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Voor het huis aan de Boxtelsebaan waar de oprichter van schoenfabriek Renate
gewoond heeft, toont gids Helene Groenland een afbeelding van het oranje
'prinsessenschoentje' waarmee de kinderschoenenfabriek op de markt kwam bij het
koperen huwelijksjubileum van koningin Julian en prins Bernhard. © Piet Jacobs

Op wijksafari in de Waterhoef; culturele
wijkwandeling beleeft eerste lustrum
OISTERWIJK - Valt er een beetje cultuur op te snuiven in de Waterhoef? Zo'n twintig
belangstellenden wilden daar wel achter komen en liepen mee met een culturele wandeling
door dat stukje Oisterwijk.
Piet Jacobs 03-06-18, 18:59
Helène Groenland, een van de vrijwilligers van de Oisterwijkse stadsgidsen, verdiepte zich in
de vierduizend inwoners tellende wijk, die zich begrensd is door spoorlijn,
Gemullehoekenweg, Klompven en Haaren. Voor het vijfde jaar staat de 'wijksafari naar
culturele bijzonderheden' op het programma van wijkraad en stadsgidsen. Toen de
stadsgidserij tien jaar bestond, was deze tocht een cadeautje van de gidsen aan de wijk. Dat
beviel goed met een jaarlijkse n reprise als gevolg.

De start is bij de Joanneskerk. De deuren blijken hermetisch dicht. Dus kan er niet gekeken
worden naar het schilderij 'De Oerknal' dat Huib van Vugt (1923-2008) schonk voor de
doopkapel van de Joanneskerk. Met de wetenschap dat de kerk over een maand zijn deuren
definitief sluit, openbaart de gids 'dat in 2008 notarieel is vastgelegd dat dit schilderij altijd
blijft toebehoren aan de kerk.'
Op het knooppunt J. Lenartzstraat, Oud-Haarenseweg, Boxtelsebaan, vertelt de gids dat
Oisterwijk in 1213 vrijheidsrechten kreeg van hertog Hendrik omdat de plaats ook toen al
halverwege enkele belangrijke handelswegen lag.
Aan de Nicolaas van Eschstraat licht Groenland de naam toe van appartementencomplex La
Hollande. ,,Die verwijst naar de schoenfabriek die daar gestaan heeft." Nog meer
herinneringen aan de inmiddels compleet verdwenen schoenindustrie duiken op in de
Boxtelsebaan. Voor het monumentale pand op nummer 13 licht de gids toe: ,,Hier woonde
Bart Puts, de oprichter van kinderschoenenfabriek Renata, schuin aan de overkant. "
Na afloop hoor je bij de deelnemers enthousiasme. Zoals bij Natascha (44) en Audrey (42)
Zegers die met hun moeder Ria Zegers-van Poppel (68) meeliepen: ,,We waren benieuwd
naar waar ons mam is opgegroeid. Heel leuk al die wetenswaardigheden."

