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EMIGRANTENBOEK OP KOMST
Vele Heusdense families zijn in de jaren '50 van de vorige eeuw
geëmigreerd. Piet Snijders en Karel Koppens namen in de zomer
van 2020 het initiatief een Facebook pagina op te zetten
(facebook.com/100jaarheuze) onder de noemer Heuze m'n dörpke.
Zo brachten zij (oud-)dorpsgenoten met elkaar in contact en
kregen verschillende Heusdense emigranten een gezicht. Nu krijgt
Heuze m'n dörpke een vervolg in de vorm van een uniek Heusdens
Emigrantenboek! 

Het begon allemaal bij een sigarenkist vol statiefoto's van
emigrantenfamilies en jonggehuwde emigranten, overwegend uit
Heusden. Die waren afkomstig van wijlen Piet van Nunen, een
onderwijzer die halverwege vorige eeuw Engelse les aan aspirant-
emigranten uit de hele Peel. Dit is inmiddels uitgegroeid tot Het
Heusdens Emigrantenboek. Dit boek verhaalt in 124 rijk
geïllustreerde pagina’s (zwart/wit) over de achtergronden van de
emigratiegolf van de jaren ’50 van de 20e eeuw en vertelt in
afzonderlijke emigratieverhaaltjes en verhalen over de lotgevallen
van maar liefst 70 Heusdense families en jonggehuwden die
halverwege de vorige eeuw uitwaaierden over vooral Canada,
Australië en Nieuw-Zeeland. Verder komen nog circa 30
emigrantenhuishoudens uit de directe omgeving aan bod. Het boek
verschijnt in het Nederlands. Bij voorinschrijving kost het boek 
€ 19,95 per stuk (exclusief bezorg/verzendkosten). Daarna kost het
boek € 24,95. Bestellen kan via pjasnijders@online.nl of via tel. 06-
38046426.
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Impressie van de emigrantenavond die plaatsvond op 18 juli.
Deze trok zo'n 120 enthousiaste belangstellenden.

A G E N D A
5 november:
Back to the 60-70 party

11, 12 november:
Groot Heuzes Ping Pong
Kampioenschap

12 november:
Optreden van Skoor, Erato en
In Between

17 november:
Jaarvergadering Dorpsoverleg
Heusden

19 november:
Prinsenbal

20 november:
Intocht Sinterklaas

25, 26, 27 november:
Op 25 en 26 nov zannikoavenden
met alleen maar Heusdense acts,
op 27 nov zannikmiddag.

11 december:
Indoor Rommelmarkt

3, 4, 10 en 11 februari 2023:
Erato jubileumshow Project Groot

6, 7 mei 2023:
Barnfest

16, 17, 23, 24 juni 2023:
Trug noa Heuze, open-lucht-
toneelstuk over 100 jaar Heusden.

Tip: organiseer je zelf een
Heusdense activiteit?
Meld 'm dan aan op
hartvanheuze.nl
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6. Beroep?
Conceptontwikkelaar, grafisch

vormgever en illustrator. Ik

werk dus in de creatieve

communicatie. Mijn opdracht-

gevers komen vooral uit de

culturele wereld.

7. Waar woon je?
In Val-meer, gemeente Riemst

in België. Ik moest wel lachen

toen ik het stempel ‘emigrant’

kreeg voor ‘Heusden uitgelicht’

want ik woon 8 kilometer van

de grens bij Maastricht. 

Maar ja, België is inderdaad

toch écht anders dan

Nederland of Heuze!

8. Waar in Heusden gewoond?
Veluwsedijk 4. Het huis waar wij

woonden is sinds een jaartje

afgebroken en er wordt een

nieuw huis gebouwd op die

plek.

9. Waarom ben je vertrokken? 
Ik ben in september 1991

vertrokken. Ik ging toen op

kamers wonen in Tilburg. Ik was

nieuwsgierig naar het

zelfstandig zijn en de iets

grotere wereld.
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In 2001 hebben Joes en ik

samen ons huis in Val-meer

gekocht om te gaan

samenwonen.

10. Wat mis je het meest uit
Heusden?
Zó het bos in kunnen lopen. Ik

vond het altijd fijn om naar de

visvijver of de Peel te gaan. En

de KPJ en de Jonosh waren ook

altijd heel gezellig! 

