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In 1875 koopt Hendrikus (Driek) Timmers een perceel dennenbos in het latere Maria-Heide. Dat perceel ligt 
op de hoek van de huidige Pastoor van Haarenstraat en de Steenovenstraat, waar later de Trambar wordt 
gevestigd. Op het perceel bouwt Driek een huis met herberg. Dit is de eerste herberg/café in het latere 
centrum van Maria-Heide. 
Wanneer het huis klaar is, trouwt Driek met Maria Maas, afkomstig uit Schijndel, en gaat met haar in het 
nieuwe huis met de herberg wonen. Naast herbergier was Driek landbouwer en mandenmaker. In de 
volksmond werd hij ‘Driek d’n tapper’ genoemd. Driek en Maria krijgen drie kinderen, twee meisjes en één 
jongen. 
In 1878 werd de handboogschutterij St. Aloysius opgericht. De schietbanen van de schutterij lagen achter de 
herberg van Driek Timmers.  
Driek overlijdt in 1903. Zijn vrouw Maria zet de herberg voort. Een jaar later vindt er een aanzienlijke 
verbouwing plaats en wordt de herberg vergroot. 
 

Na het overlijden van Maria in 1921, neemt haar 
dochter Hendrika (Drieka), getrouwd met Gerardus 
(Grarus) van der Pol, de zaak over. 
Zij blijven maar twee jaar in het pand wonen. In de 
Veghelse Courant van 17 februari 1923 wordt de 
inventaris van de herberg te koop aangeboden.  
Na de verkoop van het pand zijn Grarus en Drieka  naar 
Eerde verhuisd. 
De nieuwe eigenaar wordt Johannes (Jan) Poels 
afkomstig uit Venray en getrouwd  met Petronella (Nel) 
van Oort uit Uden.  
 
 

Naast het cafébedrijf handelt Jan Poels in landbouwwerktuigen.  
Zie de hiernaast geplaatste advertentie in de Veghelse Courant van 
1923.   
Hierin komen we ook voor het eerst de naam ‘Tramstation’ tegen, die nog 
vele jaren aan het café verbonden zal blijven. 
Ook werd in 1923 de eerste toneelvereniging op gericht.  
Zie hiervoor het onderstaand artikel  in de Veghelse Courant van 
november 1923. 
 
Jan en Nel wonen slechts 
zeven jaar in het huis met 
café. Wanneer Jan is 
overleden is niet bekend. 
Nel heeft tot haar dood in 
1972 nog enige tijd als 
pensiongast in het 
klooster van Maria-Heide 
gewoond. 
 
 

 
 
 
 



 

 

In 1929 trouwt Martinus 
(Tinus) Dobbelsteen met 
Johanna (Hanneke) 
Mezenberg en koopt in 
dat zelfde jaar het huis 
met café. Tinus en 
Hanneke krijgen één 
dochter Johanna (Joke).  
In 1933 wordt de 
beugelbaan achter het 
café gebouwd. 
Tinus wordt met 36 jaren 
de langstzittende 
kastelein in Maria-Heide. 
Naast het cafébedrijf 
heeft hij ook een 
kolenhandel.  
 
 
 

Hierboven: Het  Tramstation in 1934, met Tinus, dochter Joke 
en Hanneke.  
De foto is gemaakt n.a.v. de nieuwe aanbouw van de waranda.  
 
In 1959 neemt Theo van den Tillart uit Veghel het café-bedrijf 
over tot 1964. 
Hij huurt het pand van de dochter van Tinus Dobbelsteen,  Joke, 
die inmiddels eigenaar was geworden. Joke is in 1960 getrouwd 
met Willy Staals, maar heeft na haar huwelijk nooit in dit pand 
gewoond. 
Theo van den Tillart  is getrouwd met Sjaan van Vugt uit Volkel. 
Zij krijgen zes kinderen, hiervan  zijn er drie in Maria-Heide 
geboren, Marcel, Marieth en Hannie. Naast uitbater van  het 
café  is Theo ook handelaar in flessenglas. 
 

Hiernaast: Theo en Sjaan met vier van hun kinderen  
Marieth, Jan, Peter en Marcel. 
De kinderen Hannie en Ronald waren toen nog niet geboren. 
 

Hierna gaat het steeds sneller met de wisseling van kasteleins 
in het café. 
 

In 1964 komt Willy Verbruggen, getrouwd met Corry Kasteleijn 
in het café. Willy werkt naast het cafébedrijf halve dagen bij de 
firma Van Lee. Hun oudste dochter Sjanet wordt in Maria-Heide geboren. Later worden in Veghel nog twee 
kinderen geboren. Na ruim een half jaar moeten ze vanwege ziekte van Corry met het cafébedrijf stoppen 
en verhuizen ze naar Veghel. Gedurende de periode van Willy en Corry Verbruggen werd het café  de Wilco 
Bar genoemd. 
                     

Hierna heeft enkele maanden een alleenstaande vrouw ‘Anna’ in het café gewoond.  Verdere gegevens 
over haar hebben wij vooralsnog niet kunnen achterhalen. 
 

In 1965, worden Bart Rijkers, Corrie van Dijk en hun dochter Annelies de nieuwe huurders van het pand. 
Bart en Corrie hebben in Schijndel van woning geruild met de hiervoor vernoemde Anna.  
Bart overlijdt  in 1968 op 35-jarige leeftijd na een noodlottig ongeval.  
Corrie blijft nog een tijd in het café, maar verhuist daarna naar Uden. In 1975 keert zij terug naar Maria-Heide 
en woont nog enkele jaren op het Dobbelsteenplein.  
 

