Heusden uitgelicht
OPVALLENDE VERHALEN VAN TOEN, NU EN LATER

Foto: Jennemieke Snijders

Tip: organiseer je zelf een
Heusdense activiteit? Meld 'm
dan aan op hartvanheuze.nl

AGENDA
7 en 8 juli:
Top 100 Heuze concert,
harmonieheusden.nl/top100heuze

De werkgroep lichttafel vlnr Helmie Wijnen-Vlemmix, Daniël van
Schijndel, Ton Berkers en Els Haasen bij 'de Toffel'.

ONTHULLING LICHTTAFEL
Een tafel als ontmoetingsplek waar verenigingen ideeën met
elkaar kunnen delen en waar samenwerkingen kunnen ontstaan.
Dat is het idee achter de lichttafel die op 21 mei werd onthuld in
Hart van Heuze in het bijzijn van afgevaardigden van diverse
Heusdense verenigingen.
Een aparte werkgroep heeft de afgelopen tijd hard gewerkt aan de
realisatie van de lichttafel. Deze is ontworpen door Els Haasen en
geproduceerd door Van Bussel Metaaltechniek. De lichttafel heeft
vooral een symbolische betekenis. De tafel staat voor 100 jaar
verenigingsleven in Heusden en de verbondenheid tussen deze
verenigingen.
Tijdens de onthulling van het fraaie kunstwerk werden bijna alle
verenigingen van Heusden én hun veelzijdige activiteiten
besproken onder leiding van Ton Berkers. Opvallende rode draad
was gezelligheid en bier! Na het officiële gedeelte gingen de
aanwezigen in groepjes met elkaar in gesprek. Precies waar ‘De
Toffel’ (zoals ie inmiddels op z’n Heuzes wordt genoemd) voor
bedoeld is.
‘De Toffel’ werd meteen in gebruik genomen. Het is een praktische
hangtafel, kan tegen een stootje en er mag op geknoeid worden.
Een aanwinst voor Heusden met dank aan de werkgroep.
De lichttafel is vanaf heden door iedereen te aanschouwen bij
binnenkomst in het Hart van Heuze. Neem er wel de tijd voor, want
alleen al om de inspirerende tekst te lezen, heb je 5 minuten nodig!
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16 juli 2022:
In Between komt naar je toe
2 september:
Heuze Olympics
9, 10 en 11 september:
Misty Fields
16, 17, 18 september:
Jubileumweekend ONDO
7 en 8 oktober:
Jong Nederland Festival
25 en 26 november:
Zannikoavenden met alleen maar
Heusdense acts
3, 4, 10 en 11 februari 2023:
Erato jubileumshow
16, 17, 23, 24 juni 2023:
Trug noa Heuze, open-luchttoneelstuk over 100 jaar Heusden
voor en door (oud-)Heusdenaren.
Dit toneelstuk vormt samen met
een knallend slotakkoord de
afsluiting van de festiviteiten van
100 jaar Heusden.

HEB JE EEN MO(NU)MENTJE?

Foto: via Siris

WEHRMACHTSHUISJE

Het Wehrmachtshuisje is inmiddels een mini-oorlogsmuseum.
Tussen hole 7 en hole 9, op de
Heusdense Golfbaan, staat een
Wehrmachthuisje uit de Tweede

Hoe werkte het?
De zoeklichten stonden
telefonisch in verbinding met

Wereldoorlog. Althans, wat er
nog van over is. Maar hoe zit het
nu precies met dat Wehrmachts-