11. Wat is je beste herinnering
uit Heusden?
Het landschap in alle seizoenen,

de grote tuin van ons pap en

mam met speelveldje, spelen

op de boerderij bij ome Arnold

en tante Lenie Wijnen, de

vertrouwde mensen (gezin,

familie, klasgenootjes, KPJ,

Jonosh) en oh ja: de

Lentefeesten!

12. Blijf je nog op de hoogte van
wat er in Heusden zoal speelt?
Ik vraag ons pap regelmatig of

hij nog wat gehoord heeft, maar

krijg niet alles meer mee omdat

hij nu in Asten woont. Maar we

hebben altijd tante Truus

(Maas) nog!

13. Zou je ooit nog terug willen
komen wonen in Heusden?
Ik vind het altijd fijn om in

Heusden ‘thuis’ te komen, maar

ik denk niet dat dat nog gaat

gebeuren, er weer komen

wonen.

1. Naam?
Karin Winkelmolen, dochter van
Herman Winkelmolen en Diny
Winkelmolen-Snijders.

2.  Leeftijd?
49 jaar.

3. Verliefd, verloofd, getrouwd?
Na 24 jaar niet meer verliefd,
maar ik houd wel heel veel van
Joes (Houtvast) zonder ooit
verloofd of getrouwd te zijn .

4. Kinderen? 
Jonas (12 jaar) en
Jani (*†8 februari 2014).

5. Hobby's?
Ik heb van mijn hobby mijn
beroep kunnen maken, waar ik
heel gelukkig mee ben! Dat is
ontwerpen, illustreren en
allerlei leuke dingen bedenken
en uitvoeren. Daarnaast word ik
van niks zo zen als van
tuinieren. Ook houd ik ervan
lieve vrienden en familie op te
zoeken, of beter nog; ik maak
met hen leuke uitstapjes naar
concerten, festivals, films,
steden of de natuur. Yoga en
bewegen in de buitenlucht
horen ook bij mijn hobby’s.
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onderdak waren. Wij zijn toen
naar Bert Leenders gegaan,
Antoniusstraat 60. Daar zijn we
geweest tot 30 augustus, dus
negen dagen. Daags na de
brand, 22 augustus, kwam de
heer Goossens uit Helmond, die
aanbood om ons woonhuis
binnen enkele dagen weer
onder de kap te maken met
medewerking van de
burgemeester.

Weer onder kap
En zo kwam het dat op
donderdag 28 augustus ’s
morgens vroeg al werd
begonnen. Er moesten 2 nieuwe
scheren op en nog meer. Met
een man of 10 werd er flink
gewerkt en zo kon er om 5 uur
de vlag er op en ’s avonds om
ongeveer half negen was alles
klaar.

De pannen lagen er ook op. Het
was weer onder kap. Dankzij de
hulp van de heer Goossens. Ook
de huizen van Piet Aarts, Jefke
Manders en Frans Hurkmans
zijn door zijn hulp weer
opgebouwd.
Tonia Leenders

Dit jaar is het precies 75 jaar
geleden dat er in de Antonius-
straat en 't Hoekske elf boer-
derijen afbranden. Meer details
over deze rampzalige brand,
waarbij gelukkig geen slacht-
offers te betreuren waren, is
terug te vinden in het boek ‘Te
Heusden bij het moer’. 

Tonia Leenders, oudste dochter
van Hannes en Nel Leenders-
Van Heugten, maakte als
meisje van 19 jaar de brand van
dichtbij mee. Ze schreef
daarover haar ‘eigen verslag’.
Tonia overleed in 1980, maar de
brief is bewaard gebleven. Via
dochter Annie mogen we
Tonia’s verhaal over de brand
publiceren.

Ons huis is gebouwd in de lente
van 1937. Tien jaar later op 21
augustus 1947 brandde het af
en ook de huizen van Frans
Hurkmans, Piet Aarts, Jan
Lammers, Bert van Heugten,
Willem Kortooms, Marinus
Berkers, Johan Koolen, Driek
Koolen, Willem Aarts en Jefke
Manders. In een half uur tijd
stonden ze alle elf in vlam.

Droog 
Bij de een en ander kon nog
wat gered worden, maar heel
veel ging er verloren. De meeste
huizen waren met stro bedekt
en het was heel droog die
dagen, zodat aan blussen niet
te denken viel. Zodat we ’s
avonds allemaal zonder

Vader Hannes en dochter Tonia Leenders.
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B I J D R A G E  O N A

Stichting Heusden 100 heeft een
financiële bijdrage ontvangen
van kringloop ONA Asten-
Someren. Hierdoor is het
mogelijk om deze 'krant' te laten
drukken en in Heusden te
verspreiden. Deze bijdrage is
meer dan welkom, zeker omdat
er door Corona meer edities zijn
verschenen, dan aanvankelijk
gepland was. ONA, hartelijk
dank!

