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Na het overlijden in 1929 van Petrus van Heeswijk, getrouwd met Maria Gevers, erft zijn dochter 
Wilhelmina (Mina) van Heeswijk een perceel grond aan de doorgaande weg Veghel-Uden met kadaster 
nummer C.60.   
 
Mina trouwt met Petrus (Piet) Jansen en bouwt in 1931 op het perceel grond een huis met het 
tegenwoordige adres Pastoor van Haarenstraat 11. 
Piet en Mina krijgen acht kinderen, waarvan er zeven   
in dit huis zijn geboren. 
 
Hiernaast: tekening van de voorgevel van het huis bij 
de aanvraag voor de bouwvergunning. 
 
In 1948 ruilen Piet en Mina Jansen hun huis aan de 
Pastoor van Haarenstraat met de boerderij van 
Marinus Smits aan de Pater Visserslaan 9. 
 
Marinus Smits was via vererving eigenaar geworden 
van deze boerderij, die eigendom was geweest van 
zijn oom Johannes van Asseldonk en tante 
Antonetta(Net) Verkuijlen. 
Marinus was op jonge leeftijd door ziekte van zijn 
moeder bij zijn oom en tante komen wonen. De moeder van Marinus, Maria Verkuijlen, getrouwd met 
Johannes Smits, was een zus van tante Net.  
Johannes en Net van Asseldonk-Verkuijlen hadden zelf geen kinderen. Zij zijn in 1948 mee verhuisd naar 
de Pastoor van Haarenstraat en zijn daar altijd blijven inwonen. Johannes is in 1952 overleden en Net in 
1974. 

 
Foto hiernaast: Johannes van Asseldonk en Net Verkuijlen. In de 
volksmond beter bekend als Hannes en Net van Dieliskes. Deze 
bijnaam hadden zij gekregen, omdat de vader van Hannes  
Dielis van Asseldonk heette. 
 

 
 
De foto hiernaast is gemaakt ± 1953.  
De familie Jansen was toen al naar 
de Pater Visserslaan verhuisd. 
 
Staande vlnr: Martje, Martien, Zus, 
Miet, Jan en Thea. 
Zittend: Piet en Mina, met tussen hen 
in Gerrie. 
Gerrie is het enige kind dat in de 
Pater Visserslaan is geboren. 



Marinus Smits in 1916 geboren in Schijndel, was in 
1940 getrouwd met Martina Loeffen. Ze hadden toen 
zij in 1948 verhuisden reeds vijf kinderen. Aan de 
Pastoor van Haarenstraat zijn nog zes kinderen 
geboren, waarvan een jongen slechts zes weken oud 
is geworden. 
 
Hiernaast: het huis in de jaren ’50. 
 
Dat Marinus de boerderij verruilde voor de 
burgerwoning aan de Past van Haarenstraat lag aan 
het feit dat de belangstelling van Marinus meer uitging 
naar de handel dan naar het boerenbedrijf.  

 
Zijn eerste handelsproducten waren zaden van 
groenvoedergewassen en pootaardappelen. Later 
werden mengvoeders zijn hoofdhandel. Mede 
daarom had Marinus de eerste vrachtwagen in 
Maria-Heide en één van de eerste telefoons, hun 
telefoonnummer was nummer 4. 
 

Hiernaast: Zoon Marcel in de eerste vrachtwagen 
van Marinus Smits, een Borgward. 
 
Hieronder: de kinderen Smits in 1956. 
Achterste rij vlnr: Riet, Jo, Marcel, Anny, Ger en 
Tiny 
Vooraan: Tonny, Rien Jan en Ria 

 
Vanaf 1955 kreeg het dorp een 
kermis. Marinus was één van de 
initiatiefnemers. Zijn tuin diende 
jaarlijks als fietsenstalling en 
stond dan helemaal vol. De 
kinderen konden zo een centje 
bijverdienen. Zo moesten ze 
ook helpen met de verkoop van 
kersen. 
 
 
Rond 1958 werd in het huis een 
winkel gevestigd. In het begin 
werden behang- en verfartikelen 
verkocht, maar later ook 
kruidenierswaren.  
 
 
 

Klanten, die behang zonder wit randje wilden, betaalden 
hier extra voor. Ook hierbij moesten de kinderen Smits 
helpen na schooltijd. Met een scherp mes werd het behang 
langs de tafelrand afgesneden. In Sinterklaastijd werd er 
speelgoed verkocht en in de zomer ijsjes. 
 
Hiernaast: het huis met winkel en rechtsachter de opslag 
voor de mengvoeders en aanverwante artikelen. 
 
 
 



 

 

Hiernaast: nogmaals de winkel met vlnr: 
Tonny en Ria Smits, Ine Raaijmakers en  
Tiny Smits. 
 

In 1965 werd de winkel gesloten. Marinus werd 
vertegenwoordiger bij een bedrijf in zaaigoed. 
De laatste jaren vóór zijn pensioen kwam hij bij de 
gemeente in dienst als controleur van kadastrale 
gegevens. 
Naast zijn bedrijf en grote gezin is Marinus ook 
altijd actief geweest in het verenigingsleven in 
Maria-Heide. 
 
 

 
Foto rechts: Marinus en Martina op latere leeftijd. 
 
Midden jaren tachtig wordt de opslagplaats verbouwd 
tot woning en gaat zoon Rien in het ouderlijk huis 
wonen. Marinus en Martina betrekken de verbouwde 
opslagplaats. 
 
Wanneer Rien in het huis komt wonen, zit hij ook in 
de handel, maar dan in de stoffenhandel. Op dit 
moment is hij werkzaam bij Wiltec in Uden. 
 
Als Solex-fans gaan Rien en Marianne samen met 
hun Solexvrienden regelmatig tochten maken. 
 
Hieronder: Rien en Marianne voor hun  
huis aan de Pastoor van Haarenstraat. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Het huis van aan de Pastoor van Haarenstraat 11 in 2014 
 
 
 
 