elkaar en met vliegveld
Eindhoven en Gilze-Rijen. Als er

Waar diende dit huisje voor?
Hoewel de Duitsers in de Tweede
Wereldoorlog het luchtruim
verdedigden door gebruik te
maken van het afweergeschut
FLAC, bleek dit niet voldoende.
Ook in de nacht moest het
luchtgebied rondom het Ruhrgebied beschermd worden tegen
aanvallende vliegtuigen.
Voor deze extra (lucht) verdediging had het Duitse leger de
Kammhuberlinie. Op vaste
afstanden binnen deze linie
werden zogeheten ‘Wehrmachtshuisjes’ gebouwd, zoals het huisje
op de Gezandebaan. In dit huisje
woonden de Duitse militairen die
de nabije zoeklichten bedienden,
die gebruikt werden om Engelse
vliegtuigen uit de lucht te halen.
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een vliegtuig overkwam vanuit
Engeland, waarschuwden de
soldaten elkaar.
Eén zoeklicht werd vervolgens
op het vliegtuig gericht, waarna
er op een andere locatie een
zoeklicht bijkwam, zodat de
lichten elkaar kruisten. Op deze
wijze ‘vingen’ de lichten het
Engelse vliegtuig en kon het
neergehaald worden door een
Duitse ‘nachtjager’. Deze
methode kon echter alleen
’s nachts worden toegepast
bij helder weer.
En na de oorlog?
Na de oorlog was er sprake van
woningnood. Het Wehrmachtshuisje werd toen (tijdelijk)
bewoond door jonge gezinnen.
Martinus Berkers (Tinuske
Berkers) heeft er destijds
gewoond met zijn steeds
groter wordende gezin.

Het huisje heeft erna nog vele
jaren leeggestaan, maar is
behouden gebleven, omdat er
zoveel historie in zit.
Sinds 2012 is het gebouw
opgeknapt en dient het als een
mini-museum. De eigenaren van
de golfbaan hebben een oud
zoeklicht gekocht dat daar te
bewonderen is.
De oorspronkelijke zoeklichten
waren echter een stuk groter.
Wist u ook al dat…
Er binnen enkele honderden
meters het Wehrmachthuisje
een onderduikerskamp is
geweest? Ongeveer op de
locatie van het ‘eilandje’ in
De visvijver van Heuze.

Bron: landvandepeel.nl

huisje?

Scan de QR-code en bekijk de
korte film over het Wehrmachtshuisje in Heusden. Of bekijk het
filmpje op landvandepeel.nl.

DE JONGSTE VAN...DE
SENIORENVERENIGING

JACQUELINE LAMMERS
Voor deze editie van ‘de jongste van…’ zijn we op
bezoek bij Jacqueline Lammers, het jongste lid
van de seniorenvereniging van Heusden.
Jacqueline is trotse moeder van 4
kinderen en trotse oma van 3
kleinkinderen. Sinds kort woont
Jacqueline met haar Hans in het
‘centrum’ van Heuze, na 35 jaar
achterin de Peel te hebben
gewoond. Maar als je achteraf
woont, wil dat niet zeggen dat je
niet betrokken bent bij Heuze,
integendeel! Jacqueline draagt
de nodige muzikale noten bij aan
zanggroep In Between, is een
betrokken hondenfokster, vindt
het leuk om op te passen en zet
zich in als vrijwilligster bij ‘t
Trefpunt. Bij ’t Trefpunt voorziet
Jacqueline gasten op leeftijd van
een fijne dag en een heerlijke
maaltijd.
Hoe kwam de keuze tot stand
om lid te worden?
Lid worden bij de seniorenvereniging blijkt eigenlijk per
toeval op haar pad te zijn
gekomen. Zo vertelt Jacqueline
dat dit gestart is vanuit haar
vrijwilligerswerk waar ze op dat
moment mee bezig was.
Jacqueline had de mensen
welkom geheten en een
inleidend woordje gehouden.
Niet veel later liet Jos Knapen,
die het woordje mee had
gekregen, haar weten dat ze
‘hendig proat’. ‘Gij ok’, was haar
antwoord. Uiteraard had
Jacqueline al een vermoeden
waar dit heen ging, gezien het
feit dat ze net 55 was geworden
en de seniorenvereniging mensen
zocht voor in het bestuur.
Jacqueline heeft de bestuursfunctie met beide handen

