donderdag, 29 juli 2010

BASISSCHOLEN HEYTHUYSEN
䢇 De basisscholen Nicolaas en De Beukenhof gaan sa-

men in de nieuwe school De Neerakker.
䢇 Beide scholen hadden dertien lokalen in gebruik.
䢇 De Nicolaasschool telde 281 leerlingen. De Beukenhof

had 287 scholieren.

䢇 De nieuwe school start met 542 leerlingen.
䢇 De Neerakker valt op door het uitbundige kleurge-

bruik in school.
䢇 Nog niet bekend is wat met de oude scholen gaat gebeuren.

De basisscholen van Heythuysen vroeger en nu met links De Beukenhof en rechts Nicolaas. De scholen gaan op in de

Wethouder Jo Smolenaars van Leudal
„Prima dat we op een mooie plek in Heythuysen een centrum voor het kind krijgen. Naast
onderwijs liggen hier ook bibliotheek, peuterspeelzaal, kinderopvang en sportvelden dichtbij.
Het is een prestatie van de afzonderlijke scholen dat ze de stap hebben genomen om
samen te gaan.”

nieuwe basisschool De Neerakker.

foto Franco Gori en archief Heemkundevereniging Heitse

Scholen nu al historie
De twee basisscholen in Heythuysen sloten afgelopen week voorgoed de deuren. De scholen waar meerdere generaties onderwijs volgden, gaan op in De Neerakker. De Nicolaasschool en De Beukenhof zijn nu al historie.
Tijd voor een terugblik.
door Jan Hensels

W

ie basisschool De
Beukenhof in Heythuysen binnenstapte, rook nog de geur
van vroeger. Bij een bezoek aan
school merkten ook ouderen dat
vaak verheugd op en verloren zich
dan in nostalgische herinneringen.
Een school met een grote zolder

die vroeger spullen voor de processie herbergde. Ook directeur Elly
Kusters van de twee Heythuysense
basisscholen De Beukenhof en Nicolaas kenmerkt De Beukenhof als
een karakteristiek gebouw. Het
stamt uit 1932. De eerste meisjes namen in dat jaar de zes lokalen van
de nieuwe Heilig Hartschool in gebruik. Door samenvoeging van de
Heilighartschool en kleuterschool

De Kleuterhof ontstond in 1985 De
Beukenhof. „De naam Heilig Hartschool zei de nieuwe generatie niet
veel meer”, merkt oud-directeur
Peter Maassen op.
Toch drukte het katholieke geloof
jarenlang een flinke stempel op de
school. De zusters Franciscanessen
die in de Kreppel zaten, lieten in
1931 in de tuin van hun kleinere
Magdalenaklooster in het dorpscentrum de nieuwe ‘school voor RK
Bijzonder Lager Onderwijs en dito
voor bewaarschool- en handenarbeid’ bouwen. Tot in 1977 had de
Heilig Hartschool een zuster Franciscanes als directeur. Maassen
werd de eerste lekendirecteur. „Het
enige wat ik veranderde was dat de
kinderen niet meer in een rij hoefden te staan. De zuster was best
modern.” Lies Levels die onder
meer in de jaren zestig en zeventig
voor de klas stond herinnert zich

nog dat het geloof hoog in het vaandel stond. „’s Ochtends moest er
nog gebeden worden. Ik hield het
kort maar van een ander lokaal
hoorde ik een hele litanie. Ook van
de processies werd veel werk gemaakt.”

Een lagere
school die naar
vroeger ruikt
Bèr Reijnen, die het nodige publiceerde over de historie van Heythuysen, beschrijft in een stuk over
de twee scholen dat ook hij op de
bewaarschool geen juf of meester
had maar een zuster. „Vrouwen
met lange zwart-bruine kleren aan
en om hun gezicht een witte, kartonnen boog. Hieronder zat een

zwarte doek, zodat je de rest van
het hoofd niet kon zien. De zusters
noemden dat hun kap.”
Aan imposante beuken in de kloostertuin dankte de school later ook
de nieuwe naam De Beukenhof.
Die beuken hebben inmiddels net
als de zusters plaatsgemaakt. Een
beukenboom bij de school moest
in 2006 het veld ruimen. De vrees
bestond dat de boom die door
schimmels was aangetast bij een
zware storm zou omvallen.
Het doek is nu uiteindelijk na 78
jaar ook gevallen voor De Beukenhof zelf. Deze school en de 50 jaar
oude Nicolaasschool sloten afgelopen vrijdag voor het laatst de deuren. In beide scholen leerden vele
generaties Heythuysenaren rekenen en lezen. Met name de aanwezigheid van scheuren droeg ertoe
bij dat het plan voor een nieuwe
school ontstond. De Neerakker ver-

vangt met ingang van het aanstaande schooljaar de beide scholen.
Reijnen merkt in een historisch
overzicht op dat de Heilig Hartschool al gauw scheuren vertoonde. Waarschijnlijk is de school op
een opgevuld ven of brandkuil gebouwd. Dat zou de scheurvorming
in de hand hebben gewerkt. Elly
Kusters weet dat de aardbeving van
1992 de scheuren nog heeft verergerd. „Een paar keer per jaar kwamen mensen de scheuren controleren.”
De historie van de Nicolaasschool,
de jongensschool, reikt minder ver.
Deze school uit 1960 met zijn plat
dak spreekt wat uiterlijk betreft
minder tot de verbeelding. Beide
scholen herbergden jarenlang allebei evenveel leerlingen. De scholen
verdeelden de leerlingen zo eerlijk
mogelijk. Vanaf 6 september zijn
de scholen helemaal samen.

