UIT HEUSDENHOUTS HISTORIE
Heusdenhout is nu vooral bekend als een wijk van Breda. De ontwikkeling tot stadswijk begon ongeveer vijftig jaar
geleden. Tot dan toe was Heusdenhout een overwegend agrarische buurtschap. Of het in alle opzichten voldeed aan
de term ‘dorp’ of dat het eerder een ‘gehucht’ was, laten we hier in het midden. Het feit ligt er dat de
stadsuitbreiding zich in een relatief korte tijd voltrok. Zou er in die tijd wat meer aandacht zijn geweest voor
regionale historie, dan waren er vast wat meer elementen uit het verleden in de stadswijk ingepast. Het is niet
anders: wat overgebleven is uit oud-Heusdenhout moeten we blijven respecteren. Wat verdwenen is kunnen we in
herinnering terugroepen. Oude afbeeldingen, tekeningen, foto’s, landkaarten en vooral verhalen van mensen, die er vóór 1960- zijn geboren, kunnen hierbij helpen.
Het past binnen de visie van de wijkraad Heusdenhout om in het wijkblad ook aandacht te schenken aan de historie.
Want, wie alleen aandacht heeft voor het heden en voor de toekomst mist een belangrijke dimensie. Het gebied
waarover het in deze rubriek zal gaan, omvat het bovenste deel van de oorspronkelijke gemeente Ginneken en
Bavel, zoals aangegeven in onderstaand kaartje uit 1869.

Zoals op het kaartje goed te zien is, grensde de Gemeente Ginneken en Bavel niet rechtstreeks aan de stad Breda.
Het grondgebied van Teteringen lag in die tijd tussen de vesting en de Gemeente Ginneken en Bavel.
In elk nummer van het wijkblad willen we een onderwerp aan de orde stellen. Hierbij kunt u ons helpen. Komt u uit
het oorspronkelijke Heusdenhout of weet u er veel van, laat het de redactie weten. Hebt u mooie (of minder mooie)
herinneringen aan deze streek, deel deze met ons en met uw wijkbewoners. Hebt u oude foto’s of afbeeldingen?
Stel ze ons even ter beschikking, we maken er een scan van en u krijgt ze per omgaande ongeschonden terug. Doe
er uw eigen verhaal bij. Bent u moeilijk ter been, geen punt, wij komen bij u langs. Hoe u de redactie kunt bereiken
staat op bladzijde twee van dit blad.

In samenwerking met Heemkundekring, Paulus van Daesdonck

DIENSTEN MICHAELKERK
Diensten in Annakapel:

zondag 9.00u, maandag 9.00u, woensdag 19.00u en vrijdag 9.00u.

Diensten in Michaelkerk:

zaterdag 19.00u en zondag 10.30u.

Het secretariaat van de parochie is gevestigd in Michaelkerk, Hooghout 67. Tel. 076 – 521 90 87.
Het secretariaat is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00u – 12.00u.
U bent van harte welkom!
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