aangepakt. ‘Met het
vrijwilligerswerk dat ik al
deed, sta je toch dichterbij en
weet je al het nodige’, laat ze
weten.
Wat houdt de seniorenvereniging nu eigenlijk in?
Jacqueline begrijpt dat er
misschien niet gemakkelijk een
vinger op te leggen is wat er nu
precies bij de seniorenvereniging gedaan wordt. ‘Maar
er is bijna altijd wel iets te
doen, denk aan bridgen,
keezen, kienen, biljarten of
bijvoorbeeld rikken.’
Natuurlijk is er ook ruimte voor
muziek bij ouderenkoor
Amicitia, dat ook onderdeel is
van de seniorenvereniging.
Daarnaast worden ook dagjes
uit georganiseerd, zoals een
fiets- en doedag of een
culturele avond. En uiteraard
mag een bakje koffie, een pilsje
of een wijntje niet ontbreken.
Hoeveel leden telt de
seniorenvereniging?
Met ruim 400 leden is de
seniorenvereniging op dit
moment de grootste vereniging
van Heuze. Dat is iets om trots
op te mogen zijn! Het bestuur
telt op dit moment 8 leden.
Waarom zouden mensen lid
moeten worden?
‘Het zou natuurlijk al fijn zijn
voor de steun van de
vereniging, gezien je toch met
subsidies zit’, vertelt ze. Je
krijgt als extraatje ook bij een

flink aantal winkels korting bij
het vertonen van een seniorenpas en dat met een lidmaatschap van 22 euro per jaar. En
er zullen ook dingen bij zitten
die mogelijk de interesse
kunnen wekken, waaronder het
bijwonen van lezingen die wel
eens gegeven worden. Hoewel
Jacqueline het ook kan
begrijpen dat ‘mensen mogelijk
op dit moment nog te volop in
het eigen verenigingsleven
zitten’.
Maar in de vriendengroep hoeft
Jacqueline het nog niet te
vragen, want daar blijft het lid
worden nog even uit. ‘Misschien
breng ik de volgende keer
gewoon een inschrijfformulier
mee’, zegt ze met een lach.
Gaan we Jacqueline in de
toekomst nog lang bij de
seniorenvereniging zien?
Daar is ze duidelijk over. ‘Ik
hoop tot ik 105 ben’, laat
Jacqueline ons weten. En
daarmee sluiten we deze editie
van ‘De jongste van..’ af.
Jacqueline, bedankt!
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WIE WOONT ER OP NR. 3?

op de koffie
BIJ TON PETERS, KORENVELD 3

In deze rubriek lees je wie er
achter de voordeur van huisnummer 3 woont. In iedere
editie zijn we te gast in een
andere Heusdense straat.
Wie is Ton Peters?
Ton is opgegroeid in de Behelp.
Hij is nu 32 jaar oud. Op zijn 19e
ging hij in Eindhoven wonen

Universiteit. Na deze studie
heeft hij 2 jaar in Tilburg
gewerkt. Daarna ging hij aan de
slag bij Smart Robotics in Best,
waar hij nu nog steeds werkt.
Hoe lang woont Ton in dit huis
en hoe is hij hier terecht
gekomen?
Na zijn studie had hij het wel
gezien in de stad. Zijn
studentenvrienden trokken weg
en in de weekenden ging hij
meestal op stap met zijn
Heusdense vrienden. Omdat
vrienden en familie veelal in
Heusden wonen, besloot hij
weer terug te gaan naar
Heusden. Via Joris de Corte
hoorde hij dat het huis van
broer Sjoerd te koop kwam. En
toen was 1 en 1 al snel 2.
Wat zijn Ton's hobby's?
Voetbal, tennis, wintersport,
(verre) reizen en sinds kort
surfen.

Foto: Lian Berkers-Aarts

vanwege zijn studie Werktuigbouwkunde aan de Technische

Ton Peters heeft het prima naar zijn zin in zijn huis op nr. 3.
Waar kunnen mensen in
Heusden Ton van kennen?

waren Sjoerd en Marly de Corte.
In april 2021 is Ton hier komen

Ton heeft van kinds af aan
gevoetbald bij ONDO en de
laatste jaren is hij ook lid van
de tennisclub. Voetballen doet
hij niet meer vanwege een
knieblessure, maar hij is nog
wel verbonden aan
vriendenteam ONDO 3.

wonen.

