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Hieronder laten wij de tekst volgen van het besluit, waarbij de ge
meente Boekei in het huidige wapen is bevestigd:

VAN WEGE DEN KONING

DE HOOGE RAAD VAN ADEL, gebruik makende van de magt
Aan den zei ve toegestaan bij besluit van den 31 e Augustus 1818, nr 74,
Verleend bij dezen de Gemeente van Boekel, het navolgende Wapen:

Zijn de een schild van lazuur bladen met een kerk van goud.

Gedaan in 's Gravenhage den 4 oktober 1818.

Tel' ordonnatie van den hoogen raad.
Wgo De Wacker van Zon, Secretaris
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Voorwoord van de voorzitter.

Bij het tienjarig bestaan van Peellandschapspark Voskuilenheuvel verschijnt,
in samenwerking met de Heemkundekring Sint Achten op Boeckel,
RaapseItje nr. 10. Graag ben ik bereid hiervoor een kort woordje te schrijven.
Tien jaar Voskuilenheuvel, maar mijn gedachten gaan hierbij veel verder
terug, Voskuilenheuvel is immers veel ouder.
Bij het bezoek aan mijn ouders afgelopen week, sprak ik hierover met hen.
Mijn moeder werd weer even jong (86 is zij), met fonkelende ogen vertelde
ze: vanuit BoekeI over de Zijp door karrensporen over de hei met al het jong
volk uit de straat, te voet naar de Voskuilen in de winter. "Dor wier geskatst
en naor het skatse gekeken, het waor skon en druk"! Ja de grote oude Peel
had ook zijn charme.
Met het behoud van dit stukje Peel zijn we maar voor een heel klein gedeelte
erin geslaagd iets te bewaren. Toch, met wat fantasie, kun je je een beeld
vormen van de Peel van toen. Het vele water is weg, de hei en niet te vergeten
de heikneuter. De ganzen en de kraanvogels komen niet meer, maar
uiteindelijk hebben we van deze 12 ha. wel iets weten te maken.
Voskuilenheuvel in deze staat te houden kost veel arbeid, maar dank zij onze
werkgroep heb ik er het volste vertrouwen in dat het in de toekomst ook zal
lukken. Een dankwoord voor hen is zeker op zijn plaats. Ook dank aan de
medewerkers van de Heemkundekring, in het bijzonder aan Roger Basart en
Bart van de Ven, die ons met raad en daad hebben bijgestaan om dit
Raapseitje tot stand te brengen.

JJ Manders

Voorzitter Stichting Peellandschapspark Voskuilenheuvel.
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Het oorspronkelijke plan door Jan Manders

L.S.

Na lange tijd wederom een Raapseitje.
Raapseitje m.lO naar aanleiding van 10 jaar Peellandschapspark
VoskuilenheuveI. 10 Om 10, een samenloop van omstandigheden.
Aangezien onze Heemkundekring het vastleggen van zaken als één van haar
belangrijkste zaken ziet, hebben wij met genoegen meegewerkt aan de
uitgave van Raapseitje nummer 10.
Een en ander dankzij niet alleen van een aantal enthousiaste mensen van onze
Heemkundekring, maar ook van de Stichting Landschapspark
VoskuilenheuveI. Roger Basart, Bart van de Ven, Marietje Sanders en Jan
Manders hebben met elkaar dit karwei geklaard. Complimenten namens de
Heemkundekring voor al datgene wat zij gedaan hebben om dit Raapseitje
samen te stellen.

Het Raapseitje laat 10 jaar Voskuilen-ontwikkelingen de revue passeren.
Behoud van een plekje Peelgebied. Veel mensen hebben al het mogelijke
(soms zelfs het onmogelijke) gedaan om een fantastisch stukje Boekels
natuurgebied te verbeteren, inclusief het veranderen van een vuilnisbelt in een
"heuvelachtig natuurgebied".
Proficiat Voskuilenheuvel-werkers voor alles wat jullie in de afgelopen jaren
bewerkstelligd hebben.
Ik denk dat ik namens heel veel mensen spreek als ik zeg: laat dit decennium
volgen door nog veel meer decennia Voskuilenheuvel-enthousiasme!
Bovendien worden door zo'n inzet woorden als keigoed en actief omgezet in
daden.

Nogmaals, namens de Heemkundekring "St. Achten op Boeckel", dank,
complimenten, maar bovenal proficiat voor al datgene wat jullie voor
landschapspark Voskuilenheuvel hebben gedaan.

