
Jannes Rientjes kwam hier rond 1820 wonen. Hij 
was grof- en hoefsmid en begon een smederij 
die ruim 100 jaar heeft bestaan. In 1927 werd 
de smederij voortgezet door Frans Siemerink. 
Naast het smidswerk leverde hij ook hooibergen, 
zaagmachines en allerlei landbouwmachines. 

Hij breidde de activiteiten uit met een winkel in 
onder andere huishoudelijke artikelen. Bovendien 
dreef hij een kolenhandel. Hij vertrok in 1953 naar 
Geertruidenberg. W.M.J. Oud Ammerveld nam de 
zaak van hem over. De smederij heeft tot 1980 
bestaan.

Grofsmid

Een grofsmid maakte 
onder andere het 
ijzerwerk voor 
boerenkarren, 
bijvoorbeeld de ijzeren 
repen om de houten 
wielen. 

Goede voermanskarren 
moesten al gauw 3000 kg 
kunnen dragen. Dan had 
je heel wat ijzer nodig: 
voor de ijzeren repen al 
gauw 120 kilo en voor 
de as ongeveer 70 kilo. 
En dan nog bijna 200 
zelfgesmede spijkers, 
ophangbeugels, bouten 
en moeren. Bij deze 
aantallen besef je pas 
hoeveel arbeidsuren dat 
waren. En dan maakte de 
grofsmid ook nog veel 
handgereedschappen.

De jonge Frans Siemerink kwam in 1924 vanuit 
Oldenzaal naar Heino, waar hij een smederij 
begon. Frans was niet alleen een feestvierder, 
maar zag er ook altijd zeer verzorgd uit. Later 
bleek hoe hij dit klaarspeelde. Nadat hij was 
getrouwd, vond zijn kersverse bruid Riek een 
stapel vuile overhemden en sokken in een hoek 
van de smederij. Frans kocht gewoon elke week 
iets nieuws, wanneer zijn overhemden en sokken 
vuil waren.

Frans maakte tijdens en na de oorlog veel 
kacheltjes die heel e�  ciënt brandden. Hij 
plaatste 24 grote Salamander kachels en een 
paar kleine zelfgemaakte in alle vertrekken 
van het Nijenhuis. In 2003 werden op de zolders 
nog twee kachels van hem teruggevonden, die 
werden geschonken aan Siemerink BV Tank- en 
Apparatenbouw in Geertruidenberg, een bedrijf 
met wortels in Heino dus.

Dorpsstraat 42

De smederij van 
Frans Siemerink in 
de jaren 30.

Het einde van de Dorpsstraat rond 1930. Helemaal rechts is de slijpsteen van smid Rientjes nog zichtbaar. In het witte huis 
woonden o.a. kleermaker Biesemaat, Rientjes motoren, fi etsen en automobielen (later Van Dijk, zie Dorpsstraat 44-46-48). 

Op de plek van 
de oude smederij 
staat nu een klein 
appartementencomplex.
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MARKTPLEIN 4-6ontstaan Nieuwendijk
1700

nieuwbouw boer-
derij met herberg 
en bakkerij Hendrik 
Kortenhorst
1717

Gerrit Kortenhorst, 
Gerrit Warners 
Kloosterman, Jan 
Assies Kloosterman
1740-1820

Aanleg Rijksstraatweg
1830

Café Hazelhorst
1860 

Café Joh. van Rijssen
1933

Van de Worp bakkers 
en kruideniers
1933-1972

winkel verplaatst; 
VIVO-supermarkt 
gebouwd
1975

Giel Bisschop boek-
handel/drogisterij; 
later Marloe van der 
Worp
cafédeel: Chinees-res-
taurant ‘Lotus’; later 
opslag supermarkt
1976

Buu�  es met ijssalon
2014

Marktplein 4-6

Als er één locatie is in Heino die veel 
gebruikers heeft gekend, dan is het wel 
Marktplein 2-4-6. 

Rond 1700 stond hier de boerderij van 
Hendrik Korstenhorst. Hij had er een 
bakkerij en herberg naast. De plek 
was gunstig, omdat er diverse wegen 
samenkwamen en dus veel mensen 
passeerden. Kortenhorst timmerde 
daarom in 1717 een logement naast zijn 
herberg.