Wie hebben er allemaal in dit
huis gewoond?
Ton is pas de tweede bewoner
van dit huis. Het is gebouwd in
2015 en de eerste bewoners

Blijft Ton hier wonen?
“Ja, ik heb het hier prima naar
mijn zin.”
Wat is het droomhuis van Ton?
Daar heeft Ton eigenlijk nooit
over nagedacht. Een vrijstaand
huis in het buitengebied vlakbij
het dorp zou wel ideaal zijn.

PUZZELFANAAT
De puzzels op de achterkant van Heusden Uitgelicht zijn populair als
we de enthousiaste reacties van de lezers van dit blad mogen geloven.
Er zijn bij iedere editie vele inzendingen om mee te dingen naar de
mooie prijzen. Wat betreft de rebus van de vorige editie vist Bas van
Eijk helaas achter het net wat betreft de prijzen, maar hij staat wel
mooi in deze uitgave met een foto 😁. Veel succes met de volgende
puzzel Bas!
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NON?-ACTIEF

‘Dochters van Onze Lieve

kloosters van de orde, waar zij

Vrouw’ in Nijmegen. Na 2,5 jaar

toebehoorde.

‘stage’ trad ze definitief in en

Door haar toedoen zijn deze

ging door het leven als Zuster

bewaard gebleven en één van

Petronella.

die verslagen gaat over het

Moeder Overste zocht een

stichten van het klooster in ons

chauffeur, die haar naar de

dorp: ‘Avé Maria’.

diverse vestigingen bracht van

Al in 1940 zouden de zusters

haar kloosterorde in ons eigen

naar Heusden komen, maar de

land, maar ook in de

tweede wereldoorlog gooide

omliggende landen als

roet in het eten en uiteindelijk

Duitsland en België. En dat

kwam een vijftal zusters in 1946

paste wel in het straatje van

naar Heusden. Dit had heel wat

zuster Petronella. Ze behaalde

voeten in aarde.

haar rijbewijs en mocht Moeder

Aan het eind van de vorige

Overste vervoeren naar de

eeuw kwam zuster Petronella

Zo ongeveer 50 jaar geleden

diverse bestemmingen in

weer terug naar Asten. De

werd op TV de populaire serie

binnen- en buitenland.

laatste jaren van haar leven

‘de vliegende non’

Daardoor bouwde ze een goede

verbleef ze in Amalia, alwaar ze

uitgezonden. Bijna 10 jaar

band met haar belangrijke

in 2013 op 80-jarige leeftijd

eerder was er ook al een

passagier.

overleed.

‘rijdende non’ en zij had haar

Aangezien zuster Petronella

Het hele verslag over de komst

roots in Heusden.

geïnteresseerd was in de

van de zusters naar Heusden is

geschiedenis van de klooster-

na te lezen op de site van

Miet Leenders, geboren in de

orde die teruggaat naar de 16e

Heusden 100 jaar, met dank

Antoniusstraat, meldde zich in

eeuw, verzamelde zij verslagen

aan onze rijdende zuster uit

februari 1956 bij de zusterorde

van stichtingen van de diverse

Heusden.

Bron: Jan en Dinie Leenders

DE RIJDENDE NON

Uitzoekwerk: Jos Berkers

BEVOLKINGSOPBOUW HEUZE

Heusden telde in 2021 2.500 inwoners, iets meer
mannen (52%) dan vrouwen (48%). De Heuzese man
heeft dus altijd al zijn best moeten doen om goed
voor de dag te komen.
De hoogste piek in de bevolkingsopbouw bevindt
zich in de leeftijdsgroep 55 tot 60 jaar. Ten opzichte
van het landelijk beeld is deze leeftijdsgroep in
Heusden echt booming. De groep tussen 35 en 45 is
ondervertegenwoordigd. Waarschijnlijk komt dit

HEUSDEN UITGELICHT

doordat een groter deel Heusden op enig moment
heeft verlaten, misschien door tekort aan woningen.
Dit is ook de groep de die afgelopen jaren voor
nakomelingen heeft gezorgd. Het aandeel jonge
kinderen is daardoor nu ook aan de lage kant.
Echter de groep tussen 15 en 30 is groot en lijkt zich
ook in Heusden te nestelen. Met als gevolg
waarschijnlijk een stijgend aantal nakomelingen. Zo
blijft Heusden zich opnieuw verjongen.
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IS DIT NU LATER?
In de rubriek 'Is dit nu later?' nemen
we een kijkje in de glazen bol...

