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In 1932 koopt Hendrikus van Asseldonk, geboren in 1885, de grond met kadasternummer B.2431 van de 
kinderen van Petrus van Asseldonk (voor zover bekend géén familie van Hendrikus) en bouwt er een huis 
met het adres D82, tegenwoordig Pastoor van Haarenstraat 22. In dit huis wonen nu Twan en Carla van 
Vugt. 
In 1933 trouwt Hendrikus van Asseldonk met de weduwe Marie Hurkx (ook wel Hurks of Hurx genoemd) en 
gaat met haar in het huis wonen. Hendrikus overlijdt in 1941.    
                 
Rechts: Hendrikus van Asseldonk. 
 

Maria Hurkx  is geboren te Sint Oedenrode op 16-04-1879. 
1. Op 07-06-1920 trouwt Marie in Sint Oedenrode met Henricus 
Brox(1884). Henricus Brox overlijdt in1932. 
2. In 1933 hertrouwt Marie met Hendrikus van Asseldonk(1885) uit 
Maria-Heide. Hendrikus van Asseldonk overlijdt in1941. 
3. In 1944 trouwt Marie voor de 3e maal, nu met Johannes Jonkers. 
Johannes Jonkers(1884) uit Volkel.  Het echtpaar blijft in Maria-Heide 
wonen. In1948 is Johannes overleden. 
         
Hieronder de gevelsteen die Hendrikus van Asseldonk liet aanbrengen 
op de voorgevel van het huis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

Uit geen van de drie relaties van Marie Hurkx zijn kinderen geboren. 
Na het overlijden van haar laatste echtgenoot is Marie in 1948 
verhuisd naar Best en werd het huis aan diverse mensen verhuurd.  
Vanuit Best kwam Marie, zuinig als ze was, te voet de huur ophalen. 
Ook van het huis ernaast, D81, tegenwoordig Pastoor van 
Haarenstraat 18. Dit huis hadden Hendrikus en Marie, na het 
overlijden van Piet van Heeswijk in 1936, gekocht. Dit huis werd 
daarna onder meer verhuurd aan de familie Versantvoort en aan de 
onderwijzer Frans Tielemans.  
In 1953 werd het huis aan de Pastoor van Haarenstraat 22 verhuurd 
aan Jan Schepens. Hij was kassier van de Boerenleenbank, die 
eerst gevestigd was in het huis aan de Nieuwe Veldenweg, waar 
tegenwoordig Toon en Bernie  Raaijmakers wonen.  
 
Rechts: Jan Schepens 



 

 

Jan Schepens was in 1944 getrouwd met Anna van Lieshout. Zij gingen wonen in een, tot woonhuis 
verbouwde, schuur aan de Nieuwe Veldenweg. In dat zelfde jaar nam hij ook het kassierschap van de 
Boerenleenbank van zijn overleden vader over. Jan en Anna kregen drie kinderen, Riet, Tiny en Ans.  
Anna, hoogzwanger van een tweeling, verongelukt echter in 1950 als zij op haar fiets op weg naar Uden 
wordt aangereden. Jan leerde daarna Lena van Dijk uit Aarle-Rixtel kennen. Met haar ging hij in 1953 in de 
Pastoor van Haarenstraat wonen. Samen zouden ze nog zeven kinderen krijgen. 
Helaas overleed Jan in juni 1958. Drie maanden na zijn dood werden zijn zoontjes Jan en Bennie geboren. 
Lena bleef alleen achter met tien kinderen.  

Hiernaast: Lena met haar tien kinderen, toen zij nog in 
Maria-Heide woonde. De tweeling Jan en Bennie worden op 
de arm gedragen. Bennie is in juni 1960 aan wiegendood 
overleden. 
 
De kinderen van Jan en Lena kunnen zich nog goed 
herinneren dat zij in Maria-Heide woonden. De twee 
voorkamers waren kantoorruimte en spreekkamer van de 
Boerenleenbank. Het overbuurmeisje, Annie Smits, werkte 
er twee dagen per week als secretaresse. 
Lena is in 1960 met haar gezin naar Aarle-Rixtel verhuisd. 
 
Na het overlijden van Jan Schepens in 1958 werd Bertus 
Verhoeven, getrouwd met Nel Schepens, de nieuwe kassier 
van de Boerenleenbank. Er werd tijdelijk kantoor gehouden 
in een houten noodgebouw bij het huis van Bertus aan het 
tegenwoordige adres Pastoor van Haarenstraat 70. 
 