Ton Mikkers

Heemkundekring Sint Achten op Boeckel.
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Voskuilenheuvel. .. het park en hoe het begon.
De gemeentegrond aan de Schepersdijk bestond voornamelijk uit naaldbos
met daarin een veldje voor de Hondensportvereniging en een trimbaan. We
schrijven midden jaren '80. Daarin kwam verandering toen het grootste
gedeelte werd omgekapt omdat de bomen waren aangetast door schimmel.
Toen ontstond bij het Gemeenschapsbelang in Venhorst en vooral bij hun
voorzitter het idee voor de aanleg van een Peelpark. Een grote heide met in
het midden een schaapskooi, zo was het ontwerp. In 1986 werd dit plan bij de
gemeenteraad ingediend.

Het jaar daarop werd een vereniging opgericht, die later is overgegaan in
Stichting Peellandschapspark Voskuilenheuvel. Na lange tijd en vele, vele
vergaderingen met het gemeentebestuur en met het Staatsbosbeheer in Uden,
was het, met support van Heemkundekring St. Achten op Boeckel,
bijenhoudervereniging Sint Ambrosius en de Jeugdnatuurwacht, op
Paaszaterdag 1989 eindelijk zover. We mochten beginnen met het opschonen
van wat nu het Grootven heet. Zowat de enige plaats waar voorheen geen
dennenbomen stonden, wel veel pijpestrootjes.
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Wat bleef er over van de plannen?

Het idee van een grote heidevlakte mocht helaas niet doorgaan, de Boswet
gebood de aanplant van nieuw bos. Na veel vijven en zessen kreeg de
stichting toestemming om het Grootven en het voormalig hondenterrein open
te houden, op het overige terrein moest het opslagbos een kans krijgen.
(Nieuw aanplanten hoefde gelukkig niet)

Het begin.

Zoals eerder gezegd, werd begonnen met het Grootven, daarna volgde de
aanleg van het pad en het plaatsen van banken. In het hondenveldje werd een
poel aangelegd, de prunus ofwel Amerikaanse bospest werd gerooid, het
infobord bij de ingang werd geplaatst, kortom het begon wat te lijken. Het
jaar 1990 begon met een zware storm die veel dennenbomen omverblies. Er
was veel werk aan de winkel maar we werden beloond, want in mei van dat
jaar kwam de eerste hei in het Grootven. De plantjes waren maar zo groot als
een potloodpunt, maar ze kwamen dan toch!

De schaapskooi 1991.

De voorbereiding voor de schaapskooi was begonnen. Deze bestond uit
kappen, vervoeren, schillen, zagen en prepareren van het hout. Het project
"De Schaapskooi" was aangemeld voor de wedstrijd: "Kern met Pit",
uitgeschreven door de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij. Intussen
kwam in maart het bericht, dat de zelden gebruikte, foeilelijke trimbaan
mocht worden opgeruimd. De schaapskooi was eind juni klaar en de jury van
de Kon. Ned. Heidemij was zeer lovend over ons project. Ook kwam in de
zomer van 1991 de loopbrug in het Grootven klaar. Met de bewoners van de
schaapskooi moest nog worden gewacht. Het raster moest nog worden
aangebracht en de poorten nog geplaatst, de putjes voor de roosters
gemetseld, kortom een winter lang werd er stevig doorgewerkt. In het
vOOljaar van 1992 was alles klaar en werden door middel van sponsoring zes
schapen gekocht in Sint Anthonis. Kempische schapen, het ras dat vroeger
hierin de Peel werd gehouden.
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i\1aart 1993, de eerste lammeren op het terrein.

De grote dag

Op 26 juni werd de officiële opening gehouden met een bijeenkomst in de
Horst. Uitgenodigd waren: het gemeentebestuur, de werkgroep uiteraard en
alle aanwonende van het park.
In de Horst was een fototentoonstelling en de dag werd besloten met een
rondwandeling door het park.

Kern met Pit.

