
 

D73, afgebroken in 2011. 
                       Daarvoor Past. van Haarenstraat 26-30. 
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Met weemoed zagen velen in 2011 een beeldbepalend pand ten prooi gaan aan de slopershamer: café de 
Mol. Velen onder ons dronken daar hun eerste pilsje, leerden biljarten of kregen er verkering. Café annex 
winkel werd gebouwd in 1933 door Driek de Mol. Kleindochter Ine was de laatste kastelein. 
 

Hendrikus (Driek) de Mol is op 9 juni 1892 geboren in Dinther. Hij was de zoon van Martinus de Mol en 
Hendrica Maas. 
In de eerste wereld oorlog, 1914-1918, was Driek voor zijn nummer in militaire dienst en ingedeeld bij de 
douane aan de Belgische grens. Naast de oorlogsdreiging waren de smokkelaars, van vooral boter, 
gevaarlijke tegenstanders die geweld niet schuwden. Regelmatig klonken er dan ook ’s nachts 
geweerschoten. 
Na zijn diensttijd is Driek als boerenknecht gaan werken o.a. bij de burgemeester van Mill, maar later bij de 
familie Willems op de Krekelshof in Maria-Heide. Hierdoor heeft hij zijn vrouw Mina Verbruggen leren 
kennen. Mina was de dochter van Hendrikus (Driek) Verbruggen en Ardina de Wit.  
Driek Verbruggen was eigenaar van het in 1974 afgebroken café tegenover de kerk. 
In 1925 zijn Driek en Mina getrouwd en zij huurden vanaf dat moment het café met de winkel van zijn 
schoonouders tegenover de kerk. 
In 1933 heeft de zwager van Driek de Mol, Nol Zwinkels, het café gekocht en hebben Driek en zijn vrouw 
Mina grond gekocht van de kinderen van de Tillaart en er het café “de Heidebloem” gebouwd. 

 
In eerste instantie wilde Driek 
geen tweede verdieping op zijn 
café en huis bouwen maar 
pastoor van Haaren heeft hem 
nadrukkelijk gevraagd om er een 
bovenzaal in aan te brengen die 
dan voor vergaderingen en 
voorstellingen te gebruiken was.  
Tot die tijd was daarvoor alleen 
de bovenverdieping van het 
pakhuis beschikbaar. 
Ondanks de meerkosten 
daarvoor van 700 gulden heeft 
Driek de bovenzaal gebouwd. En 
die zoals later zal blijken een 
waardevolle aanvulling was. 
 

 
Boven: Café de Heidebloem, links achter is de  
beugelbaan nog zichtbaar. 
 
Veel oudere inwoners van Maria-Heide zullen 
regelmatig in de kerk hebben horen aflezen: 
“Morgenavond vergadering in de bovenzaal van 
H. de Mol” 
 

 
       Foto rechts: Familie van Driek de Mol. 
      Vlnr: Harrie, Martien Riek, Grard en Martina. 
      Zittend Driek en Mina. 
 

Naast de werkzaamheden in café en winkel en 
de verkoop van petroleum was Driek van 1925 



tot en met 1952 ook zaakvoerder van de CHV en liep hij dagelijks vele malen op zijn klompen van huis 
naar het pakhuis. 
 

Verder was het in die tijd gebruikelijk dat zondags na de Hoogmis de boeren het in die week geleverde 
voer, kunstmest e.d. in het café kwamen betalen. Driekske van den Boom kwam dan ook in het café om de 
boeren uit te betalen voor de geleverde varkens. Driekske van den Boom was zaakvoerder van de 
veecentrale van de NCB in Boxtel. Het café had dus ook een soort bankfunctie, alleen met 
dat verschil dat men er ook een borreltje kon pakken of wat kon biljarten. 
 

De winkel werd veelal beheerd door 
Mina en was van ‘s morgens vroeg tot 
’s avonds laat open, ook op zondag. 
Sluitingstijd was toen nog een 
onbekend begrip. 
 
 
Hiernaast: Mina de Mol in haar winkel. 
 
 

Ook werden er dikwijls in het café of in de bovenzaal feesten 
gehouden. Het was hard werken, aldus Riek die vele jaren in 
winkel en café geholpen heeft. Ook de vele toneeluitvoeringen in 
de bovenzaal zullen vele ouderen zich nog herinneren 
 
    Foto rechts: Het oude interieur van het café. 
   De biljarters zijn Martien de Mol en Martien Peters. 
 
