VELDNAMEN OP THEEREHEIDE VAN JANUS VERMEULEN GEHOORD
Op de leden bijeeenkomst over de Nieuwe Koers op 9 november j.l. kwam Adriaan van Erp
met het voorstel om samen naar Janus Vermeulen wonend op Gagellaan 4 te gaan voor het
verzamelen van veldnamen op de Theereheide.
Verslag van het gesprek op 14 november :
Janus Vermeulen, zoon van Jan Vermeulen en Janske van Kuringen, geboren op 24 februari
1930 op de Theereheide E212, alwaar hij bij zijn ouders op de boerderij heeft gewoond tot
1968 en daarna met zijn ouders naar Gagellaan 4 verhuisd is, waar hij nu nog alleen woont.

Theereheide, E 212.
Theereheide E212 was gelegen ter hoogte van de huidige Kamperfoeliestraat t.o. de
voetbalvelden van SCI.
Wij begonnen met de kaart van de Heerlijkheid van Sint-Michielsgestel van J.F. de Weijer
van 1769 en Janus zei direct daar aan de Heistraat heeft de Galgenberg gelegen.
Ter hoogte van de grenspaal met Boxtel aan de Halsche Barier lagen de Halsche Weikes en
vragend naar het houten kruisbeeld daar ter plaatse zei hij dat dit is geplaatst in de jaren dertig
door Frits Jansen, die daar op de heuvel woonde en bij de scouting een functie had. Achter dit
kruisbeeld ligt den Krommen akker.
De Heidijk werd door zijn vader (die regelmatig als bron werd aangehaald) den Nijendijk
genoemd.
Een ven oorspronkelijk gelegen aan de Esscheweg ter hoogte van Papaverstraat werd in 1946
gedempt met zand van de Moezelenberg ( een verbastering van Boezen(m)berg ?) , dit is de
heuvelrug aan de andere zijde van de Esscheweg op Zegenwerp gelegen. Het land achter het
ven werd ook Moezelenberg genoemd en was eigendom van het Adrianusklooster. Jan
Broeren woonde toen op de hoek van Eikenlaan/Essche weg, daarom werd het ven toen ook
wel Broeresven genoemd.
Het steegje dat in de bocht bij den Asbak de Theereheide op liep werd het Kattesteegske
genoemd.

Op de Haldersche akkers staat de Willemshoeve (familie den Otter), die in 1934 door de heer
van Beuningen uit Vught is laten bouwen , rechts voor deze hoeve stond eerst een oude
boerderij van baron de Grancy van Haanwijk en die droeg de naam de Zandberg.

Bron : Fotobank Noord-Brabant.
Op de Theereheide lag aan de huidige Kamperfoeliestraat een uitgetrekt waterplas en achter
die plas lag de Kroonakker.
De veldnaam de Hazenakkers is een veldnaam pas ontstaan toen de familie Megens hier
kwam wonen en hun woning de Hazenakkers ging noemen..
Het was verbazingwekkend hoeveel veldnamen er door Janus genoemd werden en van het
overgrote deel kon hij ook nauwkeurig aangeven waar deze percelen gelegen waren op de
kadasterkaart van 1832, dat waren achtereenvolgens :
- in de Theerebeemden (E1 t/m 38) :
het Winkeltje (E36), de Wielbeemd (E23) , het Stelbeemdje (E21), de Moespotjes
(E18 t/m 20), in 1962 tijdens de ruilverkaveling heeft Janus hier nog een vennetje mee
gedempt, de Damkes van Holsters (E28), de Mergen (E29) de Herendamme (E30), de
Paardskop (E14), het Estergat (E31), de Steenkuilen (E16), het Brugbeemdje (E11)
-

het Volmeer (E39)

-

de Kievitsakkers (E40 t/m 72)
de Halsche weikes (E?), de Krommen akker (E?), de Hoogwei (E?) tegen de Essche
stroom aan) , de Lang weiden (4 stuks weiden tegen het landgoed van Marggraff
ontgonnen na 1832 ?)

-

op de Schuilenburg (E 73 t/m 109)
de Hoge- (E109) en de Lage Schuilenburg (E105)

-

op de Haldersche akkers (E110 – 183)
de Willigen akker (E119), de Zandberg (E166), de Kluitjesakker (E?), de Toren
(E146), de Kluitjesakker (E?), het Zolderland (E172), het Dondersweike (E175), de
Eikenleeuw (E?) , de Molenakker (E?)

-

op de Theesche Akkers (E184 – 263) en (E283 – 377)
de Koolakker (E204) en Koolakkerven, de Spierzak (E?), de Hoogaard (E218),, de
Hesselder (E234), de Grote en Kleine Graafakker (E?), de Hengakker (E?), de
Biezenakker (E78), de Hoekakker (E233)

Al met al een prachtige verzameling veldnamen op een namiddag verzameld en Janus bood
aan om een volgende keer meer namen gelegen aan de andere kant van de Theerestraat te
benoemen., waar wij graag op ingingen.
St. Michielsgestel, 21 november 2006
Jef van Veldhoven

