
                             De Heul,       Melodie Wim Sonneveld met (het dorp) 

 

Thuis heb ik een ansichtkaart, waar ons dorpshuis op staat, 

Een kroeg, een pastoor op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het 

is waar ik geboren bent. 

De Heul ik weet nog hoe je was, de tuinders kinderen in de klas, de speeltuin en 

het groene gras.  

Een raadhuis was er niet, een zandweg tussen de kas, het glas met de vele 

tuinderijen. 

Vanaf het tuinpad van mijn vader zag ik de kastanjehof nog staan, ik was een kind 

en wist niet beter dan dat dit nooit verloren zou gaan. 

Wat leefden wij eenvoudig toen, in simpele huizen tussen het groen met sla, 

radijs, en meloen. 

Maar blijkbaar leefden wij verkeerd, het dorp wordt  gemoderniseerd, en nu zijn 

wij op de goede weg. 

Want zie hoe rijk het leven is, wij zien een nieuwe Kwintrumplein, dat vinden de 

wethouders wel fijn.  

Met flink veel  beton en steen, waar moet het met de oude Heul heen. 

Vanaf het tuinpad van mijn vader zag ik de Theresiaschool nog staan, ik was een 

kind en wist niet beter dan dat dit nooit verloren zou gaan. 

De jeugd hokt bij elkaar, de kastanjehof hield ze bij elkaar, ze zingen mee met de 

muziek. 

Ik weet wel het is hun goede recht, een nieuwe tijd net wat u zegt, maar het 

maakt mij wat melancholiek. 



Ik heb de vaders nog gekend, ze kochten zoethout bij Tabben voor een cent, en 

zag hun moeders bij Zuiderwijk touwtje springen. 

De Heul van toen, het is voorbij ,dit is al wat er bleef voor mij een tekst met 

herinneringen. 

Toos van Etten :Hemden en Petten,  Jor Thoen : Melkboer,  Jan Lier : 

Schoenmaker,  Ruijgrok : Schoenenzaak, Berendse: Postkantoortje, Garage: De 

Heul, Verbraeken: Kruidenier, V/D Sar: Kruidenier, Bom : Bakkerij,  Pluijm: 

Bakkerij, Co van Dool : Levensmiddelen/Speelgoed, Verkuijlen : Bakkerij, v/d 

Zanden: Huishoudelijke artikelen, Willem/Arend Kuipers : Boter-Kaas-Eieren, 

Fam.Schalke: Bruiloften en Partijen(De Bond). Lomans : Fietsen,  Scholte : 

Bakkerij,  K. Eekhout: Kapper/Sigaretten/Sigaren, Jan Scholte : Olieboer Jan Valk 

: Meelboer, Ber Schulte : Hoefsmid/Benzine, Schulte : Fietsenmaker, Scholtes : 

Slagerij,  Tangel : Slagerij,  Piet Knaap : Kolenboer,  V. Zeijl : Boterboer, K. v/d 

Zanden : Bouwbedrijf, Tabben : Kruidenier,   Café : Knaap/Janus Zuiderwijk,  

Leen/Joop Scheer :  Groenteboer, Lamers: Zuurkool, Sint Gregorius :De Fanfare, 

Veenman: Bakkerij, Truus/Bert Gerritsen: Patatzaak op de barak, 

Hageman/Mathijs: Radio/TV, Kleef: Sigaretten /Postkantoortje.                                        

Vanaf het tuinpad van mijn vader zag ik de kastanjehof nog staan, ik was een kind 

en wist niet beter dan dat dit nooit verloren zou gaan. 

Peter Tetteroo 

 


