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In 2012 was het 100 jaar geleden dat het gezichtsbepalend pand ‘het Pakhuis’ in Maria-Heide werd 
gebouwd. Dit was echter niet het eerste pakhuis van de Boerenbond Maria-Heide.  
Op initiatief van de pas geïnstalleerde pastoor Van Haaren en enkele actieve dorpelingen werd in 1907 een 
eigen boerenbond opgericht. De eerste voorzitter was Piet van Cleef en Graard van den Oever was de 
eerste secretaris. Verder zaten in het bestuur Graard Donkers, Toon van Asseldonk, Jan van Asseldonk, 
Jan van de Logt en Jan van Zutphen. 
Willem van der Sanden, die woonde op het huidige adres Pastoor van Haarenstraat 56, waar nu Mark van 
Helvoirt woont, was de eerste zaakvoerder. Hij had een schuurtje achter zijn huis dat als pakhuis van de 
Boerenbond Maria-Heide fungeerde. Omdat de handel steeds omvangrijker werd, besloot men in 1912 een 
nieuw pakhuis te bouwen. De kosten van zowel de aankoop van de grond als de bouw van het pakhuis 

werden in eerste instantie betaald 
door enthousiaste en belang-
hebbende inwoners van Maria-Heide. 
Zij werden aandeelhouder van het 
pakhuis. Voor die tijd een gewaagde 
onderneming. 
De eerste jaren heeft de Boerenbond 
Maria-Heide als een zelfstandig 
bedrijf gefungeerd om in 1917 lid te 
worden van de C.H.V. in Veghel.  
In 1918 is het pakhuis van Maria-
Heide door de C.H.V. te Veghel 
overgenomen en konden de Heise 
aandeelhouders weer rustig slapen. 
 
 
De tekening van het pakhuis zoals 
die bij de aanvraag in 1912 was 
ingediend. 
 
 

 
 
Tekening van de indeling zoals die ook bij de 
aanvraag was ingediend. 
 

De grond waarop in 1912 het pakhuis werd 
gebouwd was eigendom van Hendrikus (Driek) 
Timmers die ook eigenaar was van het 
naastgelegen café, de latere ‘Trambar’. 
 

Van 1914 tot 1925 was Janus van Hoof 
zaakvoerder van het pakhuis. Daarna twee jaar 
Jan Daandels. 
 



 

 

Driek de Mol was zijn opvolger en heeft deze functie tot 1952 
vervuld. Ruim 24 jaren is Driek, diverse keren per dag, op 
‘zijn klumpkes’ van zijn huis naar het pakhuis heen en weer 
gelopen om zijn klanten te helpen. 
 
Hiernaast: Driek de Mol 
 
De benedenverdieping heeft altijd de functie van pakhuis 
gehad. Later is er ook een kantoorruimte in gemaakt. 
De eerste jaren werd de zolder gedeeltelijk gebruikt om rogge 
te drogen en te kleuren. 
Maar later werd deze zolder ook gebruikt als een soort 
gemeenschapshuis. Hier werd vergaderd en er werden 
cursussen gegeven voor zowel de Jonge Boerenstand als de 
Boerinnenbond e.d. Ook de toneelclub oefende er haar 
toneelstukken en gaf er voorstellingen. 
Toen Driek de Mol in 1933 zijn café bouwde inclusief de 
bovenzaal, werden deze activiteiten daar naar toe verplaatst. 
 

Tot 1940, dus tot aan de Tweede Wereldoorlog, werden de 
goederen veelal aangevoerd per tram. De tramhalte was 
naast het pakhuis voor het toenmalige café Tramstation . 
 

 
 
 

Maar ook voor andere doeleinden 
werd het pakhuis soms gebruikt. 
Zoals in 1953 toen door de 
Boerinnenbond een oliebollen-
actie werd gehouden t.b.v. een 
Lourdesreis. De oliebollen werden 
in het pakhuis gebakken en van 
daaruit met een paard en wagen 
huis aan huis verkocht. 
 
Medewerksters aan de oliebollen-
actie: Vlnr: Cisca van Asseldonk, 
Lien van Delst, Stiena Rovers, 
Martina Vissers, Dora van de 
Crommert, Gerda van Os, 
onbekend, Hanneke van der Wijst 
en Janske Rovers.  
 
