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Bij al onze naspeuringen in de afgelopen jaren heeft geen bezit ons meer hoofdbrekens gekost dan het 
perceel waar eens de molen stond, de maalderij en het huis van de familie Verheijen en later Danker Rijk.  
Eigenlijk spreken we oorspronkelijk over twee grote percelen, samen 2100 m2 groot. Eén perceel lag aan 
de grote weg (nu families Schepens en Schuijlenburg), het andere aan de Kruisstraat (nu families Rijk en 
van Creij).  
Van beide percelen heeft de familie Verheijen vanaf 1898 grote stukken aangekocht. Talloze malen werd er 
in de percelen gewijzigd, gesplitst, verenigd en verkocht. Huizen werden uitgebouwd, de molen uiteindelijk 
gesloopt, het motorhuis tot woonhuis verbouwd. In 1936 was bijvoorbeeld de situatie als volgt. 

 
 
De schets hiernaast is gemaakt in 1936 
en behoorde bij de aanvraag voor de 
uitbreiding van het pand. 
(Kadasternummer 2537)  
Deze uitbreiding betrof de rechterzijde 
van het huis. 
A: Geeft de plaats aan waar de molen 
heeft gestaan. 
B: De plaats waar thans het woonhuis van 
de familie van den Akker staat. 
 
 
 
 
 
 
 

De familie Verheijen. 
Johannes Franciscus Hubertus (Jan) Verheijen (1862-1940), de grootvader van 
Truus Rijk-Verheijen, is een nazaat van Johannes Verheijen (1806-1875) uit 
Turnhout, een kalandermolenaar.  
 
Een kalandermolen is een werktuig om weefsel glad te mangelen tussen 2 rollen. 
Zoiets als een ouderwetse wringer.  
 
Jan Verheijen is geboren in Helmond en werkt tijdelijk op een molen in Sint-
Oedenrode, voordat hij een bestaande molen uit de Zaanstreek laat komen en die 
op de Veghelse Heide opbouwt in 1898. De parochie Maria-Heide is dan nog niet 
opgericht.           Johannes Verheijen 
 
Jan Verheijen, gehuwd met Wilhelmina van Rooij uit Oirschot, heeft voor de molen een stuk grond gekocht 
van Josephus v.d. Heijden en bouwt behalve de molen een huis en café/winkel aan de latere Pastoor van 
Haarenstraat. Dit is het pand dat we in de Heise Krant van april 2012 hebben beschreven. 
Dit pand wordt rond 1910 verkocht aan Willem Minkels, die er ook nog een bakkerij begint. Verheijen gaat 
dan op het perceel daarachter, dus aan de huidige Kruisstraat, opnieuw een huis bouwen.  
Het huis dat nu door de familie Rijk bewoond wordt. De grond daarvoor kocht zijn bemiddelde tante 
Wilhelmina de Vocht voor 300 gulden van Adrianus van Os. 
 
De molen St. Victor. 
Over de molen die eens ons nog jonge dorp sierde, staat een uitgebreid verhaal in het boek “Mariaheide, 
een kleine honderd jaar”.  



De molen met de toenmalige naam “De Vooruitgang”, kwam in 1898 
naar Maria-Heide en werd afgebroken in 1937.  
Gelukkig kreeg hij een tweede leven, of eigenlijk een derde; hij was 
immers uit de Zaanstreek naar Brabant gekomen.  
Zijn nieuwe naam in Maria-Heide was “Sint Victor”. Nu staat hij op ’t 
Oventje, bij het dorp Zeeland. 
 
In eerste instantie wordt de met geteerd asfaltpapier beklede molen 
alleen aangedreven door de wind. Later, in 1907, komt er een met 
petroleum gestookte stoomketel bij om niet zo afhankelijk te zijn van de 
wind.  
Jan Verheijen wordt in 1920 opgevolgd door zijn zoon Hubertus 
Christianus (1888-1943), getrouwd met Wilhelmina van der Burgt uit 
Boekel.  
                De molen “Sint Victor”  
                         in Maria-Heide 

 
Hiernaast de familie van Hubertus 
(Huub) Verheijen. 
Vlnr: Johannes, de ouders Huub en  
Mina, Wilhelmus en Geertruda (Truus) 
 
Steeds krachtiger motoren worden 
aangelegd, tot tenslotte de windmolen 
helemaal wordt vervangen.  
In 1937 wordt de molen gesloopt en 
verkocht.  
 
Een jaar eerder wordt het huis aan de 
rechterzijde uitgebreid. 
   
 
 
 
                 De “Heise” molen op ’t Oventje,  
 

Hieronder: Bouwtekening van het huis na de uitbreiding in 1936.  
Rechts op het dak is de uitbreiding zichtbaar. 

     De Veghelse CHV is dan al een geduchte concurrent geworden. Het huisje waar de oliemotoren in  
     stonden wordt later tot woonhuis verbouwd, verhuurd en uiteindelijk verkocht aan de familie  
     van Grinsven. De maalderij wordt verplaatst naar de Kruisstraat. 