 H E U S D E N  U I T G E L I C H T
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Op de foto: v.l.n.r. Ties Berkers (Dun Dikke Ties)-Lens
Berkers-Has Berkers)

Oudste Heusdense vereniging:
De Haas Stropen Zij Ons Doel

In 1873 werd de handboogvereniging opgericht en is
daarmee de oudste vereniging van Heusden. Er zijn
echter weinig oude foto’s van, omdat prijzen en
foto’s grotendeels zijn verbrand. Dus mocht er nog
iemand oude foto’s hebben binnen de familie, dan
zouden wij deze graag ontvangen op  het mailadres
familieberkers@hotmail.com.

 2 0 1 5
VERENIGINGEN
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Jongste Heusdense vereniging:
De Krachtclub

In 2015 was de eerste pilot van de jongste
vereniging binnen Heusden en in 2016 werd de
Krachtclub officieel opgericht. Er zijn twee
mannengroepen en vijf vrouwengroepen, die
trainen met een kettlebells. Bij de mannengroep is
nog plek vrij, de twee proeflessen zijn gratis! Je kunt
je aanmelden bij www.de-krachtclub.nl. 
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I S  D I T  N U  L A T E R ?

s t r o o m h u y s  i n  h e u s d e n

In de rubriek 'Is dit nu later?' nemen we een kijkje in de
glazen bol en lezen een opvallend bericht uit het

Peelbelang van 14 maart 2032...

van vroeger nog in tact gebleven.
Hier kunnen zij mooi hun eigen
accu weer volladen.
TWC ’t Ventieleke is bijzonder
populair bij de fietsende
Heusdenaren. Word je lid, dan
krijg je er geld bij. Hoe meer
volle accu’s je inlevert, hoe meer
je kunt verdienen. De huidige
leden zijn zelfs zo fanatiek dat er
op dit moment een ledenstop is.
Er zijn ook Gouden Ventielen. 

Het Huys van Heusden is voortaan
het Stroomhuys van Heusden.
Dit Stroomhuys van Heusden
voorziet de Heusdenaren van
elektriciteit. De Ventielen
trappen zich suf om volle accu’s
aan het Stroomhuys te leveren.
Sinds enkele maanden draait
Heusden op Ventielenstroom. Het
wekelijkse zondagochtendrondje
van de Ventielen is voortaan een
rare gewaarwording.

Waar het peloton voorheen zo
dicht mogelijk op elkaars wiel
fietste, ziet het er nu heel
anders uit.
Elke fietser heeft namelijk een
fietskar met accu achter de fiets
hangen. Al fietsend wordt de
accu volgeladen. Als men
terugkeert van het rondje,
wordt de accu naar het
Stroomhuys gebracht. Gelukkig
voor de Ventielen is het terras
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mailto:familieberkers@hotmail.com
http://www.de-krachtclub.nl/
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Naast de accu’s die ze wekelijks
inleveren, komen ze op verzoek
aan huis om jouw elektrische
auto te voorzien van een volle
accu. De Gouden Ventielen zijn
de echte toppers binnen de club.
In een mum van tijd is jouw auto
weer vol. 
Steeds meer Ventielen verdienen
hun geld verdienen met fietsen

en zijn dus als het ware prof-
wielrenner.
Ook de basisschool haakt in op
de stroomvoorziening voor de
toekomst. Op de kleuterschool
krijgt men al fietsles van een
echte Ventiel.
Zodra je naar groep drie gaat
mag je lid worden van ’t
Ventieltje.  

Heusden heeft een eigen vlag. Het idee kwam destijds van Maurits
Kursten, die de toenmalige prins carnaval ‘Martien den twidde’
inseinde om daar maar eens werk van te maken. Zodoende volgde
er tijdens de carnaval in 2000 de bekendmaking dat er een
Heusdense vlag zou komen.

Na de carnaval in 2000 werd er een werkgroep opgericht die het
idee verder uitwerkte. De Heusdense kunstenaars Jac Madou en Theo
van Dam werden bereid gevonden hun artistieke kwaliteiten in te
zetten voor het ontwerpen van de vlag. Uitgangspunten hierbij
waren: het verleden, heden en de toekomst met elkaar verbinden en
een vlag maken waar heel Heusden trots op is. Het resultaat mocht
er zijn en na 3 jaar voorbereiding (goed werk heeft ook in Heusden
tijd nodig) werd de vlag onthuld in 2003. 