Op 11 november wonnen we de "Kern met Pit" wedstrijd. De uitreiking vond
plaats in het provinciehuis te 's Hertogenbosch. We ontvingen het predikaat
en een bedrag van f. 1000, -. Intussen was ons park door de jury aangemeld
voor de landelijke prijs. Er kwam een bus vol professoren en deskundigen
Voskuilenheuvel inspecteren. En jawel, op 6 maart 1993 werden we

uitgenodigd in het congrescentrum te Utrecht voor de landelijke
prijsuitreiking. De prijzen bestonden uit een prachtige trofee en een cheque
van f. 1500, - uitgereikt door Prins Claus. Een receptie volgde met serenade
en al en tijdens deze bijeenkomst werd burgemeester Pompen benoemd tot
Erescheper. Het was 16 april 1993, nog zijn we niet klaar en melden een
uitkijkpost aan voor de volgende ronde van "Kern met Pit".
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16 April 1993.
Burgemeester Pompen \vordt benoemd tot Erescheper.
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Hoe verder?

In maart 1994 begonnen we aan "d'n dursteek", de beplanting van het
zandpad naar de Noordstraat.
Het Brabants Landschap hielp mee door middel van advies en een subsidie

van 50%. In ditzelfde vOOIjaar was ook de uitkijkpost klaar. We doopten hem
Hoge Jan, naar onze voorzitter Jan Manders. Ook hiervoor wonnen we de
prijs "Kern met Pit" op 3 november 1995.
Wat gebeurde er nog meer?

We pasten het wandelpad aan voor rolstoelgebruikers, we dunden regelmatig
het opslagbos uit, snipperden het hout en brachten dit op het pad aan op de
heuvel, schoonden lage gedeelten op en maakten er kleine heideveldjes van.
We boden onze Erescheper op zijn 65" verjaardag een lammetje aan dat op
die dag was geboren en noemden het Koosje.
We bouwden een kleine bijenhal voor twee korven van Piet Gijsbers. Enkele
keren bemanden we een stand bij Boekei Ronduit.
Op 13 april 1996 ontvingen we burgemeesters uit de regio in het kader van
Brabant 200. In maart 1997 plantten we midden in het bestaande bos 80 jonge
dennen.

Ook daar hadden we een raster geplaatst om de jonge dennen te beschermen
tegen schapenvraat.

We houden nu jaarlijks samen met de Natuurwacht een succesvolle open dag
met diverse activiteiten.

Tot slot.

Af is het park niet, klaar zijn we nooit, ook al werken we van september tot
mei op de zaterdagen van 13.00 tot 16.00 uur. De werkgroep bestaat uit 24
personen en bijna iedereen is lid vanaf het eerste uur.

Helaas ontviel ons Jan van Rooij, een waardevolle kracht die zijn aandeel in
de opbouw van het park zeker geleverd heeft.
Op enkele kritische punten na, zijn de bezoekers meestal vol lof.
Vele van hen vinden er rust en ontspanning, dat willen we graag zo houden,
voor de komende tien jaar zeker.

Marietje Sanders.
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Van stortplaats tot heuvel.
In het kort de geschiedenis van het westelijke gedeelte van het park, in de
volksmond 'de oude belt', tot ± 1950 nog ongerepte woeste Peel. Het

gedeelte voor en ook achteraan was hoog. In het midden, waar zomer en
winter water stond, was het laag. Boomkweker Jan van de Broek uit Boekei

pachtte toen dit stuk grond, bewerkte het waar kon en zaaide er kerstdennen.

Na een aantal jaren werden deze boompjes gekapt en werd de grond weer
teruggegeven aan de natuur. Eind jaren '60 is men begonnen met ontgronden.
De vergunning hiervoor werd op 15 september 1969 door de provincie
verleend. Eerst begon men met een kraan, later met een dragline. In die tijd is
er een keer een motorcross gehouden. Daarna kwam de zandzuiger die vanuit

grote diepte betonzand naar boven zoog. Direct daarna, of nog tijdens deze
ontgronding, nam de gemeente de ontstane gaten in gebruik als stortplaats, .
omdat men op de stortplaats aan de Daandelendennen geen plaats meer had.
Er werd zowel bedrijfs- als particulier afval gestort en later met zand
afgedekt.
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In 1988 is de afbouw begonnen door het afval met een dikke zandlaag te
bedekken. Hiervoor stelde de gemeenteraad op 27 augustus 1987 een krediet
van f. 105.000, - beschikbaar. Na aanplant werd het gebied overgedragen aan
de Stichting Peellandschapspark Voskuilenheuvel en heeft sindsdien de naam
" d'n Heuvel".

Jan Manders.