 Huub Verheijen sterft in 1943. Het bedrijf wordt voortgezet door zijn weduwe, haar zonen en een knecht.  
 
Na hun huwelijk in 1950 nemen 
de dochter Truus met haar man 
Danker Rijk, een Zeeuw met ook 
molenaarsbloed in zijn aderen, 
de zaak en het huis over.  
De boeren komen het graan bij 
hem malen. Tot de veestapels 
groter worden en het malen 
wordt overgenomen door grote 
bedrijven.  
 
Links: Luchtfoto van het huis in 
de jaren vijftig.  
Op de achtergrond zijn de toen 
nog onverharde wegen te zien 
en vooraan de nog niet 
afgesloten Windmolenweg  

Ook de stroomvoorziening was nog bovengronds. 
 
Danker gaat zich toeleggen op de veevoederhandel. Later komt de 
verkoop van stook-kolen daarbij. 
Ook wordt in die periode een benzine pomp geplaatst. 
Na de pensionering van Danker Rijk verdwijnt ook deze enige 
benzinepomp van Maria-Heide weer uit het straatbeeld.  
 
 
              Rechts: De benzinepomp. 

 
Links: De familie van Danker Rijk. 
Achteraan vlnr: Huub, Dianne, Trudy, 
Anny en Louis. 
In het midden de ouders Danker en 
Truus. 
Vooraan: Ine, Yvonne en Agnes. 
 
 
 
 
 
 

In 1991 gaan Truus en Danker met pensioen. Danker is overleden in 2009 Truus woont met haar zoon 
Huub in het voorhuis. Zoon Louis woont met zijn gezin sinds 1995 in het verbouwde achterhuis. 
 
Jagers en stropers. 
De vader van Jan Verheijen heette Christiaan. Hij bleek een fervent jager (lees stroper) te zijn. Al zijn 
kinderen, dat waren er 12 uit 3 huwelijken, hebben dan ook als extra doopnaam Hubertus (of Huberta) 
meegekregen, de beschermheilige van de jacht.  
 
Truus Verheijen vertelt uit overlevering dat ook haar grootvader Jan graag ging jagen.  
Toen hij thuis zou blijven om op zijn kind te passen, legde hij het kind in de grote la van het kabinet en ging 
op jacht.  
 



Tot op heden komt de naam Huub nog voor in de familie. 
     
 
   Rechts: De familie van Louis Rijk. 
  Vlnr: Bart, Hélène, Louis, Yvonne en Tim. 
 
 

 
 
 
Het huis in 2013. 
 
 

 
Antonius Verheijen, de eerste Nederlandse Zouaaf. 
De allereerste Nederlander, die in het leger van de Paus diende, was Antonius Verheijen, geboren in 1831 
en overleden op 51-jarige leeftijd.  
Deze Antonius was een oom van Jan Verheijen, de eerste molenaar van Maria-Heide.  
Het eerste beroep van Antonius was hulpkoster, later wordt hij huisschilder. In 1860 laat hij zich in 
Rotterdam inschrijven bij de Tirailleurs Franco Belges, dit waren de voorlopers van de Zouaven.  
Zouaven werden ingelijfd bij het pauselijk leger ter bescherming van de Kerkelijke Staat.  
Het sinds Karel de Grote alsmaar uitgebreide grondgebied van de Paus werd beetje bij beetje terug 
veroverd door Italiaanse koningen. Vooral Koning Victor Emanuel en officier Garibaldi, strijder voor 
Italiaanse eenheid, spelen hierin een belangrijke rol.  
Tot 1870 duren de schermutselingen en het leger van de Paus is altijd in 
de minderheid. Uiteindelijk houdt de Paus alleen Vaticaanstad over.  
 
De eerste Nederlandse Zouaaf die sneuvelt, is Nicolaas Heijlkamp uit 
Amsterdam.  
Antoon Verheijen werd onderscheiden met de Castelfidardo medaille, 
een nederlagenmedaille. (uniek in de krijgsgeschiedenis).  
In totaal zouden 3300 Nederlanders hem volgen in pauselijke dienst. In 
1866 keert hij terug.  
 
Ook de Heise Martinus Schepens, zoon van Antonij Schepens en 
Adriana van Rijbroek, geboren in 1832 is Zouaaf geweest. 
 

 
 
 
 
   Hierboven een afbeelding van  
              een pauselijke Zouaaf met  
   uitrusting, ± 1870. 
 
Tenslotte hiernaast een foto met de 
molen van Maria-Heide in de verte 
tussen de bomen. 
Deze foto is gemaakt rond 1914. Het 
klooster is nl. gebouwd in 1912 en de 
uitbreiding met de rechtervleugel heeft 
in 1916 plaatsgevonden. 
De man en kind op de voorgrond zijn 
vooralsnog niet bekend. 