De vlag ontleed
Kernachtig: rode beweging in
oranje centrum
Levendig: 4 hoofdwegen, zijnde
de 4 gehuchten waaruit
Heusden ontstond, die naar
oranje centrum leiden.
Sprankelend: gele beweging
(niet alleen gerstenat) richting
centrum.
Landelijk: groen met weidse
blik.
Mooi: platteland met horizon
en heldere lucht.

Vlagprotocol
De Heusdense vlag mag onder
meer worden gehesen bij
Heusdense evenementen of
festiviteiten en bij bedrijfs-
openingen. Hij kan gewoon
naast andere vlaggen gebruikt
worden. 

Te koop
De vlag is nog steeds te koop en
wel bij het dorpsoverleg.
Contactpersoon is Ruud Wijnen,
mailadres:
dorpsoverleg@hartvanheuze.nl
Voor grotere evenementen is er
ook een grotere vlag te huur.
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Ben je tot je 16e lid dan mag je
doorstromen naar ’t Ventieleke,
ongeacht of er een wachtlijst is
of niet. 
Op de vraag van de juf wat men
later wil worden, is Ventiel dan
ook steeds vaker het antwoord.
Heusden zit er voorlopig dus
warmpjes bij.

mailto:dorpsoverleg@hartvanheuze.nl
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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.

Wie zijn jullie?
Peter stelt zichzelf voor als
'Petertje van Franske Wijnen'
(redactie: ook wel bekend als
PeeWee, spreek uit: piewie). Hij
werkt al 37 jaar bij SHI in Asten.
Eerst heeft hij nog als elektri-
cien thuis gewerkt in het bedrijf
van vader en moeder en
vervolgens bij Piet van de Kruis.
En uiteindelijk bij SHI beland,
destijds Hatrego geheten. Peter
verwerkt bij SHI alle retour
gestuurde artikelen van de
winkels die zij bevoorraden.
Peter is 59 jaar.
Miryam is geboren en getogen
in Iquitos, een stad met zo’n
450.000 inwoners, gelegen in
de jungle van Peru en alleen
bereikbaar per vliegtuig of
boot. Haar werk aldaar bestond
uit het regelen van binnen-
landse vluchten in opdracht van
het leger. Eenmaal in Neder-
land ging ze 2 jaar lang op
Nederlandse les. Nu werkt ze bij
SHI als orderverzamelaar.
Miryam is 55 jaar.
Zij hebben elkaar leren kennen
op de bruiloft van Ruton Waals
en Camilita in Peru. 

Waar kunnen mensen in
Heusden jullie van kennen?
Peter kunnen ze kennen van
Jong Nederland, biljarten,
tennis, carnavals-vereniging en
stamgast bij de Pandoer. Bij
Jong Nederland is hij begonnen
als lid, daarna leider en
uiteindelijk in de kookstaf
tijdens het jaarlijkse kamp.

Hij was leider van een vaste
groep jongens, met hen heeft
hij nog regelmatig contact.
Op de vraag waar de mensen in
Heusden Miryam van kennen,
reageert ze heel spontaan: “van
Peewee. En misschien ook wel
als de vrouw die 2 jaar lang elke
morgen op het busje stond te
wachten bij het tankstation om
naar de Nederlandse les in
Someren te gaan."

Hoe lang wonen jullie in dit
huis en hoe zijn jullie hier
terecht gekomen? 
Toen vader en moeder Wijnen
de elektriciteitswinkel in de
Pastoor Arnoldstraat hadden
verkocht, verhuisden zij naar
Asten. Dat was voor Peter het
moment om 'op zijn eigen te
gaan wonen', want Asten was
toch een brug te ver. In 1990
kocht hij dit huis als nieuw-
bouw en vanaf 1991 tot nu toe
woont hij hier als eerste

 B I J  P E T E R  E N  M I R Y A M  W I J N E N - A L V A R E Z  V A L E R A ,  D E N  T I P  3

bewoner van het huis. In 2003 is
Miryam bij hem ingetrokken.

Blijven jullie hier wonen?
Het plan is om na hun
werkzame leven in Iquitos van
hun pensioen te gaan genieten.  
 