'n Stukje historie.
In dit boekje, verschenen bij het tienjarig bestaan van Voskuilenheuvel en het
vijfentwintigjarig bestaan van de Jeugdnatuurwacht, is mij gevraagd een
stukje te schrijven over de Peel. Mijn gedachten verwijlen dan naar de tijd
zo'n twintig jaar geleden waarin ik bezig was met het onderzoek naar de
geschiedenis van de Peel.

Geboren en opgegroeid in Venhorst werd het mij pas in de zeventiger jaren
duidelijk wat een ontwikkeling dit dorp had doorgemaakt. Nergens in
Venhorst waren nog overblijfselen van de oude Peel. Alleen in archieven en
in verhalen van oude mensen leefde de Peel voort. Maar de jonge generatie
had hier geen weet van en leerde op school meer over de drooglegging van de
Zuiderzee dan over de ontginning van de eigen omgeving.
De Heemkundekring bestond nog niet en het natuurpark Voskuilenheuvel was
er ook nog niet. Als kind had ik nog nooit een heivlakte gezien en kon ik mij
geen voorstelling maken hoe die er uitzag. M en toe hoorde je verhalen die je
niet kon begrijpen. Ons moeder vertelde eens dat haar oom en tante, Driek
Oom en Tante Mina in hun jeugd in de winter dwars door Venhorst
schaatsten, van Boekei naar Wanroij. De voorstelling, die ik mij hierbij
maakte, was dat zij over de slootjes schaatsten. Dat er een grote ijsvlakte lag
kon ik niet bevatten. Opoe van den Elzen was in haar jeugd eens op het
bovenste (meest naar het oosten gelegen) veldje dat de familie in haar bezit
had, helemaal tegen de Peel aan.
Het was herfst. Naar de Peel en het latere Venhorst kijkend, zag zij zover het
oog reikte, een massa water. Ik kon als kind niet begrijpen hoe heel Venhorst
overstroomd kon zijn. Achteraf denk je hoe het mogelijk was dat er op school
zo weinig over de eigen geschiedenis werd verteld.
Ik weet niet of tegenwoordig op de basisschool hier wel aandacht aan wordt
besteed, maar in elk geval is er nu het natuurpark Voskuilenheuvel, waarin
men een indruk kan krijgen van de oude Peel.
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Ook is er de Heemkundekring BoekeUVenhorst, zodat de kennis van de eigen
omgeving zodanig gestimuleerd wordt, dat de jeugd van nu zich iets beter een
voorstelling kan maken van de oude Peel dan de generatie die in de jaren '50
en '60 op school zat.
De ontginning van Venhorst gebeurde voor een klein deel al in de 19" eeuw.
Dit gebeurde op onregelmatige wijze. De kleine boertjes en landarbeiders aan
de rand van de Peel hadden de opbrengst van de grond direct nodig. Een
bunder hei werd met de haast gelijk gemaakt. De goede grond van de hoogste
plekken werd op de lage plekken gegooid. Die lage plekken werden
vervolgens voor de landbouw gebruikt, terwijl de oorspronkelijke hoge
plekken veel langer woest bleven liggen.
Op kaarten van rond 1900 ziet men de stukken ontgonnen grond afgewisseld
worden met stukken heidegrond. Dan weer lag er een stuk heide, dan weer
een stuk akkerland, dan weer heide etc.
Dit systeem van ontginnen is mij uit de doeken gedaan door Jan Bevers (van
de Noordstraat), die het kende uit zijn jeugd in de tijd rond 1900. Toen
woonde hij in de zogenaamde Bovenstehuisse heide. Na 1920 was er een heel
andere manier van ontginnen en werden de slechte stukjes grond niet meer
uitgespaard en werden alle ontgonnen. Ook de stukjes heide, die rond 1900 en
daarvoor nog tussen de ontgonnen landbouwgronden in waren blijven liggen,
werden toen aangepakt, al waren deze jaren, volgens Jan Bevers, nog te
herkennen aan de slechtere grasgroei.
In Venhorst-Zuid lag in het algemeen betere grond dan in Venhorst-Noord.
Bij het aanbreken van de Tweede Wereldoorlog was ten zuiden van de
dorpskom praktisch alles ontgonnen. In het noorden lagen nog grote stukken
woest. Vooral bij Voskuilenheuvel en de Voskuilenheuvelse del lagen zeer
ongelijke stukken grond.
Chrisje Raaymakers heeft mij eens in een interview verteld dat deze grond,
waar later Renders en Veraa woonden, het meest ongelijke en ongelukkigste
plekje was dat hij in de Peel had gezien. Ontginning hiervan werd in de jaren
'30 nog voor onmogelijk gehouden. Er is toen het zeer progressieve idee
geopperd om er een natuurreservaat van te maken. Dit meen ik in een rapport
van de Ned. Heidemij te hebben gelezen, al kan ik dit gegeven op dit moment
niet tussen mijn papieren terugvinden.
Na de Tweede Wereldoorlog schreed de ontgÜmingstechniek nog verder
voort en bovendien was de landhonger onder de boeren groot.

