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Nadat Gijsbertus van Haaren op 16 december 1906 officieel als de eerste pastoor van Maria-Heide was 
geïnstalleerd, begon hij met de bouw van een houten noodkerk op de Hintel op het perceel met 
kadasternummer 366, dat eigendom was van Piet van Cleef. 
Vervolgens kocht hij grond voor de bouw van een kerk met pastorie en een school met 
onderwijzerswoning. Hiervoor werden op 9 januari 1907 twee percelen grond gekocht. 
Perceel 1 met kadasternummer 2429 van Piet van Heeswijk voor de prijs van f 1.800,--. 
Perceel 2 met kadasternummer 520 van Piet van Cleef voor de prijs van f 860,--. 
 
Piet van Cleef, ook geschreven 
als van Kleef, was reeds vele 
jaren lid van het kerkbestuur in 
Veghel en groot voorstander 
van een eigen parochie in het 
gehucht de Heide. Hij woonde 
op de boerderij met het huidige 
adres Hintelstraat 8. Hij was 
later ook een van de eerste drie 
kerkmeesters van de nieuwe 
parochie.     
                      
Hiernaast: het situatie-plan in 
1906: A is het kerkhof. B en C 
zijn de kerk en de pastorie. 
D en E de school met onder-
wijzerswoning. 
 
 
Op perceel 520 werd daarna de school met onderwijzerswoning gebouwd. 
  
 Tot 1973 hebben er altijd de hoofden van de school gewoond. Als laatste meester van Son. Hij is er na zijn 
pensionering in 1973 tot zijn overlijden in 1991 blijven wonen. 

 
Hiernaast de pas gebouwde 
school met onderwijzerswoning.  
De personen op de foto zijn 
waarschijnlijk de heer en 
mevrouw Schendeler. 
Tussen de twee bomen rechts is 
vaag de windmolen te zien. 
 
De eerste leerkrachten waren 
P.A. (Paul) Schendeler als hoofd 
en Maria Gerold als  
onderwijzeres.  
Juffrouw Gerold nam in 1911 
ontslag, omdat zij het klooster 
inging. Zij werd opgevolgd door 
juffrouw Maria Theunissen. 
 



 

 

Op 9 november 1907 werd de twee-klassige school 
in gebruik genomen. In deze twee lokalen zaten het 
eerste jaar 67 kinderen, zowel jongens als meisjes. 
Dit groeide uit tot 88 kinderen in 1912, het jaar dat 
het klooster gebouwd werd en de zusters 
Franciscanessen het onderwijs voor de m meisjes 
op zich namen. 
 
Hiernaast: Juffrouw Theunissen, pastoor van 
Haaren en de heer en mevrouw Schendeler. 
 
Wanneer juffrouw Theunissen in 1921 de 
jongensschool verlaat, wordt zij opgevolgd door 
juffrouw Bertha van Kleef. Zij zal tot haar pensioen 
in 1962 aan deze school verbonden blijven. 
 

Na het vertrek van het hoofd der school, meester 
Schendeler in 1921, wordt hij opgevolgd door het 
nieuwe hoofd G.J. Nillissen.  
 

Na vier jaar komt in 1925 H.J. (Harrie) Versantvoort 
als hoofd der school in dienst. 

 
Hiernaast een luchtfoto van het 
scholencomplex in de jaren veertig. 
 

In 1932 mocht vanwege het groeiende 
leerlingenaantal een derde leerkracht, 
Antonius Loonen, worden benoemd en 
werd er een extra klaslokaal aangebouwd. 
Het aantal leerlingen op de jongensschool 
was toen 82.  
 
Meester Loonen nam vanwege zijn 
gezondheid ontslag in 1935 en werd  
opgevolgd door Frans Tielemans. 
‘Tielemènneke’, zoals hij ook dikwijls werd 
genoemd woonde in het huis met het 
huidige adres Pastoor van Haarenstraat 18.  
 

 
 
Rechts: De familie Versantvoort in 
1942.  
Vlnr: Jan, mevrouw Versantvoort, 
Francien, Arie, kleine Jos, de 
heer Versantvoort, Toos, Gerda 
en Ria. 
Een bijzonderheid van deze foto 
is dat de foto na het overlijden 
van de heer Versantvoort is 
gemaakt. Het hoofd van de heer 
Versantvoort is later in de foto 
gemonteerd. 



 

 

Hiernaast juffrouw Bertha van Kleef, hoofd der school Harrie 
Versantvoort en meester Frans Tielemans. 
 

