
 

 

 

D54, Pastoor van Haarenstraat 52 
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In 1918 trouwt Jan Johannes Smits met Adriana (Hanne) Verbruggen. Jan Smits is in 1888 geboren in 
Schijndel, zijn vrouw Hanne in 1891 in Maria-Heide. Hanne was een dochter van Driek Verbruggen en 
woonde tot haar huwelijk in het café van haar ouders tegenover de kerk. Dit café is  in 1975 afgebroken. De 
laatste kastelein was Cor van Oort. 
Jan en Hanne gaan wonen in de nieuwe aanbouw van de Paerdenbak aan de Nieuwe Veldenweg. Zij krijgen  
acht kinderen, waarvan er twee doodgeboren worden. 
 

In 1928 kopen Jan en Hanne een perceel 
grond van Adrianus van Os. Dit perceel 
was gelegen aan de  tegenwoordige 
Pastoor van Haarenstraat. In datzelfde 
jaar bouwen zij er een woonhuis met 
winkel. Het adres hiervan  was D54, later 
Pastoor van Haarenstraat 52.  
Jan en Hanne handelden in 
huishoudelijke artikelen, ijzerwaren en 
kleine landbouwmaterialen.  
 
 
Hiernaast:  het huis in de jaren dertig. 
 
 
 
 

 
 
Hiernaast: het gezin van Jan en 
Hanne Smits. 
Vlnr: Harrie, Nol, vader Jan, Cis, 
Miet, moeder Hanne, Sjaan en An. 
Dochter Riek is in 1931 geboren 
en staat nog niet op de foto. 
 

 
Jan Smits was ook de eerste persoon in Maria-Heide die een auto 
aanschafte. Zijn persoonlijk kenteken was N 2798. 

Hierboven: de auto van Jan Smits.  
 
 
 
 



 

 

De oudste dochter Cis trouwde in 1941 
met Wim Brugmans die voor zijn huwelijk 
op Hoeve Bouwlust op de Voorhei 10 
woonde.  Na zijn huwelijk ging Wim 
Brugmans ook de handel in. Vele jaren 
heeft hij met zijn vrouw in Veghel de 
bekende winkel ‘Warenhuis De Molen’ 
gehad. 
Ook de oudste zoon van Jan en Hanne, 
Harrie, trad in de voetsporen van zijn vader 
en bezocht met zijn mobiele winkel de 
boeren om zijn artikelen aan de man te 
brengen.  
 
Hiernaast: Harrie Smits met zijn mobiele 
winkel. De jongen op de pony is jongere 
broer Nol. 
 

Foto hiernaast: Familie Smits ± 
1945. 
Vlnr: Nol, Riek, Harrie, An, vader 
Jan, moeder Hanne, Miet en 
Sjaan. 
Dochter Cis staat niet op de foto, 
zij was inmiddels getrouwd. 
 
 
Foto hieronder, genomen ± 1950. 
Links op de foto nog zichtbaar de 
winkel van Jan en Hanne Smits 
met hun uitgestalde waren. 
De twee meisjes zijn links An, later 
getrouwd  met Willy den Ouden en 
rechts Miet, later getrouwd met 
Henk Klösters. 
 
 

 
In 1951 wordt de winkel van Jan en Hanne 
Smits, respectievelijk 63 en 58 jaren oud, 
gesloten. Van het winkelgedeelte (rechts in het 
huis) wordt een extra woonhuis gemaakt. Hierin 
komt zoon Arnoldus (Nol) met zijn vrouw 
Elisabeth Hoes wonen. Hier worden twee zonen 
van hen geboren. 
In 1954 verhuist Nol en wordt dat gedeelte van 
het huis verhuurd aan Leonardus (Leen) Jonkers 
en Anna de Groot. Hun twee oudste dochters 
zijn hier geboren. 
Leen en Anna Jonkers hebben er tot 1957 
gewoond en zijn toen naar Zijtaart verhuisd, 
waar Leen een stukadoorsbedrijf is begonnen. 
Jan en Hanne Smits en hun jongste dochter 
Riek zijn steeds in het oude gedeelte blijven 
wonen. 