13



14

De natuurbescherming was nog niet zodanig ontwikkeld, dat het blijven
bestaan van de laatste stukken echte Peelgrond kon worden afgedwongen.
Zodoende werd deze plek, die in de jaren '30 en '40 door Venhorstse
kinderen als ijsbaan werd gebruikt, toch nog ontgonnen. Hoe dit precies in
zijn werk is gegaan zullen verschillende Venhorstenaren nog wel weten. Ik
kan mij herinneren dat Sina Donkers-van den Heuvel over deze ontgiIming
vertelde dat het zand van de grote berg die er eerst lag, in de laaggelegen del
is gestort. Dan zou de ontginning in principe op dezelfde methode neerkomen
als wat Jan Bevers vertelde over de kneuterontginningen rond 1900. De plek
waar nu het natuurpark ligt zou dan een deel van de berg kunnen zijn geweest
die werd afgegraven en waarop alleen onvruchtbare grond achterbleef.
De ontginning zorgde ervoor dat de natuur in Venhorst zeer verarmde. Voor
wat betreft de vogelstand is een krantenbericht uit het dagblad "Het
Huisgezin" van 25 september 1934 interessant.
Volgens een rapport van het ornithologisch station voor de noordelijke Peel,
gevestigd in St. JozefPeel, zoals Venhorst toen heette, waren sommige hier
veel voorkomende vogelsoorten aan het verdwijnen. Waarschijnlijk hield dit,
volgens het krantenbericht, verband met het aanmerkelijk verminderde
wateroppervlak vanwege de werkzaamheden der waterlossingen, uitgevoerd
door de Ned. Heidemij en Staatsbosbeheer.
Volgens het krantenbericht is door bosaanleg toename van andere soorten te
verwachten. Ook wat betreft plantengroei was de ontginning een
achteruitgang. Vroeger zorgden de paarse heide, het witte veenpluis, de
blauwe klokjesgentiaan, de rode zonnedauw, de groenige pijpestrootjes en
vele andere, minder voorkomende planten voor grote afwisseling. Gelukkig
zorgt het natuurpark ervoor dat sommige planten weer terug kunnen komen,
zoals men ook weer schapen op de hei kan zien ronddwalen en 'n
schaapskooi kan zien.
Enig idee kan men zich aldus vormen van de grote woeste vlakte die er
vroeger lag in de tijd dat Venhorst, Odiliapeel, Landhorst, Elsendorp en al die
andere dorpen nog niet bestonden. Een tijd waarin er alleen sprake was van
slingerende heidewegen over de hoogste koppen en waarin de armen zich ver
van de dorpskommen neerzetten aan de randen van de Peel, soms in
plaggenhutten. Deze plaggenhutten moeten er 100 jaar geleden nog volop
gestaan hebben. Mijn vader vertelde eens, dat hij nog een vervallen
plaggenhut heeft gezien op de plek waar later Mieske Broek woonde aan de
Dennenmark en dat zijn vader,Opa Peters, vertelde dat daar vroeger iemand
in had gewoond.

15



Opbouw van de Hoge Jan.
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Uit recent kadastraal onderzoek is mij eens temeer gebleken dat er op
verschillende plekken aan de rand van de Peel plaggenhutten en andere kleine
bouwsels hebben gestaan. Iets van deze oude tijden kan men nu nog proeven
in het natuurpark Voskuilenheuvel.
Wij kunnen er al die vrijwilligers die daarvoor zorgen alleen maar dankbaar
voor zijn. Het is een prachtig stukje natuur, van groot belang voor de
Venhorstse en Boekelse gemeenschap.

Cor Peters.

Vanuit de gemeenteraadsvergadering.

19-2-1985.