Bij gebrek aan opvolgers ging de zaak 
rond 1740 over in handen van neef Gerrit 
Warners Kloosterman en die werd in 1820 
weer opgevolgd door zijn zoon Jan Assies. 
Toen de Rijksstraatweg door het dorp 
werd aangelegd, werd het natuurlijk 
drukker in herberg en logement. Er 
kwam een jaarmarkt in het dorp en later 
een weekmarkt en beide werden druk 
bezocht. Dat leverde veel klandizie op.

Na 1860 kwam de familie Hazelhorst op 
de zaak. Café Hazelhorst werd een begrip 
in Heino. Er werden zaken gedaan en na 
de markt verzamelden de kooplieden zich 
er. Op zondag werd in het café afgerekend 
wat eerder die week was verhandeld. 

In 1933 ging de zaak over op caféhouder 
en hotelier Joh. van Rijssen. Zijn schoon-
zoon B. van de Worp nam de nog steeds 
bestaande bakkerij over en ging die 
samen met zijn broer Joh. van de Worp 
draaien. Ze hadden er ook een winkel bij.
Toen de familie Muller het cafégedeelte 
overnam, breidde Joh. van de Worp de 
kruidenierswinkel uit en sloot hij zich aan 
bij de inkooporganisatie I.F.A. 

Bakker Van de Worp hield de bakkerij aan 
tot na 1972. De kruidenierswinkel werd in 
1975-1976 verplaatst naar de oude schuur 
erachter en werd een VIVO-winkel. 

Café Billard 
Hazelhorst 
rond 1906. Het 
was toen ook een 
logement.

Marktplein met Café Restaurant Van Rijssen jaren ‘50, met links de markies van brood-banketwinkel Van de Worp.

Café Billard 
Hazelhorst 
rond 1906. Het 
was toen ook een 
logement.

Dumpstore en DA Drogisterij Bisschop.
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De Canadastraat 1A-1B is hetzelfde adres als Markt-
plein 2. In het verleden stond hier de villa van Jan 
Assies Kloosterman ‘de Engel’. Toen deze na de oor-
log werd afgebroken, kwam er een Rai� eisenbank 
voor in de plaats.

De bank fuseerde met de Boerenleenbank, werd 
Rabobank en verhuisde naar de Marktstraat. De 
huisartsenpraktijk vestigde zich in het voormalige 
bankgebouw. Na hun verhuizing naar de Munni-
kenhof werd het pand afgebroken en kwam hier de 
huidige uitbreiding van Albert Heijn Van de Worp. 

Deze woning werd rond 1908 gebouwd voor de 
weduwe A.H. Hooglugt-Schuttelaar en tot 1970 
particulier bewoond. In dat jaar kwam de familie 
H. Kamphof er wonen. 

Mevrouw D. Kamphof begon een dameskapsalon, 
terwijl haar man van huis uit het reilen en zeilen 
van zijn houttransportbedrijf Kamphof regelde. 

Kapsalon Kamphof bleef tot ongeveer 2015 
bestaan. Daarna werd dit weer een particuliere 
woning.

Het pand Canadastraat 2-4 met de gele vrouwen- 
en mannenkoppen boven de ramen werd rond 
1823 als woning plus boerderij gebouwd voor 
Albert Kloosterman. Hij woonde in Laag Zuthem en 
wilde toen hij op leeftijd raakte dichter bij de kerk 
wonen. 

Na zijn dood in 1838 werd de woning tijdelijk 
gebruikt als herberg voor de tapperij van Klaas 
van den Berg. Soms vonden er ook verkopingen 
plaats en het was dan ook bijna logisch dat twee 
notarissen (N. van Bael, 1857 en Rudolf Spitzen, 
1863) er na elkaar kantoor gingen houden. Het 
huis had ook ruimte voor een kuiper met zijn 
personeel en ‘heel- en vroedmeester’ Daniël 
Peel. Die verhuisde in 1872 naar de overkant, 
het Munnikenhuis op Stationsweg 2. Na het 
overlijden van notaris Spitzen in 1893 begon 
zijn zoon Alfonsus vanuit het huis een boom- en 
rozenkwekerij achter het Munnikenhuis, later ook 
verderop aan de Stationsweg. 

De Coöperatieve Landbouwvereniging (CLV) 
kocht het pand in 1917 en bouwde er in 1919 een 
elektrische maalderij naast (huisnummer 6). Het 
pand werd gesplitst: op huisnummer 4 kwam 
een kantoor en op nummer 2 een woondeel 
dat aan diverse gezinnen werd verhuurd. In het 
vergaderlokaal van de CLV werd van 1949 tot 1951 
de lagere landbouwschool ondergebracht met zo’n 
17 leerlingen. Na de oorlog vond schaalvergroting 
plaats in de landbouw en dat maakte het in 1959 
nodig twee silo’s bij de maalderij te bouwen.

