden voor de uitgaande jeugd uit de hele regio. Wat Time Out in
Gemert jaren later wel lukte, was uiteindelijk niet weggelegd
voor discotheek ‘Little Man’.

Destijds kreeg café Peelzicht
(Engel Joosten) aan de
Buizerdweg een nieuwe
eigenaar, ene Aloys Bekken. Hij
was klein van stuk, maar had
grote plannen om de jeugd

Een tijdlang was het volle bak in de disco.

Na een tijd was het gedaan met
'Little Man'. Bekken zelf bleef
nog wel het café beheren, maar
vertrok ook daar na een tijdje.
De rust keerde weer terug in
Willemsveen.

naar dit afgelegen deel van
Heusden te halen. Hij bouwde
de schuur achter het café om
tot een grote discotheek. Deze
noemde hij, niet zonder enige
zelfspot: ‘Little Man’ naar de hit
van Sonny & Cher.
Volle bak
In maart 1979 werd de disco
geopend en het was meteen
volle bak. Met taxi’s en bussen
werd het volk uit de hele
omgeving aangevoerd en in de
late uurtjes ook weer afgevoerd.
De zaak draaide als een
tierelier. Maar na bijna een jaar
was het nieuwe er af en werd
de aanloop steeds minder.

PTT brievenbus
We hebben Aloys Bekken nog
terug kunnen traceren in Breda.
Hij kwam hier, inmiddels voor

In 1984 kwam hier weer een
eind aan en vertrokken Petra en
Hans richting Asten, om daarna
weer in Heusden terug te keren
bij Café ‘t Peelpoortje.
Café Peelzicht werd Club 65 en
er werd ander vocht verspreid
door enkele dames van lichte
zeden.

hersteld. Ook de discotheek
ging na een tijdje weer open en

Motorcafé
Maar Club 65 liep ook al geen
storm, waarna het pand nieuw
leven werd ingeblazen als
motorcafé, met de toepasselijke
naam ‘De Vastloper’. En toen de
motoren echt stilvielen,
veranderde het in eetcafé d'n
Buizerd.
Vorig jaar kwam ook daar een
eind aan, waardoor dit gebouw
met een roemrucht verleden
momenteel staat te verpieteren.

het volk werd o.a. vermaakt met
een rodeostier.

Het wacht wederom op een
nieuwe eigenaar.

in de 70, in the picture op een
Bredase kunstwebsite. Hij had
zijn oude groene PTT
brievenbus tijdens de corona
‘opgepimpt’ en deze letterlijk
een gezicht gegeven.
In 1981 werd de zaak
overgenomen door Petra en
Hans de Corte. De oude naam
café Peelzicht werd weer in ere

Bron: Peelbelang, Hans en Petra de Corte

Café Peelzicht deed dienst als discotheek.

HEUSDEN UITGELICHT

HEUSDENSE REBUS

MYSTERIE VAN DE PANDOER
In lang vervlogen tijden was het de gewoonte dat de Pandoer, het
carnavalsmonument van de Peelvrujters, ontvreemd werd en tijdens de
carnaval werd teruggebracht tegen vergoeding van een vat bier. De
Pandoer is alweer jaren geleden voorgoed verdwenen. Ger Berkers,
voormalig vorst van de Peelvrujters, heeft nog intensief gezocht en
graafwerk laten verrichten op plekken waar volgens de Heusdense
overlevering de Pandoer zou kunnen liggen. Helaas zonder resultaat. In
2012 is de traditie van de Pandoer weer in ere hersteld. Sindsdien is er
in de weken voorafgaand aan de carnaval het spel Vein ’t Pandoerke.
Verschillende teams zoeken aan de hand van tips naar een kleine versie
van de Pandoer. Zodra een team 't Pandoerke heeft gevonden, wordt
deze weer verstopt en gaat de zoektocht verder. Een mooie traditie
waarbij hartstochtelijk wordt gestreden door de diverse teams. De
laatste verstopplek van de oude Pandoer blijft intussen een mysterie...

REBUS: STUUR
IN EN WIN
Mail de oplossing van deze rebus
onder vermelding van Heusden
Uitgelicht naar 100jaarheusden
@gmail.com en maak kans op een
uniek 100-jaar-Heusdenmerchandise-item! Vergeet niet je
naam, adres en telefoonnummer
erbij te zetten. Els Snijders is de
winnaar van de hersenkraker uit
de vorige editie en heeft haar
prijs inmiddels in ontvangst
genomen.

colofon
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
hartvanheuze.nl/webshop

Gelukkig hebben we de foto's nog: de Pandoer 1970, Foto Meulenhof.
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