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Nadat Pastoor van Haaren op 16 december 1906 officieel geïnstalleerd was als pastoor in Maria-Heide, liet hij 
meteen een noodkerk tegenover de boerderij van familie van Kleef aan de tegenwoordige Hintelstraat 
bouwen. Vervolgens ging hij over tot de aankoop van bouwgrond. Aan de Udense Dijk (nu Pastoor van 
Haarenstraat) kocht hij twee percelen, waarop de kerk, de pastorie en de jongensschool met 
onderwijzerswoning gebouwd zouden worden. 
Vrijwel tegelijk kocht Pastoor van Haaren twee 
percelen grond, aan de andere zijde van de huidige 
Hintelstraat, die eigendom waren van Gerardus van 
Lieshout en Johannes Spierings. 
Op deze grond werd een huis gebouwd waar 
architect J.H.H. (Hubert) van Groenendael, tijdens de 
bouw van de kerk en de andere gebouwen, kantoor 
hield. Van Groenendael woonde met zijn vrouw en 
kinderen in Vught. 
 

Hiernaast: de bouwtekening van de voorgevel van het 
tijdelijke kantoor/verblijf van de architect. 
 

Hieronder op de foto de pas gebouwde kerk, nog 
zonder toren. Midden op de foto het huis waar 
architect van Groenendael tijdelijk heeft 
gewoond/gewerkt. 
Rechts vooraan zijn de tramrails te zien. Vaag tussen 
de twee rechtse bomen de molen die in 1898 was 
opgebouwd door Jan Verheijen. 

 

Nadat architect van Groenendael uit de 
woning is vertrokken, wordt deze vanaf 
1910 verhuurd aan Marinus van 
Donzel, getrouwd met Catharina 
Daandels.  
Zij hebben er gewoond tot 1916 en zijn 
daarna in hun nieuwe huis aan de 
tegenwoordige Pastoor van 
Haarenstraat gaan wonen. Later 
hebben in dat huis Wim en Miena van 
den Brand gewoond. 
Vanaf juni 1917 tot december 1921 
heeft Franciscus Wouters in de 
vrijgekomen woning gewoond. Van 
beroep was Franciscus 
‘meesterknecht’.  
Verdere gegevens over deze persoon 
zijn niet bekend. 

 
     
 
 



 

 

 Hiernaast: Piet en Hanneke 
Verbruggen-Zwinkels 
 
In 1922 trouwt Piet Verbruggen met 
Hanneke Zwinkels uit Uden en zij 
gaan in het huis naast de kerk 
wonen. Piet is van beroep 
timmerman en begint na zijn huwelijk 
een aannemersbedrijf. Piet en 
Hanneke krijgen negen kinderen, 
vier jongens en vijf meisjes. Het 
jongste kind, een jongen, is slechts 
15 maanden oud geworden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw 
werd de fiets steeds populairder in 
Nederland. Hanneke zag hierin wel 
handel en begon met de verkoop van 
fietsen. Later kwamen daar ook 
onderhoud en reparaties bij. Piet kreeg  
steeds meer interesse voor de 
fietsenhandel en langzamerhand werd het 
aannemersbedrijf afgestoten. En zo 
ontstond de, bij oudere inwoners van 
Maria-Heide, welbekende fietsenwinkel 
Verbruggen. Bij gebrek aan een echte 
winkelruimte, werden de nieuwe fietsen in 
de rechtse voorkamer van het huis 
getoond.  
 

Hiernaast het huis met de reclameborden 
op het rechtse venster.  
 

Zoon Adriaan was ook geïnteresseerd in 
de fietsenhandel en heeft uiteindelijk het 
bedrijf overgenomen. Daarna konden Piet 
en Hanneke van hun welverdiende rust 
genieten. 
 

Naast het fietsenbedrijf stond de familie 
Verbruggen en dan vooral de jongens, 
bekend om hun duivenmelkerij. Hiermee 
werden veel prijzen gewonnen. 
 
Piet is in 1968 overleden. Vrij snel daarna 
is Hanneke in het bejaardenhuis in Uden 
gaan wonen, waar zij in 1976 is 
overleden. Adriaan bleef alleen in het huis 
in Maria-Heide wonen. 
Hiernaast:  Piet en Hanneke op latere 
leeftijd. 



 

 

Hiernaast: Adriaan, zoals Maria-Heide hem 
kent, met zijn typische helm toerend op zijn 
brommer. 
 
In 1973 werd de, uit 1964 stammende, 
Baileybrug voor het huis van de familie 
Verbruggen afgebroken. Ook het huis moest 
worden gesloopt, omdat er een kruispunt 
met verkeerslichten werd aangelegd. 
Het huis, dat altijd eigendom van de kerk is 
gebleven, werd ontruimd. Adriaan 
Verbruggen verhuisde naar Mariahof 14. 
 
Hieronder: het huis vlak voordat het gesloopt 
werd in 1973. 
 
 
 

 

Hierboven: de spullen uit het ontruimde huis. 
(Foto: Jo Verbakel) 
 
 
 
Hiernaast:  
Na de ingebruikname 
van de A50 werd het 
kruispunt Pastoor van 
Haarenstraat-
Hintelstraat opnieuw 
aangelegd. Op de 
plaats waar de woning 
van Adriaan 
Verbruggen stond, is 
nu een plantsoen met 
daarin het monument 
voor 100 jaar Maria-
Heide.  
 