Een van de markante panden in Heino, net als dat van de 
buren op 7. Op de achtergrond het dak van Canadastraat 10, 
daarnaast het oude pand van O� enberg en daarnaast weer 
Geertman (zie Canadastraat 12-14-16).

De achterzijde met de laad- en losvloer en een 
benzinepomp. Zo te zien staat er een steiger 
van Nijland schilders. Op de voorgrond de enige 
weegbrug van Heino.

De voorzijde van Canadastraat 2-4. 
Het pand heeft nog een dubbele kap.

De zijkant van café 
Van Rijssen met 
daarvoor 
de Rai� eisenbank.

Op de achtergrond de toenmalige directeurswoning van de Rai� eisenbank.

Canadastraat 1 Canadastraat 5 Canadastraat 2-4-6

De Maalderij, later HELECO, nu 
Podium en Heemkunde.

Het woonhuis 
annex boerderij, 

nu kantoor en 
verenigingsruimte.

De silo’s die in 1959 
werden gebouwd, 

werden in 1993 weer 
afgebroken.

Stationsweg 2.
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Het begint allemaal bij kleermaker 
Antonij Vlierhuis (geboren 
1802) die komt wonen op 
Dorpsstraat 99. Dat is nu de 
plek tussen de Disselhof en de 
rij starterswoningen aan de 
Zwolseweg 1. Hij verhuisde in 
1865 naar Dorpsstraat 27. Ook 
zijn zoon Theodorus Vlierhuis 
(1838) was kleermaker op 
dit adres. Toen hij in 1921 
overleed, zette op zijn beurt 
diens zoon Wilhelmus de 
kleermakerij op dezelfde 
plaats voort.
Een andere zoon, Gerhardus, 
verhuisde in 1905 naar Dorpsstraat 
1. Er waren dus twee winkels 
van Vlierhuis in het dorp, beide 
kleermakers. Vandaar dat Herman 
Vlierhuis in zijn advertenties schreef 
dat zijn winkel tegenover de 
Christelijke School stond.

Dorpsstraat 25-27Dorpsstraat 21-23

Op het vroegere adres A88 had A. Zunnebeld een 
schoenhandel. Hij was ambachtelijk schoenma-
ker, maar verkocht ook paardentuigen en zadels. 
Hier woonden ook de gezusters Maria en Anna 
O� enberg, die eerst van beroep naaister en later 
mutsenmaakster-wasser waren.

De schoenhandel van Zunnebeld bleef bestaan tot 
ongeveer 1939. Hij werd overgenomen door Hein 
IJsseldijk, die onder andere pek leverde waarmee 
veters van voetbalschoenen en touw waarmee je 
kon tollen waterafstotend werden. Om die reden 
kreeg hij na de oorlog in het dorp de bijnaam ‘Hein 
Pik’.
Rond 1977 werd het bedrijf overgenomen door 
schoenmaker Herman Schotman. Zijn vrouw Marja 
Schotman-Dollenkamp was en is hier nog steeds 
gevestigd als pedicure.

Eind jaren 90 werd 
de winkel overge-
nomen door Joke 
Huisman. Herman 
maakte toen aan 
de zijkant van de 
winkel een ingang 
naar zijn afdeling 

schoenreparaties en de pedicurepraktijk. Het huis-
nummer werd gesplitst in 23a en 23b.

Na Joke Huisman betrok Jeanette Pekkeriet het 
pand met een schoenwinkel en toen zij in 2018 
stopte, verhuisde HIP & ZO MODE van Dorpstraat 31 
naar deze locatie.

Het pand staat op dit moment (2022) leeg, maar 
de naam ‘Schotman Reparatie • Pedicuren’ op de 
luifel herinnert nog aan vroeger tijden.

Een rekening voor de weduwe W. Blom 
voor schoenen en inlegzolen voor haarzelf, 

dochter en Jan, tuig 
en schaatsen.

Schoenmaker IJsseldijk in zijn winkel.

Schotman Schoenen 
rond 1978 met links nog 
de herstelruimte van 
Hein IJsseldijk.