 

 

Op 21 mei 1959 trouwt dochter Riek met Jo van der Heijden. Zij 
gaan dan in het ouderlijk huis van Riek wonen. Jan en Hanne gaan 
in het rechtergedeelte van het huis wonen. 
In 1964 gaan Jan en Hanne naar het bejaardenhuis in Eerde. 
Jo en Riek maken er dan weer één huis van. In de ouderlijke woning 
worden de twee oudste zonen, Rinus-Jan en Admar,  van Jo en Riek 
geboren 
Hiernaast: de trouwfoto van Jo en Riek. 
Het bruidsmeisje is Henny Brugmans, een nichtje van Riek. De 
bruidsjonker is een neefje van Jo. 

 Hierboven: Jo van der Heijden met zijn drie zonen. Vlnr: Admar,      
Joop, vader Jo en Rinus-Jan. 

 
Jo van der Heijden, geboren in 
1936 in Schijndel was 
markthandelaar in textiel. 
Hij bouwde zijn markthandel uit 
tot een groothandel in textiel. 
De groothandel Heijzoo Textiel 
werd de eerste cash en carry 
groothandel in Nederland. 
 
In 1966 werd naast het 
woonhuis een magazijn 
gebouwd. Daarna volgden nog 
diverse uitbreidingen.  
 
Hiernaast: het nieuwe magazijn 
in 1966.  
 

In 1977 bouwden Jo en Riek tegenover het klooster in Maria-Heide  
hun nieuwe huis, Pastoor van Haarenstraat 45. Hun jongste zoon, 
Joop, werd in 1978 in dit huis geboren. Het oude huis werd 
onderdeel van de zaak. 
 
Omstreeks 1980 werd het bedrijf uitgebreid met een atelier, waar 
veel thuiswerkers in dienst waren. Ook de zusters van het 
naastgelegen klooster werkten soms mee.  
Ook werd in deze periode veel geautomatiseerd, voorraad, 
productie, bestellingen etc. 
 
 

Hierboven: Jo van der Heijden en zijn personeelsleden voor een bus van Heijzoo Textiel en Sportswear. 



 

 

Verder werd het bedrijf uitgebreid met een eigen 
textieldrukkerij. Vooral sportkleding was daarbij een 
belangrijk onderdeel. Niet alleen in Nederland maar ook 
in het buitenland waren hun producten alom bekend. 
 
Jo van der Heijden was ook erg sportief. Hij voetbalde bij 
SCMH en liep marathons. Hij was ook een fanatiek 
scheidrechter. Meer dan 15 jaar heeft Jo voor  de KNVB 
gefloten. Hij was in 1982 de eerste scheidsrechter met 
shirtreclame. De tuchtcommissie van de KNVB was het 
daar niet mee eens en schorste hem tijdelijk. 
 

Foto hiernaast: Jo van der Heijden in zijn reclameshirt. 
 

Niet alleen bij SCMH maar ook op andere voetbalvelden  was zijn reclame nadrukkelijk aanwezig. 
 
Hiernaast: Riek en Jo van der Heijden-Smits op 
latere leeftijd. 
 

In 1999 overlijdt Jo van der Heijden en het 
bedrijf wordt enkele jaren later verkocht.  
Qubus Vastgoed BV uit Uden wordt later 
eigenaar van het bedrijfspand en heeft plannen 
om het pand te slopen en er wooneenheden te 
bouwen. Door de crisis heeft dit langer geduurd 
dan gepland. 
In juli 2012 wordt het slooppand verhuurd aan 
Stichting De Banken die er een kringloopwinkel  
vestigt. 
De kringloopwinkel verhuist in het voorjaar van 
2016 naar Uden, omdat op  korte termijn 
begonnen zal worden met de uitvoering van de 
bouwplannen. 

 
Hierboven: het huis in 2015. Het pand dat bijna 90 jaar gezichtsbepalend was voor Maria-Heide, zal op korte 
termijn verdwijnen. 