 
 
 



 

 

In 1968 nemen Henk en Gerrie Keim  de 
Trambar over. 
Tot die tijd was het pand nog steeds 
eigendom van Joke Staals-Dobbelsteen. In 
deze periode wordt door Joke het pand 
verkocht aan NV ARO in Tilburg, waarvan 
ook de Capribar in Uden onderdeel was. 
Gerrie had altijd in de horeca gewerkt. Zij 
vertelt nu: “Het was Henk, die thuis  kwam 
met het idee om een café te beginnen”. Henk 
was beroepsmilitair. Het echtpaar had twee 
kinderen, Robbie en Isana, op dat moment 
respectievelijk 8 en 5 jaren oud. 
Het café werd uitgebreid met een zaal. Tot 
die tijd lag er een piepklein dansvloertje in de 
hoek van het café. 
Hiernaast: Gerrie, met links Sjaantje 
Kanters, die vele jaren in de bediening 
geholpen heeft.  
Hieronder: Henk was meestal de discjockey. 

 

In de Trambar zijn veel 
Heikrikkelfestiviteiten gevierd. 
In de jaren 1972 tot en met  1984 hebben 
in de Trambar en later in 1985 in d’n 
Toog, de jaarlijkse prinsonthullingen 
plaats gevonden. 
Henk en Gerrie waren ook betrokken bij 
de verzorging van het eerste 
carnavalsfeest in de gymzaal en het 11-
jarig bestaansfeest van de Heikrikkels in 
1971. 
Omdat er in de periode van Henk en 
Gerrie nog geen gemeenschapshuis in 
Maria-Heide was, waren de ouderen altijd 
welkom in de Trambar. Gerrie zorgde dan 
voor lekkere hapjes. 

 

Het was in die tijd gebruikelijk dat de jongelui van Maria-Heide in het weekend naar de Morgenzon in Zeeland 
gingen. Dan kwamen ze eerst in de Trambar bij elkaar. Wanneer ze geen vervoer hadden, dan was Gerrie 
niet te beroerd om ze naar Zeeland te brengen. Bijna altijd kwamen ze daarna nog een afzakkertje bij haar 
pakken, dikwijls tot in de kleine uurtjes. 
Henk en Gerrie zijn in 1974 naar Uden vertrokken en later dat jaar gescheiden. Henk is in 2010 overleden. 

Gerrie woont al weer 21 jaar in Nijmegen. 
 

In 1974 heeft Wim Bongers, getrouwd met Mieke van 
Geffen, het pand gekocht en is er ook gaan wonen. 
Wim heeft direct daarna een grondige verbouwing 
uitgevoerd. Het café blijft ook in de tijd van Wim en 
Mieke de naam Trambar houden. Mieke en Wim 
hadden drie kinderen: Connie, Silvie en Willem 
 

   
Hiernaast: Het interieur van de Trambar in 1975. 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
Hiernaast: De Trambar in 1982. 
 
In november 1984 kopen Henk van den Hoogen en 
Rianne Vissers, het pand. Hierna wordt het interieur 
van het café opnieuw ingericht en worden er 28 bogen 
verwerkt in de zaal. Het café is vanaf dat moment een 
discotheek. Bij de drukbezochte opening treedt de 
Heise groep Black Eye op. 
 

Hieronder: de band Black Eye treedt op bij  de 
opening van D’n Toog. 

 
 
 

Nadat D’n Toog is gesloten, wordt Disco Station The 
Kiss in het pand gevestigd. In 1987 stopt uitbater van 
den Oetelaar echter alweer met de discotheek. 
 
Hieronder: een affiche van Disco Station The Kiss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
In 1987 begint Nico Derks uit Ede een nieuwe zaak in het pand en noemt deze De Dorpsherberg.  
Volgens een krantenknipsel uit die tijd, heeft hij grootse plannen met het oudste horecapand van Maria -
Heide. Blijkbaar komt er van die plannen niet veel terecht, want al na één jaar wordt de zaak gesloten. 
 

In 1988 kopen Willem en Maartje 
van Lieshout het pand en starten 
er hun beddenzaak Slaapland. 
Willem en Maartje hebben drie 
dochters: Luc, Max en Sam. 
 
Hiermee is na 110 jaar een einde 
gekomen aan de herbergfunctie 
van dit pand. In deze 110 jaren 
hebben dertien verschillende 
uitbaters er hun herberg/café 
gehad. Tinus Dobbelsteen was 
met 36 jaar de langstzittende 
kroegbaas. 
 
 
 
 



 

 

Vanaf 1998 gaat Willem van Lieshout verder 
met zijn huidige partner Bianca onder de naam 
Eurobed en opent daarnaast een filiaal in 
Uden. Bianca exploiteert hier tussen 2004 tot 
en met 2009 ook nog een sportschool, Studio 
Vitaal.  
Tot 2013 heeft Willem van Lieshout op de 
bovenverdieping gewoond. Daarna is deze 
verhuurd.  
 
Hiernaast: Bianca en Willem van Lieshout. 
 
In 2016 opent Eurobed een nieuwe zaak in 
Maastricht en wordt het pand in Mariaheide te 
koop gezet. 
 

 
In maart 2017 openden Berry en Helma van Nieuwenhuijsen-van Iersel onder de naam Energiek Brabant 
een holistisch centrum in het pand.  In het centrum worden workshops en yogalessen aangeboden en er  is 
een  natuurwinkel.  
 
   
 

 
Hierboven: het pand aan de  Pastoor van Haarenstraat 17 in 2017 