NIEUWSBERICHT 29 MAART 2050

nieuwe verbouwing mariaschool
biedt nieuwe blikvanger
Van de make-over die 31 jaar
geleden plaatsvond, is niets
meer te herkennen bij de oude
Mariaschool. Deze week zullen
de deuren weer openen na een

Jong Nederland de nodige
nostalgie aan de oude Jonoshdagen opwekken.
Alleen dit keer in een wat
modernere ruimte.

gerund door Jong Nederland.
Men kan dagelijks tussen 11.30
en 15.00 een heerlijk hapje kan
nuttigen, bereid door de beste
jonge chef-koks van Heusden.

tweede verbouwing, die vorig
jaar startte.
Het doel? Een rolstoel-

Betekent dit dan dat er
helemaal niets meer te zien is
van het oude vertrouwde

Vrijdag 1 april gaan de deuren
open en bent u vanaf 14.00 van
harte uitgenodigd om een

vriendelijke omgeving waar
seniorenvereniging ‘Rock-‘n-

Jonosh? ‘Integendeel!’, reageert
oud-Jonoshbezoeker en oud-

drankje te komen drinken. Het
programma tijdens de dag van

Rollator’ (voorheen beter
bekend als OJC Jonosh)
wekelijks bijeen komt voor een

prins Carnaval Nihielz
Verstappen. In samenwerking
met andere leden van de

de opening zal verzorgd
worden door Jong Nederland, in
samenwerking met de ‘Rock-‘n-

bakje koffie, een advocaatje en
om de gehoorapparaatjes te
testen op de snoeiharde metal

seniorenvereniging heeft
Nihielz een prachtig minimuseum opgesteld, toegewijd

Rollators’. De feestelijke
opening duurt tot 21.00 uur.

van vroeger.

aan de hoogtijdagen van de
Jonosh. Oude cd’s, vloer-

Jong en oud

stukken, de tap, oude tickets en

Naast de seniorenvereniging
heeft ook Jong Nederland zijn
plekje behouden in het pand.
De twee verenigingen werken
nauw samen. De jonge garde
verzorgt, naast het eigen
programma, wekelijks een
vermakelijke avond voor de
ouderen. De invulling hiervan
varieert van het organiseren van
een pubquiz tot een
talentenshow waarin jonge,
getalenteerde muzikanten van

het befaamde Dommelschbierflesje zijn te bewonderen in
vitrines van het pand.
Lunchroom
Maar dat is nog niet alles. Wat
dit keer helemaal nieuw is aan
de verbouwing, is de
toevoeging van een lunchroom.
Hiervoor is een groot stuk aan
de achterzijde van het pand
aangebouwd. Ook deze
lunchroom wordt volledig

NIEUWE VOORZITTER STICHTING HEUSDEN 100
Martien Waals is vanwege gezondheidsredenen gestopt met het voorzitterschap van de stichting Heusden
100. Hij was de grote animator om het 100 jaar bestaan van Heusden groots te vieren. Door corona hebben
we het feest moeten uitstellen en heeft hij helaas zijn werk niet af kunnen maken. Vanaf deze plaats willen
we Martien bedanken voor zijn enorme inzet. Bart Wijnen is inmiddels aangetreden als nieuwe voorzitter
van de stichting.
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WEGWIJS DOOR HEUSDEN

SLOBEENDWEG:
HISTORISCHE ZANDWEG
De contouren van de Slobeendweg zijn al zichtbaar op een van