In de raadsvergadering, gehouden op 19-2-1985, werd door de voorzitter
medegedeeld dat er op korte termijn wordt begonnen met het rooien van de
bossen aan de Schepersdijk omdat zij aangetast zijn door een schimmelziekte.
De bomen zijn nog wel groen, maar veel toppen zijn al dood. Door ze nu te
rooien heeft het hout nog waarde voor de industrie. Door het rooien van de
bossen blijft er een kale vlakte over. Dit heeft de leden van het
Gemeenschapsbelang aan het denken gezet.
Zo is het plan om het in min of meer oude staat terug te brengen, dus een
Peellandschapspark met een kleine schaapskudde met schaapskooi en door
het park een wandelpad.
Zo blijft er een stukje oude Peel bewaard en kunnen onze kinderen en
kleinkinderen nog een idee krijgen van wat voor noeste arbeid er verricht is
door onze voorouders om zo" woestenij met handkracht tot vruchtbaar land
om te toveren.

Het ontwerpplan "de Voskuilenheuvel" is door het Gemeenschapsbelang op
dinsdag 11-03-1986 aangeboden aan het college van B&W en tevens
toegelicht. We hopen spoedig meer te kunnen meededelen.

Uit: Nieuws van Rondom Venhorst.
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Hagedissen op Voskuilenheuvel.

In mei 1997 heeft de universiteit van Nijmegen een onderzoek gedaan naar de
levendbarende hagedis, Lacerta Vivipara. Op ons terrein zijn veertien
exemplaren per gemeten eenheid aangetroffen.
Het onderzoek is gedaan door: JJ.C.\V. van Delft en FJ.A. Kuenen.

De levendbarende hagedis wordt zo 'n 18 centimeter lang. De vrouwtjes zijn
vaak wat langer dan de mannetjes. Levendbarende hagedissen zijn
overwegend bruin van kleur. Op de rug zijn vaak lichte en donkere vlekjes
en/of strepen aanwezig. Bij de vrouwtjes is meestal sprake van streping op de
rug, terwijl er bij mannetjes meestal sprake is van losse vlekjes.
In de voortplantingstijd heeft het mannetje een geeloranje gekleurde buik met
zwarte vlekjes. de buik van het vrouwtje is crèmekleurig tot lichtgeel en er
zijn nauwelijks zwarte vlekjes aanwezig.

(Dely & Böhme, 1984; Lenders, 1992b).

Bron: Universiteit Nijmegen.
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De brug bij het Grootvel1

Jeugdherinneringen.
Jeugdherinneringen van Anna Manders - v.d. Burgt.
Ik ben geboren op 23 juni 1929 als dochter van Thé v.d. Burgt en Christina
Siroo op het adres Noordstraat 1, toen genaamd Boekelse Hei. Tegenover ons
lag in mijn jonge tijd een groot stuk woeste grond voornamelijk begroeid met
hei op de hogere gedeelten en met bintgras in de lagere vennen die in de
winter dikwijls onder water stonden. Op de zuidelijke helft van dit perceel is
sinds tien jaar Landschapspark Voskuilenheuvel gelegen. Vanaf Noordstraat
9, waar toen WiIIem de Valk woonde, gingen wij te voet of met de fiets over
een smal paadje dwars over de hei in de richting van Venhorst naar de hoek
Schepersdijk, Voskuilenweg, waar later Marinus Franssen woonde en waar
nu de ingang van het park is. Op het midden van het pad, daar waar nu de
schaapshut staat, waren wat kuilen gegraven, waarschijnlijk voor de
zandwinning. In de volksmond heette dit piskoulof piskuul, zo genoemd
omdat wanneer wij van de kerk of school kwamen, dit vooral door de dames

als toiletgelegenheid gebruikt werd. Ontelbare keren zijn wij over dit paadje
naar school en kerk gegaan, waar dan ook dikwijls Jan Peer Josepe met zijn
kudde schapen dwaalde.

Uit "Het Huisgezin".
27 januari 1934.

St. Jozefpeel. De eerste ijspret. Dank zij den aanhoudende regen in de
vorige week, konden de afvoerbeken in de Noordelijke Peel blijkbaar het
water niet verzetten, zoodat de voorgoed droog gewaande vennen weer blank
kwamen te staan. Voor het eerst in dit seizoen zijn er nu weer prachtige
ijsbanen, waarop jong en oud zich vermaakt. Vooral het Voskuilensche Ven
is nu telkens goed bezet.
18 juni 1934.