In 1865 vestigde Antonij Vlierhuis zich hier 
als kleermaker. Na hem volgden vele zonen: 
Theodorus, Wilhelmus en tot slot Herman.

Het pand werd dubbel bewoond. Na een 
uitbreiding in 1934 kwam A. Stavorinus hier 
wonen, ook omdat er veel ruimte achter het pand 
was voor zijn brandsto� enhandel. In het voorste 
deel zat tot ver na de oorlog Herman Vlierhuis met 
zijn kleermakerij annex winkel. Deze werd na het 
vertrek van Stavorinus fl ink vergroot.

In oktober 1988 betrokken Lia en Annelies 
Linthorst het pand met hun modewinkel. Zij 
bleven daar 15 jaar, tot het moment dat zij 
hun twee winkels samenvoegden op de hoek 
Vlaminckhorstweg/Haarstraat.

Het pand werd in november 2003 op-
gevuld door een fi liaal van de lande-
lijke keten van textielsuper ‘Zeeman’, 
die weer werd opgevolgd door een 
fi liaal van drogisterijketen ‘Kruidvat’.

In 2016 verhuisde Kruidvat naar Marktstraat 6-8. 
Sindsdien staat het pand te huur.

Opening Linthorst mode in 1988 met 
links en rechts Lia en Annelies Linthorst 
en in het midden Irma Eijkelkamp.

Theodorus Vlierhuis en gezin voor de zaak aan Dorpsstraat 27. In het raam 
boven de deur staat rechts onderin 43. Dat was huisnummer A43 in 1890, 
nu Dorpsstraat 27. Op de ruit boven de deur staat de naam Theodorus.

Herman Vlierhuis gaf in advertenties voor 
de zekerheid aan dat zijn winkel tegenover 

de Christelijke School lag (en niet op de 
hoek van de Stationsweg).
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Jannes Rientjes kwam hier rond 1820 wonen. Hij 
was grof- en hoefsmid en begon een smederij 
die ruim 100 jaar heeft bestaan. In 1927 werd 
de smederij voortgezet door Frans Siemerink. 
Naast het smidswerk leverde hij ook hooibergen, 
zaagmachines en allerlei landbouwmachines. 

Hij breidde de activiteiten uit met een winkel in 
onder andere huishoudelijke artikelen. Bovendien 
dreef hij een kolenhandel. Hij vertrok in 1953 naar 
Geertruidenberg. W.M.J. Oud Ammerveld nam de 
zaak van hem over. De smederij heeft tot 1980 
bestaan.

Dorpsstraat 42

Het einde van de Dorpsstraat rond 1930. Helemaal rechts is de slijpsteen van smid Rientjes nog zichtbaar. In het witte huis 
woonden o.a. kleermaker Biesemaat, Rientjes motoren, fi etsen en automobielen (later Van Dijk, zie Dorpsstraat 44-46-48). 
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Marktplein 4-6

Als er één locatie is in Heino die veel 
gebruikers heeft gekend, dan is het wel 
Marktplein 2-4-6. 

Rond 1700 stond hier de boerderij van 
Hendrik Korstenhorst. Hij had er een 
bakkerij en herberg naast. De plek 
was gunstig, omdat er diverse wegen 
samenkwamen en dus veel mensen 
passeerden. Kortenhorst timmerde 
daarom in 1717 een logement naast zijn 
herberg.

Bij gebrek aan opvolgers ging de zaak 
rond 1740 over in handen van neef Gerrit 
Warners Kloosterman en die werd in 1820 
weer opgevolgd door zijn zoon Jan Assies. 
Toen de Rijksstraatweg door het dorp 
werd aangelegd, werd het natuurlijk 
drukker in herberg en logement. Er 

Bakker Van de Worp hield de bakkerij aan 
tot na 1972. De kruidenierswinkel werd in 
1975-1976 verplaatst naar de oude schuur 
erachter en werd een VIVO-winkel. 

zijn zoon Alfonsus vanuit het huis een boom- en 
rozenkwekerij achter het Munnikenhuis, later ook 
verderop aan de Stationsweg. 

De achterzijde met de laad- en losvloer en een 
benzinepomp. Zo te zien staat er een steiger 
van Nijland schilders. Op de voorgrond de enige 

De Maalderij, later HELECO, nu 
Podium en Heemkunde.

Het woonhuis 
annex boerderij, 

nu kantoor en 
verenigingsruimte.

De silo’s die in 1959 
werden gebouwd, 

werden in 1993 weer 
afgebroken.