De zandweg liep destijds dood
in de Peel bij de Veluwsedijk. In
de volksmond werd de
Slobeendweg ’t Startje’
genoemd. Waarom hebben we
niet kunnen achterhalen.
Mogelijk dat er daar een beekje
liep met die naam, of dat het
was omdat de weg daar ergens
doodliep. De Gezandebaan
bestond toen als doorgaande
weg nog niet, alleen kleine
stukjes ervan waren zichtbaar.
De Slobeendweg was voor de
kinderen aan de westkant van

jaren 60 van de vorige eeuw,

om te zetten in landbouw-

werd er een sintelpad achter de

grond. Het andere gedeelte

eikenbomen langs de

bleef een slecht begaanbare

Gezandebaan aangelegd en

zandweg tot aan de Vinken-

werd ook de Slobeendweg

straat. Het laatste gedeelte

opgeknapt.

werd wel verhard.

Het was namelijk veel te

En zo verdween een historische

gevaarlijk om over de

zandweg weer in de

Gezandebaan te fietsen met al

anonimiteit tot er grote ophef

die grote zandauto’s. Gauw

ontstond vanwege plannen om

genoeg daarna werd het

er een heel groot melkvee-

gedeelte tot aan de Merelweg

bedrijf te gaan realiseren aan

doodlopend gemaakt door een

deze weg.

Bron: Piet Aarts

de eerste kadastrale kaarten van Heusden (1832).

gedeelte bij de Gezandebaan

de Peel de weg om binnendoor
naar school te gaan. Voor de
tweede wereldoorlog lopend en
daarna fietsend. De Slobeendweg was toen zijweg van de
Gezandebaan en begon iets na
de Eeuwselse Loop.
Foto: Lian Berkers-Aarts

Zoals nu nog het geval is, kwam
de weg uit op de Heikamperweg, maar zo gauw de Heistraat
overgestoken werd, veranderde
deze in een smal zandpaadje
richting de Antoniusschool
(jongensschool). Als het weer
slecht was, kon je toch maar
beter over de Gezandebaan en
Meijelseweg fietsen. Toen de
visvijver werd uitgegraven, eind

De Merelweg doorkruist hier de Slobeendweg.

info-avond trug noa heuze
Trug noa Heuze is de titel van het open-lucht-toneelstuk over 100 jaar Heusden voor en door (oud-)
Heusdenaren. Initiatiefnemers zijn Onderling Kunstgenot en de seniorenvereniging. De uitvoeringen vinden
plaats op 16, 17, 23 en 24 juni 2023. Wil je meewerken aan de realisatie van dit geweldige project (toneelspelen, decor bouwen of op een andere manier meehelpen)? Kom dan naar de informatie-avond op donderdag 22 september 2022 om 20.00 uur in Hart van Heuze en meld je aan om een bijdrage te leveren!
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HEUSDENSE NOTENKRAKER
De puzzel:

De te plaatsen woorden:
Re (5x)
Top (2x)
Harmonie
Juli
Noot
Antonius
Heuze
Ga
Slag
Mi (3x)
Vier
Feesthal
Vol
Dans
Stil
Sol
Tap

Dit zijn alle tekens die in de puzzel te vinden zijn:

Dit levert de te kraken code op:

Mal
Trom
Bühne
Harp
Bas
Uit
Fa
Concert
Si (2x)

De roze letters krijg je cadeau!

colofon
KRAAK DE MUZIEKNOOT!
Elke noot staat voor een letter. Kraak jij de code?
Mail de oplossing van deze notenkraker onder
vermelding van Heusden Uitgelicht naar
100jaarheusden@gmail.com en vermeld daarbij
je naam, adres en telefoonnummer. Je maakt
dan kans op twee toegangskaarten voor het Top
100 Heuze concert van Harmonie St. Antonius op
7 of 8 juli! Je leest meer over het concert op
harmonieheusden.nl/top100heuze
Kris Verdonschot is de winnaar van de rebus in
de vorige editie.
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Meer 100 jaar Heusden:
100jaarheusden@gmail.com
hartvanheuze.nl/100jaarheusden
facebook.com/100jaarheusden
hartvanheuze.nl/webshop