 
Het pakhuis in de jaren tachtig. 

 

 
 
 
Wie van de jongeren heeft in die periode 
niet over de trapjes van het pakhuis 
gelopen! Vooral voor de schooljeugd van 
de Voorhei was dit een dagelijkse 
bezigheid.  



 

 

Het pakhuis heeft ook 
altijd een sociale functie 
vervuld als ontmoetings-
plaats binnen de 
agrarische wereld. 
 
Vlnr: Ad Rovers, Harrie 
van Eck, zaakvoerder 
Janus van der Wijst, 
Harrie van Goor en Has 
van den Tillaar. 
 
Ook de weegschaal 
vooraan in het pakhuis 
heeft vele bezoekers 
meerdere keren gewogen, 
zowel jong als oud. 
Naast de bascules op de 
boerderijen was dit 
waarschijnlijk de enige 
weegschaal in Maria-
Heide. 
 

 
Vanaf 1952 tot 1978 is Janus van der Wijst 
26 jaar zaakvoerder geweest. In de 
volksmond werd hij ook dikwijls ‘Janus 
Pakhuis’ genoemd. 
 
 Foto hiernaast uit 1975: Janus van der Wijst  
 helpt Harrie Schepens met het ophalen van  
 zakken voer. 
 
 
 
 
Per vrachtfiets werden de zakken voer naar 
huis gebracht. 
 
 

 
In het gehele bestaan van het pakhuis zijn de juridische vormen regelmatig aangepast doch de functie van 
het pakhuis bleef vrijwel ongewijzigd. 



 

 

In 1978 is Janus van der Wijst gestopt als zaakvoerder en werd Piet Vissers zijn opvolger. Piet Vissers was 
ook rayonzaakvoerder van rayon C.A.V. Meierij Oost. Piet Vissers is tot 1990 zaakvoerder geweest, het 
jaar dat het pakhuis verkocht werd aan Piet van der Velden. De Boerenbond Mariaheide fuseert in 1990 
met de Boerenbond Veghel.                             
                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                           

 
De laatste twee 
zaakvoerders van 
het pakhuis Maria-
Heide. Links Piet 
Vissers en rechts 
Janus van der 
Wijst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij het afscheid van Piet Vissers in 1990 is hem 
een maquette aangeboden van het pakhuis van 
Maria-Heide. Deze maquette is door mevrouw 
Vissers geschonken aan het Hei’s Archief. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het oorspronkelijk trapje (bordes) is in de jaren zeventig 
verwijderd i.v.m. de verkeersveiligheid.  
Door aanleg van de ventweg was de doorgang te smal 
geworden. 
 
 
Hiernaast het afgebroken bordes 
 



 

 

Na de fusie in 1990 werd het pakhuis, met de 
daarachter gelegen grond, verkocht aan Piet van 
der Velden die er zijn installatiebureau in 
ondergebracht heeft. Ook heeft hij het gebouw 
aan de achterzijde uitgebreid voor opslag van 
installatiematerialen. De bovenverdieping van het 
pakhuis werd van 1996 tot 2001 verhuurd aan 
Van de Nieuwenhuizen Automatisering. 
 
Martine van der Velden, dochter van Piet heeft 
sinds 2007 een deel van de benedenverdieping 
en de gehele bovenverdieping in gebruik voor 
haar bedrijf ’t Pakhuys Badkamers. 
 
Hiernaast:  
Piet van der Velden met zijn dochter Martine 
 
 
 
 
 
 

 
Vanaf 2006 heeft Aniek Snijders haar kapsalon Pica in 
een gedeelte van het pakhuis gevestigd. 
 

     
    
Hiernaast: Aniek  Snijders in haar kapsalon Pica 
Kappers. 
 
 
 
 
 

In 1996 is het pakhuis op de Veghelse monumentenlijst 
gekomen. In 1997 kreeg het pakhuis de status van 
Rijksmonument. 
Het gehele gebouw is in 2011 gerestaureerd en toen is 
ook het historische trapje (bordes) aan de voorzijde 
weer opgebouwd. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                   Het pakhuis op een schilderij van overbuurman Sjaak Adriaans. 