Stationsweg 2.
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Het begint allemaal bij kleermaker 

Dorpsstraat 99. Dat is nu de 
plek tussen de Disselhof en de 
rij starterswoningen aan de 
Zwolseweg 1. Hij verhuisde in 
1865 naar Dorpsstraat 27. Ook 
zijn zoon Theodorus Vlierhuis 

overleed, zette op zijn beurt 

Een andere zoon, Gerhardus, 
verhuisde in 1905 naar Dorpsstraat 
1. Er waren dus twee winkels 
van Vlierhuis in het dorp, beide 
kleermakers. Vandaar dat Herman 
Vlierhuis in zijn advertenties schreef 
dat zijn winkel tegenover de 

Dorpsstraat 25-27

In 1865 vestigde Antonij Vlierhuis zich hier 
als kleermaker. Na hem volgden vele zonen: 
Theodorus, Wilhelmus en tot slot Herman.

Het pand werd dubbel bewoond. Na een 
uitbreiding in 1934 kwam A. Stavorinus hier 
wonen, ook omdat er veel ruimte achter het pand 
was voor zijn brandsto� enhandel. In het voorste 
deel zat tot ver na de oorlog Herman Vlierhuis met 
zijn kleermakerij annex winkel. Deze werd na het 
vertrek van Stavorinus fl ink vergroot.

In oktober 1988 betrokken Lia en Annelies 
Linthorst het pand met hun modewinkel. Zij 
bleven daar 15 jaar, tot het moment dat zij 
hun twee winkels samenvoegden op de hoek 
Vlaminckhorstweg/Haarstraat.

Het pand werd in november 2003 op-
gevuld door een fi liaal van de lande-
lijke keten van textielsuper ‘Zeeman’, 
die weer werd opgevolgd door een 
fi liaal van drogisterijketen ‘Kruidvat’.

In 2016 verhuisde Kruidvat naar Marktstraat 6-8. 
Sindsdien staat het pand te huur.

Opening Linthorst mode in 1988 met 

Theodorus Vlierhuis en gezin voor de zaak aan Dorpsstraat 27. In het raam 
boven de deur staat rechts onderin 43. Dat was huisnummer A43 in 1890, 
nu Dorpsstraat 27. Op de ruit boven de deur staat de naam Theodorus.

Herman Vlierhuis gaf in advertenties voor 
de zekerheid aan dat zijn winkel tegenover 

de Christelijke School lag (en niet op de 

M
iddenstand in boerenland

Een uniek kijk-, lees- en bladerboek over 
de achtergronden en de ontwikkeling 

van ambacht en nijverheid in Heino. 
Aantrekkelijk en ruim vormgegeven met 
uniek foto- en kaartmateriaal, inclusief 

foto’s uit ‘grootmoeders tijd’. 

Middenstand in boerenland laat in woord 
en beeld zien hoe het dorp zich in 

anderhalve eeuw heeft ontwikkeld tot 
wat het nu is: een dorp waar het prettig 

wonen is, met goede voorzieningen.

Ambacht en nijverheid worden 
beschreven aan de hand van de 

structuur van het dorp: dorpsplein, 
zeven oude in- en uitvalswegen en 

een aantal kleine straatjes. Ideaal om 
al wandelend of fi etsend het dorp te 

verkennen. Verrassend veel blijkt nog 
herkenbaar.

U leest over thema’s als: hoe de boer uit 
het dorp verdween, over de herkomst 
van Heinoërs, over ambachtslieden en 

marskramers, schippers en venters, 
over kleinschalige huisarbeid en trotse 

familiebedrijven, over solidariteit, 
belangenbehartiging en méér.

Een inleiding, een terugblik en leuke 
anekdotes complementeren het geheel.

Een must voor elke Heinoër,
een aanrader voor ieder ander.

Vereniging voor Heemkunde
‘Omheining’, Heino
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Middenstand
in boerenland
ANDERHALVE EEUW AMBACHT EN NIJVERHEID IN HEINO

Een kijkje in de winkel van Blom, 
de eerste supermarkt van Heino.

De kruidenierswinkel met oma Blom.

Een ‘supermarkt’ 
in de jaren zestig
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Op huisnummer 30 was in 1970 naaiatelier Van 
O
 eren gevestigd. 

Aan de achterkant grensde haar atelier aan het 
betonbedrijf van Hein Hassink, dat was verhuisd 
van de Marktstraat naar deze locatie (o  cieel 
Van der Capellenweg 28) en inmiddels Sterbeton 
heette. 