Marie Hurkx overlijdt in 1955 op 76-jarige leeftijd in Best. 
Het huis in Maria-Heide wordt door haar nagelaten aan haar 
broer Theodorus Hurkx en wordt in 1960 verkocht aan de 
Boerenleenbank. 
 
Na aankoop in 1960 heeft de Boerenleenbank het huis flink 
verbouwd en uitgebreid om beter als bank te kunnen 
functioneren. Er werd kantoorruimte aangebouwd alsmede 
een bestuurskamer en een vaste kluis. Toen dit verbouwde 

kantoor in 1961 werd geopend had de bank 1250 spaarders en telde Maria-Heide 1100 inwoners. 
 
In 1961 werd er achter de woning een diepvrieskluis gebouwd.  
Het benodigde geld werd verkregen door de verkoop van certificaten. 
In een tijd dat iedereen wel een kelder, maar geen diepvries had, zag 
men dit in veel plaatsen in de regio gebeuren. In het gebouwtje was 
een voorvrieskast, waarin je groenten en vlees snel kon invriezen. Na 
een dag kon je de spullen in je eigen lade leggen. Deze kon je voor 30 
gulden per jaar huren. Bertus Verhoeven had het beheer over de kluis, 
die tot 1995 in gebruik bleef. Toen ging de apparatuur  kapot. De kluis 
had zijn functie toen al grotendeels verloren. De gebruikers werd 
verzocht hun laden leeg te halen. Toen dat maar gedeeltelijk 
gebeurde, moest een groot deel van de levensmiddelen vernietigd  

worden. 
 

Rechts: Het interieur van 
een gelijksoortige diepvries 
kluis. 
 
Links: het kluisgebouw in 
2014 
 
 
 



 

 

 
Bertus en Nel kregen 13 kinderen. Dinie, de oudste dochter, overleed toen ze anderhalf was aan een 
hersenvliesontsteking. Op carnavalsdinsdag 1964 verongelukte het zesjarig zoontje Tonnie bij  het 
oversteken van de provinciale weg die dwars door Maria-Heide liep.  
 

Naar aanleiding van dit zoveelste dodelijke verkeersongeval werd er actie gevoerd in Maria-Heide met als 
eerste resultaat de bouw van de baileybrug in 1964. Een definitieve oplossing voor de verkeersdrukte kwam 
er pas met de aanleg van de A50. 
 

 
In 1972 fuseerde Boerenleenbank met de 
Raiffeisenbank en ontstond de Rabobank. 
De functie van kassier werd vanaf dat moment 
directeur genoemd. 
 
 
Hiernaast:  het huis met Boerenleenbank in 
1972. 
 
 
Hieronder: het gezin van Nel en Bertus 
Verhoeven in 1972.  Achteraan v.l.nr: Elleke, 
Marja, Frans, José, moeder Nel, vader Bertus, 
Ad en Jan. Vooraan v.l.n.r: Rens, Yvonne, 
Jolanda, Antoinet en Bernadette. 

 

 
In 1974 verhuisde 
de Rabobank naar 
een nieuw pand op 
het 
Dobbelsteenplein 
en kocht Bertus 
Verhoeven het 
oude bankgebouw 
aan de Pastoor van 
Haarenstraat.  
 
In 1984 verhuisden 
Bertus en Nel naar 
een woning in de 
Ericastraat. 
Het huis ( inclusief 
het oude 
bankgebouw en de 
diepvrieskluis) werd 
gekocht door Henk 
van de Linden. 
Henk overleed in 
1988.  
 
Twan en Carla van Vugt kochten in 1988 het huis van Henk van de Linden. Voordat zij er gingen wonen is 
het huis gerenoveerd. Hier werden hun kinderen Gijs en Loes geboren. Twan werkt bij Campina in Veghel, 
Carla is werkzaam als onderwijzeres in Langenboom. 
 
De diepvrieskluis is tot 1995 in gebruik geweest. Twan van Vugt was tot die tijd ook beheerder van de 
diepvrieskluis. Daarna is de kluis omgebouwd tot garage en opslagruimte. 
 
   



 

 

 Hiernaast: Twan en Carla 
van Vugt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Het huis aan de Pastoor van Haarenstraat in 2014. 
 


