
 

 

 

D81, Pastoor v. Haarenstraat 18 
 
 

Geplaatst in de Heise Krant mei 2015, gewijzigd 09-11-2016 

 
Op 23 maart 1936 krijgt de ongehuwde Piet van Heeswijk een vergunning om een huis te bouwen aan de 
tegenwoordige Pastoor van Haarenstraat 18, toen D81.  
De grond waarop hij bouwt was al vanaf 1859 eigendom van de familie Van Heeswijk die op Kruisstraat  6 
woonde. Piet Jansen, een zwager van Piet van Heeswijk, die tegenover het nieuw te bouwen huis woonde, 
helpt hem met de bouw.                                                                                                                                                                                                               

 
Hiernaast: de bouwtekening van de voorgevel                                                                                                        
 
Piet van Heeswijk overlijdt echter op 15 juli 1936 en heeft zelf 
niet meer in het huis gewoond. Het nieuwe huis met 
bijbehorende grond wordt na het overlijden van Piet gekocht 
door de buurman Hendrikus van Asseldonk, getrouwd met 
Marie Hurkx.  
 
Hierna wordt het huis verhuurd aan Frans Tielemans, 
getrouwd met Coletta Noten. Frans Tielemans was 
onderwijzer aan de jongensschool in Mariaheide. De 
activiteiten van meester Tielemans in de Tweede 
Wereldoorlog zijn omstreden. In het boek ‘Klein in een 
Wereldoorlog’ uit 2014, worden de activiteiten van 
‘Tielemènneke’, zoals hij in de volksmond ook wel genoemd 
werd, uitvoerig beschreven. 
 

 
 
Na het vertrek van 
Frans Tielemans in 
1946, gaat mevrouw 
Versantvoort met haar 
kinderen in dit huis 
wonen. Mevrouw 
Versantvoort woonde 
daarvóór in de 
onderwijzerswoning,  
nu Pastoor van 
Haarenstraat 34. Haar 
man, die 
hoofdonderwijzer was 
in Mariaheide, 
overleed in 1942. 
 
Hiernaast: in de 
deuropening rechts 
mevrouw 
Versantvoort-v.d. Ven, 
daarnaast haar 
dochter Ria. De twee kinderen zijn kinderen van Ria. Op haar hurken zit Gerda Versantvoort. 

 
 



 

 

In de periode 1942-1946 woonden zowel mevrouw Versantvoort met haar gezin, als de heer en mevrouw 
Van Son in de onderwijzerswoning naast de jongensschool. De heer Van Son was vanaf 1942 de nieuwe 
hoofdonderwijzer in Mariaheide. 
“Wij woonden links in het huis,” aldus Jan Versantvoort. “Ook hadden wij met ons gezin de 
bovenverdieping .”De kelder en de WC waren voor gemeenschappelijk gebruik. De heer en mevrouw Van 
Son woonden beneden in het rechtergedeelte. Deze situatie was op een gegeven moment niet meer 
houdbaar. Toen  in 1946 het huis van meester Tielemans vrijkwam, ging de familie Versantvoort,  mede op 
aandringen van de burgemeester, daar wonen. 
Marie Hurkx was daar fel op tegen, zij wilde zelf beslissen wie er in haar huis kwam wonen. Bij voorkeur 
geen gezin. De burgemeester heeft toen het huis gevorderd en de familie Versantvoort kon er gaan wonen. 
Op het moment dat het gezin Versantvoort bij hun nieuwe woning aankwam, stond Marie Hurkx 
breedvoerig met haar handen in haar zij in de deuropening. Zij riep “Jullie komen er niet in”. Het is gelukkig 
toch goed gekomen. 
 
In 1958 verhuist mevrouw Versantvoort naar Oss en wordt het huis gekocht en bewoond door Piet Rovers, 
getrouwd met Narda Dortmans. 
 
 
 

Hiernaast: het huis in de 
jaren vijftig 
 
Piet en Narda woonden eerst 
op de boerderij aan de 
Kruisstraat 6. Hun zoon Ad 
nam in 1958 de boerderij 
over. 
Piet en Narda hebben twaalf 
jaar in het huis aan de 
Pastoor van Haarenstraat 18  
gewoond.  
In 1970 zijn ze naar het 
bejaardenhuis in Uden 
verhuisd. 
 
 
 
Hieronder: Piet en Narda 
Rovers-Dortmans.  
 

 
 
De dochter van Piet en Narda, 
Janske, getrouwd met Sjaak 
Adriaans, kocht het huis en na 
een verbouwing gingen zij er 
wonen. Tijdens de verbouwing 
hebben Janske en Sjaak in 
Eindhoven gewoond, waar hun 
dochter Lea is geboren. Hun zoon 
Jan is in Mariaheide geboren. 
 
Toen zij in het huis kwamen 
wonen, was er op de zolder nog 
een schuine wand getimmerd 
waarachter je je kon verschuilen. 
Dit was altijd het ‘Jodengat’ 
genoemd. 



 

 

Hiernaast: het huis in de jaren 
zeventig. 
 
 
 
Sjaak en Janske hebben twee 
kinderen, Jan en Lea.  
Een bijzonderheid hierbij is 
dat zoon Jan het enige kind is 
dat in het tachtigjarig bestaan 
van het huis hier geboren is. 
 
 
 
 
 
Hieronder: Jan en Lea 
Adriaans 
 
 

 
 
Janske en Sjaak hebben 22 jaar in het huis 
aan de Pastoor van Haarenstraat 18  
gewoond. In 1998 hebben zij ernaast een 
nieuwe woning gebouwd en zijn daar gaan 
wonen. 
 
Sjaak heeft altijd bij Philips in Eindhoven 
gewerkt. Daarnaast is hij zeer actief binnen 
het Veghels Kunstenaars Collectief waar hij 
prachtige kunstwerken maakt. 
 
 
 
Hieronder: Janske en Sjaak Adriaans-
Rovers 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Het huis op nummer 
18 hebben Sjaak en 
Janske verkocht aan 
Marcel en Anja 
Brugmans.  
De vader van Marcel 
was Mies Brugmans, 
die weer een zoon 
was van Driek en 
Mieke Brugmans die 
vele jaren op Hoeve 
Bouwlust, nu Voorhei 
10, gewoond hebben 
 
Hiernaast: Anja en 
Marcel Brugmans 
 
Voorheen woonden 
Marcel en Anja in 
Veghel en hadden zij 
hun Music Store in 
Uden. 
 
Vele jaren zijn zij door Mariaheide gereden en altijd vonden zij dit een mooi authentiek huis. Toen het huis 
dan ook te koop kwam, was de koop snel geregeld. Ondanks dat het huis flink is verbouwd, is alles zoveel 
mogelijk in de oude karakteristieke stijl gebleven. Ook de tuin is met onder andere een hek en lindebomen 
in de oude stijl teruggebracht. 
Tegenwoordig werkt Marcel bij het Fioretti College in Veghel en Anja heeft een pedicurepraktijk aan huis. 
 

 
Hierboven: het huis in 2015 