Wat is jullie droomhuis?
Miryam heeft haar eigen huis in
het centrum van Iquitos, een
smal rijtjeshuis van 28 meter
diep en 2 verdiepingen hoog
met een klein tuintje. Het huis
van hun dromen!

 o p  d e  k o f f i e
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GEEN FILM
Een filmwerkgroep was bezig
met het maken van een film over
het Heusdense  verenigings-
leven. Helaas heeft de werk-
groep de stekker uit dit project
moeten trekken bij gebrek aan
voldoende menskracht.
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Ergens in de jaren 40 van de

vorige eeuw werd de Waardjes-

weg aangelegd en was toen nog

zandweg. De Waardjesweg

werd helemaal doorgetrokken

tot de Kerkstraat in Asten. Nu

heet dat gedeelte van die weg

het Groenewoud. Waardjes

waren velden die midden in het

gebied van de Aa lagen.

Vandaar dat een gedeelte van

het gebied ‘De Werte’ werd

genoemd. In 1954 werd deze

verbinding onderbroken door

de aanleg van de Heesakker-

weg. Daarbij werd de oversteek

verlegd naar de huidige

oversteek. Later ontstond

hierdoor een gevaarlijke

kruising. Daarom werd deze

doorgang op een gegeven

moment afgesloten voor

autoverkeer en omgeleid via de

Hazeldonk. Het gedeelte aan de

andere kant van de Heesakker-

weg kreeg toen de naam Albert

van Cuijkstraat.

Begin jaren 60 vond de grote

ruilverkaveling plaats. In dat

plan paste ook het idee een

gebied in te gaan richten als

tuinbouwgebied. 

Dit gebied was uitermate

geschikt, omdat er langs het

riviertje de Aa zeer vruchtbare

grond gelegen was. Alleen de

infrastructuur was er nog niet

voor aanwezig. De gemeente

Asten zag wel heil in dit plan en

werkte mee aan het verharden

van de weg en het aanleggen

van waterleiding, elektriciteit

en later aardgas. De tuinbouw-

bedrijven aan de Waardjesweg

ontwikkelden zich naar steeds

groter wordende glastuinbouw-

bedrijven.

Door deze schaalvergroting is

het aantal tuinbouwbedrijven

aan de Waardjesweg in de loop

van jaren teruggelopen van

ruim 20 naar minder dan 10. Dit

zullen er nog wel minder

worden, omdat in de

toekomstvisie 2030 van de

gemeente Asten is opgenomen

dat de vruchtbare grond langs

de Aa wordt ingericht als

natuurgebied. En zo zal de

Waardjesweg als de tuinbouw-

straat van Heusden na ruim 60

jaar wel verleden tijd zijn.

W A A R D J E S W E G ,  E E N S  D E
T U I N B O U W S T R A A T  V A N  H E U S D E N
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Tuinbouwbedrijven bepalen grotendeels het gezicht van de
Waardjesweg.

De Waardjesweg is een van de verbindingswegen richting Asten. Het gebied langs de
Waardjesweg werd begin jaren 60 ingericht als tuinbouwgebied. De naam is voortgekomen uit

de Werte, zoals het gebied destijds aldaar werd genoemd.
 

 h e u z e s e  z a n n i k
Er is de laatste jaren weinig gezannikt in Heusden, maar dat gaat weer veranderen. In het kader van 100 jaar
Heusden is het carnavalsvereniging ‘De Peelvrujters’ gelukt om, in samenwerking met de Stichting Heusden
100, een zannikprogramma te organiseren met alleen maar artiesten en groepen die hun roots hebben in
Heusden. Er zijn drie voorstellingen in het ‘Hart van Heuze’; op vrijdagavond 25 november, zaterdagavond
26 november en op zondagmiddag 27 november. Kaarten zijn vanaf 8 november te koop bij de Spar à 13 euro. 
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 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
hartvanheuze.nl/webshop

Ken jij je dorpsgenoten? Elke foto heeft drie
aanwijzingen. Lukt het jou om er achter te
komen wie er op de zes foto's staan?
Mail de namen van deze zes dorpsgenoten
onder vermelding van Heusden Uitgelicht naar 
 100jaarheusden@gmail.com en vermeld daarbij
je naam, adres en telefoonnummer. Je maakt
dan kans op het winnen van een waardebon om
gezellig tweedehands te shoppen bij ONA!

Martien en Bep van Bussel kwamen als winnaar 
 uit de bus van de notenkraker in de vorige
editie.

W I E  Z I J N  D I T ?
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