Later verhuisde Sterbeton naar bedrijventerrein 
Blankenfoort en kwam de grond vrij voor woning-
bouw aan de Sterappel en de Van der Capellenweg.

Schoonheidssalon ‘Cecile’ was een van de 
eerste ‘thuiswerkers’ in de jaren ’70. Cecile 
Reuvekamp-Bouwhuis deed in de jaren ’70 iets 
wat in het verleden heel gewoon was; zij verkocht 
producten vanuit haar particuliere woning. 

Sterbeton aan de Van der Capellenweg.

Van der Capellenweg 19 Van der Capellenweg 24 Van der Capellenweg 30

Deze boerderij is alleen al vermelding waard 
vanwege het prachtige document dat aantoont dat 
de weduwe W. Blankvoort die hier woonde in 1887 
een vergunning had om als bijverdienste brood te 
verkopen.

Patent voor broodverkoop uit 1887.
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Vlaminck-
horstweg

In 1901 richtten twee fabrikanten uit Wijhe en twee 
boterhandelaren uit Deventer aan de Zwolseweg in 
Heino een stoomzuivelfabriek op. Hieruit ontstond 
in 1912 de Coöperatieve Stoom-Zuivelfabriek Heino
waar melk werd verwerkt tot boter.
In 1929 schafte de fabriek een melkpoederinstalla-
tie aan van de fi rma Krause. Dat verklaart de latere 
naam van de fabriek ‘Heino Krause’.

In 1960 kwam er een grote nieuwe schoorsteen bij 
de fabriek, die van veraf te zien is. Deze staat er nog 
steeds, maar wordt sinds 1991 niet meer gebruikt.
Tegenwoordig is het pand het eigendom van 
IDH, Industriële Diensten Heino, een bedrijf dat 
zich bezighoudt met het mengen, verpakken en 
opslaan van melkpoederproducten.

Uit de Zwolsche Courant:

“Na 27 jaar melkventer Jan Hendrik Eilander 
uit het Heinose straatbeeld verdwijnen. Hij zal 
zijn paard Nelly (het derde waarmee hij loopt) 
voorgoed op stal kunnen zetten. Voor hem is op 
straat geen plaats meer, voor hem wordt een 
plaatsje ingeruimd in de fabriek. Tegen zijn zin, 
want wie heeft nou zin in de fabriek na 27 jaar 
vrij werk.

Melkventer Eilander en zijn vrouw

Voor de klanten in Heino, het grootste deel 
van het dorp wordt door hem aangedaan, is 
de ontwikkeling ook niet zo prettig. Een stuk 
service gaat verloren, maar ja, de vooruitgang 
kost o� ers. Toch zal men Jan Hendrik met zijn 
paard missen. De klanten om de service, de 
kinderen om het paard, waarmee zij goede 
vriendjes waren.”

Zwolseweg 33-35

Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Heino met daarachter de directeurswoning.

Melkfabriek met 
rechtsvoor de 
kruidenierswinkel 
van Israël.

Coöperatieve Fabriek van 
Melkproducten Heino.
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Architectuur in Heino  
Spiegel van demografische en sociaal-economische ontwikkeling

H et is zeker leuk om eens te letten op de bouw-
stijlen van de verschillende panden in het 
dorp. Ze vertellen een verhaal. Bijvoorbeeld 

dat de bedrijvigheid in Heino eind 19e, begin 20e 
eeuw toenam, met vele nieuwe woningen als gevolg. 
Hun bouw en stijl verschilde vaak van de tot dan toe 
gangbare stijl van bouwen. 

Traditioneel
Ongeveer tot het derde kwart van de 19e eeuw 
bestond het traditionele woonhuis uit een meestal 
vierkante of rechthoekige benedenverdieping met 
één laag opbouw direct onder een zadel- of schilddak. 
Dit basismodel bevatte doorgaans niet meer dan 
twee kamers, een voor- en achterkamer. De voordeur 
gaf direct toegang tot de voorkamer. Je viel er als 
het ware ‘met de deur in huis’. Niet zelden diende de 
voorkamer als winkelruimte en de achterkamer als 
woonruimte. Men sliep op zolder. Vlaminckhorstweg 
9-11 is hier een mooi voorbeeld van. Bij het wat luxere 
type gaf de voordeur toegang tot een gang die het 
pand in tweeën deelde met links en rechts twee 
kamers, vier in totaal. In enkele gevallen telde het luxe 
type woonhuis zelfs een verdieping. De versiering van 
dit traditionele type woonhuis bleef beperkt tot wat 
variatie in het metselwerk, meestal boven het raam en 
langs de daklijst. In sommige gevallen was er boven 
de entree een dakkapel met enige versiering. 