Na het vertrek van Frans Tielemans in 1941 naar Veghel, 
werd hij opgevolgd door meester van Liempd.  
Frans Tielemans bleef wel tot 1946 in het huis aan de Pastoor 
van Haarenstraat 18 wonen. 
Meester van Liempd heeft een korte periode ingewoond bij 
bakker de Bie, daarna is zijn gezin in het, tot woonhuis 
verbouwde, molenaarspakhuis aan de tegenwoordige 
Windmolenweg gaan wonen. 
Na zijn overlijden in 1942 werd meester Versantvoort 
opgevolgd door Johan van Son, die was getrouwd met 
Marietje Kanters van Driehuis. Het echtpaar van Son is toen 
komen bijwonen in de onderwijzerswoning waar ook de 
familie Versantvoort nog woonde. De kelder en de WC waren 
voor gemeenschappelijk gebruik. Geen ideale situatie. Begin 
1946 is mevrouw Versantvoort met de nog thuis wonende 
kinderen verhuisd naar Pastoor van Haarenstraat 18, waar tot 
die tijd meester Tielemans woonde.  
 

 
Tijdens de bevrijdingsacties in september 1944 werd de school gevorderd door de Duitsers. Na 17 
september 1944 werden de lokalen ook gebruikt door de Engelsen. 
 

In 1947 is meester van Liempd 
vertrokken en hij werd opgevolgd 
door meester Arnold Ras, getrouwd 
met Jaantje van Goor uit de 
Kruisstraat.  
Meester Ras heeft ook in het huis 
aan de Windmolenweg gewoond. In 
1953 is hij hoofd der school 
geworden in Wanroij. 
           
Hiernaast: meester van Son, 
juffrouw van Kleef en meester Ras 
 
Hieronder: het gezin van meester 
van Son. Vlnr: Mevrouw van Son, 
Hans, Theo, Tinio, meester van Son 
en Helma. 

 
In 1960 stoppen de zusters 
Franciscanessen met het geven 
van onderwijs. De school in het 
klooster wordt samengevoegd 
met de school bij de 
onderwijzerswoning. Meester van 
Son wordt hoofd van beide 
scholen. Op beide locaties zaten 
zowel jongens als meisjes. De 
kleuterschool, die ook in het 
klooster was gevestigd, krijgt een 
eigen (nood)gebouw tegenover 
de oude school.  
 
 
 



 

 

Aanvragen voor een nieuwe school lagen er al vanaf de vijftiger jaren. In september 1968 wordt uiteindelijk 
een nieuwe school aan de Ericastraat in gebruik genomen en deze krijgt de naam Maria ter Heideschool. 
 

De drie hoofdonderwijzers die deze school een langdurige periode gediend hebben, hebben alle drie hun 
sporen in Maria-Heide verdiend en als waardering daarvoor hebben zij een straat naar zich vernoemd 
gekregen: 
- Meester Schendelerstraat 
- Versantvoortstraat 
- Meester van Sonstraat. 
 
Inmiddels was de gemeente eigenaar geworden van het oude schoolgebouw en de speelplaats. 
De oude jongensschool heeft een korte periode de functie van handenarbeidlokaal gehad.  
Op de speelplaats werd een gymzaal gebouwd. In 1975 werd de gymzaal echter door brand geheel 
verwoest. 
De gymzaal werd toen 
herbouwd naast de 
nieuwe Maria ter 
Heideschool in de 
Ericastraat. 
In het oude school-
gebouw werd in 1978 het 
gemeenschapshuis D’n 
Brak gevestigd dat 
beheerd werd door de 
Stichting Buurtschappen. 
Deze huurde het pand 
van de gemeente Veghel. 
 

Hiernaast:  
Op 10 maart 1979 werd 
D’n Brak door Annie 
Jonkers (de bedenker 
van de naam) en 
burgemeester van 
Weegen officieel geopend. 
 

Na het overlijden van de heer van Son in 
1991 is de woning door het kerkbestuur 
verkocht aan Jos en Marina Lomans. Zij 
hebben daarna de woning uitvoerig 
gerestaureerd.  
Het totale pand staat al vele jaren op de 
Rijksmonumentenlijst. 
 
Hiernaast het woonhuis en D’n Brak. Het 
gemeenschapshuis D’n Brak dat 24 jaar lang, 
van 1978 tot 2002, een belangrijke functie 
heeft vervuld n het gemeenschapsleven van 
Maria-Heide. 
 
Als in 2002 het gemeenschapshuis D’n Brak 
verhuist naar de Ericastraat wordt het oude 
gemeenschapshuis tot 2011 verhuurd aan 
antikraakbewoners.  

 

In 2011 kopen Jos en Marina ook het oude gemeenschapshuis, inclusief de oude speelplaats, van de 
gemeente. Hierna vindt een langdurige verbouwing plaats die resulteerde in  ‘De Meesters’, een locatie 
voor vergaderingen, trainingen, presentaties, exposities en recepties. 
 



 

 

 
Hiernaast: het gezin van Jos en Marina Lomans met hun 
kinderen Bram, Marthe en Floor. 
 
 
 
Hieronder: de ramen aan de voorzijde van het oude 
schoolgebouw waar nu ‘De Meesters’ is gevestigd. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hierboven: de geheel verbouwde en gerenoveerde onderwijzerswoning en het schoolgebouw  
in 2017. 