St. Jozefpeel. Nieuwe weg. De Nederlandsche Heidemaatschappij is de
aanleg begonnen van een geheel nieuwe weg, vanaf Odiliapeel naar den
rijksweg Noord-Zuid. Deze loopt op de grens van St. Jozefpeel. Vanuit den
Rijksweg is reeds met het wegdek een begin gemaakt.
Monumentenzorg. Naar verluidt zal door een instituut tot behoud van
Nederlandsch natuurschoon bij de betrokken instanties worden aangedrongen
op medewerking tot het in ongerepten staat behouden van enkele punten in de
Noordelijke Peel, waarschijnlijk ook in het Noorden van St. Jozefpeel.
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De bedoeling is een exceptioneel geheel te verkrijgen illustreerende een peel
venlandschap met omgeving. Er wordt opgemerkt, dat een dergelijk
lofwaardig streven pas betekenis kan krijgen, indien toeristend Nederland een
en ander ook kan bereiken.

Het gereed komen van de reeds jaren in uitzicht gestelde verharding van den
Rijks- of Provincialen weg Noord-Zuid wordt daarom weer een keer te meer
urgent. Het is mogelijk, dat bedoelde plannen bij het· vroeger geopperde
natuurreservaat in de Midden-Peel aansluiten.

13 juli 1934.

St. Jozefpeel.
Het Voskuilsche Ven wordt officieele ijsbaan. Naar ons van bevoegde zijde
wordt meegedeeld hebben de plannen om het Voskuilsche Ven (volgens
spraakgebruik hier "Voskuilendeel" of "Voskuilenheuvel") als vaste ijsbaan
te bestemmen, vasten vorm gekregen. Tevens zal hierdoor meegewerkt
worden aan het in ongerepten natuurstaat behouden van typeerend landelijk
schoon.

In de omgeving rondom - op en achter de heuvels zullen boombeplantingen
verrijzen, terwijl hier omheen sierlanen worden aangelegd. Het houtgewas
hiervan zal dienst doen als Z.g. brandhaag voor de heuvelbeplantingen. Van
dit jaar zou de Ned. Heidemij het geheel dat plm. 13 ha beslaat, reeds
afwerken. Is het een verfraaiing voor St. Jozefpeel en de heele gemeente,
anderzijds is deze beplanting in het vlakke Noordelijke deel van ons dorp,
zeer gewenscht.

29 november 1934.

St. Jozefpeel. IJsbaan Voskuilenheuvel.
Een gedeelte der werkverschaffmg is thans begonnen met de werkzaamheden
verbonden aan de nieuwe ijsbaan van het Voskuilensche ven.
De heuvels rond het groote ven worden geschikt gemaakt voor heesters- en
boombeplanting, terwijl ook eenige sierlanen aangelegd worden.
Het geheel zal in dit uiterst vlakke gedeelte een noodige en dankbare
verfraaiing zijn voor de gemeente. Zoowel uit BoekeI als St. Jozefpeel en
andere dorpen zal men van de ijsbaan kunnen profiteeren.
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De Voskuilen.

In zijn oude glorie
Is het weer herboren
Het voskuilenheuvel heideveld
Weer in z'n oude staat hersteld

Dat nostalgisch mooie plekje
Voor vogels en dieren weer 'n goed stekje
Rijkelijk bloeit er weer de heidebloem
En gonst het van 't bijengezoem
Er leeft weer een rijke vogelstand
De kievit, patrijs en de fazant
En zangvogels in allerlei soort
Waar men nu hun gezang weer hoort
In dit mooie stuk natuur

Vertoeft de wandelaar menig uur
Er heerst weer een gezonde sfeer
Hij geniet van de heide en boslucht weer
Deze oeroude heideplek
Is bij toeristen zeer in trek
We zien ze al vaak in groten getalen
Over de wandelpaden dwalen
Voorts breng ik aan die mensen hulde
Die gratis hier de taak vervulde
Om dit in verval geraakt object
Te doen herleven en is nu weer perfect
Met inzet van al hun vrije tijd
Goed inzicht, veel werk en vlijt
Ruimschoots verdienen zij deze hulde
Voor het mooie dat zij hier vervulde
En met recht is het geworden Venhorsts trots
Met haar hei, en met het bos
Met de schaapskooi en de vijver
Herboren, door hun werklijst en ijver.
Proficiat gij pioniers.

H Vesters.
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