Een aantal van deze panden is in de loop van de tijd 
aangepast en verbouwd, maar vaak is de oorspron-
kelijke architectuur nog te herkennen, bijvoorbeeld 
Canadastraat 29.

Een nieuwe stijl
Eind 19e en begin 20e eeuw nam de bedrijvigheid 
toe. Er vestigden zich relatief veel mensen van buiten 
Heino in het dorp. De huizen die men bouwde, 
vertoonden kleine maar opvallende stijlverschillen in 
vergelijking met het traditionele woonhuis. Ze werden 
niet meer in de lengterichting van de weg gebouwd, 
maar haaks erop, kregen een verdieping en een 
grotere variatie aan dakconstructies. De kap met een 
knik kwam in de mode, het Mansardedak (zie foto op 
deze pagina). De entree van deze huizen is sierlijker, 
soms enigszins ‘inspringend’ en voorzien van een 
stoep. Onder de daklijst boven het raam is soms over 
de lengte van de muur een sierband aangebracht al 
dan niet voorzien van witte siersteentjes. Raam- en 
daklijst zijn sierlijk afgewerkt.

Het tweede kwart van de 20e eeuw is ook de tijd 
dat notabelen in het dorp komen wonen: de bur-
gemeester, de dokter en de notaris. De stijl van hun 
mooie onder architectuur gebouwde onderkomens is 
expressiever. Hun huizen zijn gemakkelijk te herken-
nen in het dorp. 

Stijlvariaties
De traditionele bouwstijl bleef bestaan, evolueerde 
mee of onderging andere stijlinvloeden. Andere 
stijlopvattingen zijn soms ook zichtbaar, onder meer 
in het pand Canadastraat 2-4, in 1880 in neoklassieke 
stijl gebouwd. De symmetrische voorgevel met een 
iets vooruitspringend en verhoogd middendeel en 
mooie profiellijsten op de hoeken, wordt afgesloten 
door een daklijst en een afgeknot schilddak. De 
ramen in de voorgevel zijn gedecoreerd met terra-
cotta vrouwen- en mannenkoppen tussen de linten. 
Het Munnikenhuis, Stationsweg 2-4, laat ook enige 
variatie zien op de traditionele bouw: ook hier een 
witgepleisterde symmetrische voorgevel. De entree 
en de raampartijen hebben afgeronde bovenhoeken 
en geven het pand dat uit 1875 dateert een voornaam 
voorkomen. Dokter Daniel Peel woonde er ooit. De 

monumentale directeurswoning, Stationsweg 1, 
tegenover het Munnikenhuis, dateert uit 1926 en heeft 
ook een voornaam, haast monumentaal voorkomen. 
De variaties in stijl zijn ook te vinden in het voormalige 
gemeentehuis, nu Grandcafé De B., daterend uit 
het begin van de 19e eeuw, en in de utiliteitsbouw: 
De Maalderij, Canadastraat 6, en bijvoorbeeld in de 
voormalige Mariaschool, Canadastraat 37.

Na de oorlog
Latere stijlen, vooral die van na de oorlog, zijn door-
gaans goed te herkennen. We scharen ze gemakshal-
ve maar onder de term ‘modern’. Meer dan in vroege-
re tijden is er aandacht voor licht, lucht en ruimte, iets 
wat duidelijk te zien is in de vele nieuwbouwwijken. 

Onderstaande tabel noemt een aantal panden en hun karakteristieke bouwwijze.

Pand Trdt Mngv NSt Md Opmerkingen

Canadastraat 8 • 1816 Pand wordt wel De Nekker genoemd

Stationsweg 2-4 • 1875 Munnikenhuis. Voormalig woonhuis dokter Peel

Canadastraat 2-4 • 1880

Vlaminckhorstweg 9-11 • Omstreeks 1892

Haarstraat 4 • Omstreeks 1900

Stationsweg 24 • 1900

Van der Capellenweg 1 • 1908 Voormalig woonhuis dokter Van der Vlier  
en dokter Doyer

Stationsweg 11 • 1909

Canadastraat 5 • 1910

Canadastraat 7 • 1911

Stationsweg 30 • +/- 1915 in Chaletstijl gebouwde woning.  
Fungeerde later als portierswoning voor villa Sonnevanck

Stationsweg 14 • 1920 De Heemel. Voormalige burgemeesterswoning 
Alexander van Sonsbeeck

Stationsweg 28 • +/- 1920 Sonnevanck. 

