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Op 14 mei 1907 trouwde Martinus (Tinus) Schepers met Adriana (Jaont) Schepens. Een bijzonderheid van 
dit huwelijk was dat dit het eerste huwelijk was in Maria-Heide dat door de nieuwe pastoor Van Haaren werd 
ingezegend. Na dit huwelijk zijn Tinus en Jaont waarschijnlijk op de ouderlijke boerderij van Tinus in Eerde 
gaan wonen. 
In 1913 erft Joant een perceel grond van haar overleden ouders. Die woonden op de boerderij aan de huidige 
Huigenbosstraat waar tegenwoordig Jos en René Schepens met hun gezinnen wonen. 
Op het verkregen perceel, gelegen op de hoek Huigenbosstraat en de Pastoor van Haarenstraat, bouwden 
Tinus en Jaont een nieuw huis met het huidige adres Pastoor van Haarenstraat 4. 
 

Hiernaast: het huis in 1934. 

 
Tinus had een gemengd bedrijf met kippen en 
enkele koeien en varkens. Daarnaast was hij 
bestuurslid van de Boerenleenbank. Tevens was 
hij lid van ‘d’n eierbond’ van Maria-Heide. De 
eieren van de boeren werden bij Tinus afgeleverd 
en vervolgens door hem ‘geschouwd’.  
 

Het ‘schouwen’ van de eieren gebeurde met 
behulp van een lichtbak waarmee men door de 
eieren heen kon kijken en kon zien of de eieren 
goed en niet bevuild waren. 
 
Hieronder:  Joant Schepers-Schepens en Tinus 
Schepers eveneens in 1934 
 

  
De goedgekeurde eieren werden daarna 
afgeleverd aan CRE Coöperatie in Roermond. 
Tinus ontving dan het geld van de geleverde 
eieren en betaalde dit weer uit aan de boeren. 
Hierdoor was er op bepaalde momenten veel 
geld in huis bij Tinus. Dit was ook bekend bij de 
beruchte Osse misdadigersbende die midden 
jaren dertig in de vorige eeuw actief was in de 
regio Oost-Brabant.  
In de nacht van 16 op 17 maart 1934 werd een 
brute overval gepleegd bij Tinus Schepers 
waarbij veel geld werd buitgemaakt.  
Een uitgebreid verslag van deze overval is 
opgenomen in het boek ’Maria-Heide een kleine 
honderd jaar’ en op onze website. 
 

Tinus en Jaont hadden geen kinderen. Maar wel 
hebben twee nichtjes, Mina en Cato van der Aa, 
bij hen gewoond. Mina en Cato kwamen uit een 
groot gezin, waarvan de moeder op jonge leeftijd 
was overleden. 
 
 



 

 

Cato durfde na de overval niet meer bij Tinus en Jaont te wonen en is toen weer naar huis gegaan. 
 

Mina is wel bij haar oom en tante gebleven. Zij trouwde in 1936 met Johannes (Jan) Dobbelsteen. 
Tinus en Jaont hebben toen aan de overzijde van de Huigenbosstraat een nieuw huis gebouwd op het huidige 
adres Pastoor van Haarenstraat 6. Jan en Mina zijn toen in het oude huis van Tinus en Jaont gaan wonen. 
 
Hiernaast het zilveren 
bruidspaar Dobbelsteen in 
1961 met hun negen 
kinderen. 
Boven: Antoon en Grada. 
Midden: Jan sr., Jan jr., 
Toos, de tweeling Gonnie 
en Sjaan, Tinie en Mina.  
Knielend Harrie en Wim. 
 

Jan Dobbelsteen is altijd 
actief geweest in de 
tuinbouw en had daarnaast 
een boomgaard en een 
kippenbedrijf. Ook  had Jan 
het werk voor de eierbond 
van Tinus Schepers 
overgenomen. 
 
 
 

 
 

 
Jan verkocht zijn zelf geteelde groenten 
en fruit, maar ook eieren en geslachte 
kippen.  
Hij deed dat eerst met zijn bakfiets, 
daarna met paard en wagen en 
vervolgens met zijn groentewagen. 
 

Hiernaast: de familie Dobbelsteen voor 
de nieuwe groentewagen. 
 

Het was een bekend straatbeeld in Maria-
Heide: Jan, die de drukke verkeersweg 
overstak met zijn kruiwagen.  
Altijd moest dat snel. Eén keer hebben ze 
daarbij zijn kruiwagen  aan flarden 
gereden.  Jan zelf mankeerde gelukkig 
niets. 
 

Jan stond vele jaren met zijn groente- en 
fruitwagen bij het ziekenhuis in Veghel.  
Later heeft hij in het ziekenhuis een vast 
verkooppunt gekregen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
In 1952 openden Jan en Mina bij hun huis 
een cafetaria en een speeltuin.  
De entree voor de speeltuin was 10 cent 
voor kinderen jonger dan 14 jaar  en 
daarboven 20 cent. De speeltuin werd in 
1962 weer gesloten. 
 
 
 

 
 
 

 
 

Hiernaast en hieronder: beelden van de 
speeltuin van Jan en Mina Dobbelsteen. 
 
 
 

 
 

 

 
Na een volgende verbouwing werd er naast de cafetaria ook een groente- en fruitwinkel gevestigd in het 
pand. Nog weer later werd het assortiment van de winkel uitgebreid met gesneden vlees. 
Bij de uitvoering van al deze activiteiten waren de kinderen zeer nauw betrokken.    
 
Hiernaast: het huis met cafetaria 
en terras. Mina is even aan het 
rusten. 
 

In 1979 heeft zoon Harrie 
Dobbelsteen, getrouwd met 
Annie van den Akker, de 
cafetaria overgenomen. 
 
De cafetaria werd grondig 
verbouwd en ging verder onder 
de naam ‘Snackbar De Drie 
Kastanjes’.  
Daarnaast heeft Harrie nog vele 
jaren met zijn wagen in Veghel 
groenten en fruit  verkocht.  
 
 
 



 

 

Hiernaast: ‘Snackbar De Drie 
Kastanjes’ van Harrie en Annie 
Dobbelsteen. 
 

Annie en Harrie hebben de snackbar 
tot 1994 aangehouden. 
 

Daarna werd de snackbar verhuurd 
aan John Smulders. John is getrouwd 
met Jolanda Hoevenaars.  
 
 

 
 
 

 

Hieronder: Harrie en Annie 
Dobbelsteen en hun kinderen Esther 
en Dennis 

 
 

 

 
In 1996 hebben John en Jolanda de 
snackbar gekocht en een andere naam 
gegeven: Smul Der’s. Hierna volgden 
diverse verbouwingen en uitbreidingen 
waaronder een restaurantgedeelte. 
Behalve zijn ‘eeterij’ had John een drukke 
bedrijfscatering en een mobiele 
frietwagen.  
Veel Heise jongeren hebben in de 
snackbar en in de keuken bij John en 
Jolanda een bijbaantje gehad. 
 

In 2016 hebben John en Jolanda hun 
bedrijf verplaatst naar Heeswijk-Dinther 
en is het huis met restaurantgedeelte te 
koop gezet. 
 
 
 
 

 
 
Hiernaast John en Jolanda 
Smulders-Hoevenaars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
Hierboven: het huis met cafetaria/restaurant en terras in 2015. 
 