 
 

 
 
 
Hiernaast het café met winkel in de 
jaren zestig. 

 
 
 
 
 

In 1961 heeft de oudste zoon Harrie, na zijn huwelijk met Sjaantje van Os, het café overgenomen.  
Zij hebben toen het café aanzienlijk uitgebreid en zijn in het nieuwe gedeelte gaan wonen.  
Harrie en Sjaantje kregen twee kinderen, Henk en Ine. 



    Het verbouwde café met links achter de nieuwe entree. In het winkelgedeelte woonden Driek, Mina  
   en zoon Grard. 

Naast het café had Sjaantje ook vele jaren een ‘cafetaria’ in haar 
keuken.  
’s Avonds laat klonk het nog dikwijls: 
 “Sjaantje gooi er nog mar un paor frikandelle in”.  
 

Ook werd ze wel eens in de maling genomen zoals:  
“Sjaantje,is ‘t vet nog wèrrum?” 
Antwoord: “Nee, mar ik zet ut wel efkus aon.”  
En als dan het vet heet was: “Nee doe me toch mar ‘n slaatje”. 
 
Sommige klanten die frites 
kwamen halen pakten dan 
ook even un pilske.  
Sjaantje moest de frites 
wel drie keer opwarmen of 
nieuwe bakken voordat de 
klant licht aangeschoten 
naar huis ging. 
 
Links: Sjaantje de Mol 
achter de bar. 

 
        

       Rechts: Harrie de Mol  
            zoals vele hem zullen  
          herinneren. 
 
Van 1961 tot 1973 hebben Driek en Mina met zoon Grard achter 
de winkel gewoond maar ook in de winkel gewerkt.  
Grard heeft daarnaast vele jaren de boodschappen op zijn volgeladen fiets rond gebracht. 
 
Door een beroerte is de gezondheid van Driek plotseling veranderd en hebben ze na enkele jaren in 1973 
besloten samen naar het bejaardencentrum in Eerde te gaan. 
Het gezegde “oude bomen moet men niet verplanten” was in dit geval zeer van toepassing. Een week 
nadat Driek in Eerde was is hij overleden. In 1980 is Mina op 86 jarige leeftijd overleden. 



 
Op zijn zestigste verjaardag, in 
1989, is Grard gestopt met zijn 
winkel.  
Al zijn trouwe klanten heeft hij 
toen een feest aangeboden.  
Het winkel-woonhuis werd 
verhuurd. Grard is daarna in de 
Mariahof gaan wonen waar hij in 
1997 is overleden 
 
 
Grard en Riek in de winkel 
tijdens de uitverkoop. 
 
 
 
 
 
 
 

 
In 1996 heeft Ine de Mol het café 
overgenomen, tevens werd er een zaal 
aangebouwd en was er ruimte gekomen 
voor grotere feesten. 
De jongelui van Maria-Heide, door de jaren 
heen vaste klanten, bleven komen. 
 
 
           Rechts: Ine achter de bar  
          met enkele klanten vlnr: 
          Joris van Asseldonk,  
         Marijn van de Broek,  
          Robin van Lanen, John  
          Rovers en Juul van de Laar. 
 
 
 

 
De Monsters of Mariaheide 
hielden er hun festivals, 12 
keer, met veel bier en veel 
decibellen. Veel bekende 
groepen hebben er 
opgetreden.  
Het bordje “uitverkocht” 
moest meerdere keren 
worden opgehangen. 
 
 
Een van de 12 optredens van 
de Monsters in de zaal van de 
Mol. 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
Bij de EK in 2008 werd, door de vaste 
klanten, het café in de Oranjekleur 
uitgedost. 
Dat er voor de voetbalwedstrijden veel 
belangstelling was mag uit beide foto’s 
wel blijken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
In 2008 is het cafébedrijf gestopt en 
werd alles verkocht aan Alphons 
Coolen Ontwikkeling.BV die er 
woningbouw wil plegen. Maar mede 
door de crisis is het een en ander 
een langdurig verhaal geworden en 
liet de sloop uiteindelijk toch nog 
lang op zich wachten. 
 
 
 
 

 
 
 
Met het verdwijnen van 
dit karakteristieke en 
gezichtsbepalend pand 
komt er een einde aan 
drie generaties  
“de Mol café bedrijf”, 
voorafgegaan door twee 
generaties Verbruggen 
tegenover de kerk. 
 
 
 