Stationsweg 1, de Directeurswoning • 1926 gebouwd als notariswoning.

Marktstraat 1-3-5 • Dorpshuus. Van recente datum

Canadastraat 1, AH • AH. Van recente datum

Paalweg 5 • Van recente datum 

Trdt: traditioneel, Mngv: mengvorm, NSt: nieuwe stijl en Md: modern

Drie woningen aan de Vlaminckhorstweg met een Mansardedak.
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Melkventer Eilander en zijn vrouw
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Vlaminckhorstweg 6

In 1926 werd aan de Bouwhuissteeg 
(nu Vlaminckhorstweg 6) een woning gebouwd 
voor H. Schottert. Hij was loodgieter en 
koperslager. 

Na hem bewoonde timmerman G. Broenink het 
huis tot 1935, waarna Jan Koenjer samen met zijn 
vrouw Grada hier een bakkerij/kruidenierswinkel 
begon. Begin jaren ’50 stopten ze met de winkel en 
bakkerij en verhuisden ze naar de Emmastraat.

Een afbeelding van een rekening opgemaakt door 
bakker Jan Koenjer en bestemd voor de familie 
Wessels. Voor één heel wittebrood rekende hij 

20 cent. Het was in die tijd heel normaal om de 
dagelijkse boodschappen op de pof te doen en dan 

aan het eind van de week te betalen. Deze rekening 
is opgemaakt op zaterdag 8 november 1941.

De kruidenierswinkel 
van Koenjer.

Jan Butink (links) en Jan Koenjer staan klaar met de 
bakkerfi ets om te gaan venten naar hun vaste klanten. 
Er werd gevent rondom Heino: van de Berkendijk tot het 
Nijenhuis en van de Veldhoek tot de Ganzepan. Dat waren 
zware tijden voor de venters want de buitenwegen rondom 
Heino waren allemaal zandwegen en slecht onderhouden.
De dag begon om vier uur in de ochtend met het opstoken 
van de broodoven en daarna het kneden en bakken van 
brood en beschuit. Daarna, als het brood gebakken was, 

op de bakkersfi ets met de zware, gevulde mand op de mandendrager voorop 
het stuur en dan door weer en wind en over modderige zandwegen naar de 
klanten.

Links de woning 
met nummer 6.

op de bakkersfi ets met de zware, gevulde mand op de mandendrager voorop 
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M
iddenstand in boerenland

Een uniek kijk-, lees- en bladerboek over 
de achtergronden en de ontwikkeling 

van ambacht en nijverheid in Heino. 
Aantrekkelijk en ruim vormgegeven met 
uniek foto- en kaartmateriaal, inclusief 

foto’s uit ‘grootmoeders tijd’. 

Middenstand in boerenland laat in woord 
en beeld zien hoe het dorp zich in 

anderhalve eeuw heeft ontwikkeld tot 
wat het nu is: een dorp waar het prettig 

wonen is, met goede voorzieningen.

Ambacht en nijverheid worden 
beschreven aan de hand van de 

structuur van het dorp: dorpsplein, 
zeven oude in- en uitvalswegen en 

een aantal kleine straatjes. Ideaal om 
al wandelend of fi etsend het dorp te 

verkennen. Verrassend veel blijkt nog 
herkenbaar.

U leest over thema’s als: hoe de boer uit 
het dorp verdween, over de herkomst 
van Heinoërs, over ambachtslieden en 

marskramers, schippers en venters, 
over kleinschalige huisarbeid en trotse 

familiebedrijven, over solidariteit, 
belangenbehartiging en méér.

Een inleiding, een terugblik en leuke 
anekdotes complementeren het geheel.

Een must voor elke Heinoër,
een aanrader voor ieder ander.

Vereniging voor Heemkunde
‘Omheining’, Heino

ISBN 9789080624740
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Middenstand
in boerenland
ANDERHALVE EEUW AMBACHT EN NIJVERHEID IN HEINO

Mooi Sinterklaas- of kerstcadeau!
Nu bestellen is op tĳ d in huis.


