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In 1781 kocht Johannes van den Tillaar het perceel C64 aan de Pastoor van Haarenstraat, vroeger 
Udenschen Dijk geheten. De grond zou enkele keren van eigenaar wisselen ( Geert van Rijbroek en later 
Jan Verhoeven), maar vier generaties later zal toch weer één van de nazaten van Johannes, Ties van den 
Tillaar, een gedeelte van deze grond kopen. 
Het huis op Pastoor van Haarenstraat 23 is pas in 1941 gebouwd. Het is nu eigendom van Ted Goessens, 
maar het is beter bekend als het huis en bedrijf van aannemer Ties van den Tillaar. Hij was ook de bouwer 
en eerste eigenaar. 
Martinus (Ties) van den Tillaar werd geboren in 1911 als zesde kind van Jan en Tona van den Tillaar aan 
de Kruisstraat 12. Deze oude, maar geheel verbouwde familieboerderij, is op de website terug te vinden 
onder .  

Ties trouwde op 22 juli 1941 met Dien van de Boom uit Berlicum. Ze 
kregen vier dochters en vier zonen. Hun tweede zoon is slechts 3 
maanden oud geworden. Door een tragisch ongeval in Dinther 
kwam Dien in 1966 op 56-jarige leeftijd om het leven. Ties is daarna 
hertrouwd met Hans Schmand. 
 

Hiernaast: trouwfoto van Ties en Dien van den Tillaar-van den 
Boom. 
 

Ties van den Tillaar was timmerman en was werkzaam bij Van 
Donzel in Uden, Hanegraaf in Vinkel en Van der Linden in St. 
Michielsgestel. Deze laatste aannemer bouwde de toren op onze 
kerk in 1931 en het was Ties die de haan op de toren mocht 
plaatsen.     
   
Daarna startte Ties zelf 
een bedrijf. Het huis 
waar nu Marcel en Anja 
Brugmans wonen,  was 
zijn eerste project. 
Opdrachtgever was Piet 
van Heeswijk. Ties 
werkte toen nog vanuit 
de ouderlijke boerderij.  

 
Hiernaast: Ties en Hans van den Tillaar-Schmand 
 

In 1941 bouwde hij een woning met werkplaats voor zichzelf 
aan de Pastoor van Haarenstraat. In de jaren die volgden 
bouwde Ties nog talloze huizen in Mariaheide. In de vijftiger 
jaren vooral in de Pastoor van Haarenstraat, onder andere de 
nummers 14, 25, 29, 31, 53, 57, 59 en 61. Veel jongens uit 
Mariaheide werkten als bouwvakker voor Ties van den Tillaar. 
Zo zijn er vier jongens van Peters uit de Ericastraat en vier 
gebroeders Van der Velden jarenlang in dienst geweest. Ties 
stopte in 1969 met zijn bouwbedrijf.  
 
 
 
 
 



 

 

Hiernaast: het huis van Ties van den 
Tillaar in de jaren veertig. 
 
Hieronder: een advertentie van het 
aannemersbedrijf van Ties van den 
Tillaar. 

 
 
Hiernaast :de kinderen van Ties en Dien van den 
Tillaar: 
Vlnr: Boven Jan, Tonnie, Wim, Clasien en Hanny. 
Onder Jos en Chris 
 
In zijn vrije tijd was Ties bij de vrijwillige 
hulpbrandweer. De fietskar met brandweerspullen 
was in de houtloods gestald.  
Ook was hij lid van het Oranje-comité, de latere 
Stichting Gemeenschapsbelangen.  
 
In het weekend ging hij graag de natuur in, onder 
meer naar het Melvert. 
 
    
Hieronder: Ties in zijn werkplaats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoon Wim, die een huis naast dat van zijn ouders had 
gebouwd, startte in 1971 in de werkplaats samen met Hans 
Lohmann het bedrijf Tillo. Ze vervaardigden kunstnijverheids-
producten. In die tijd waren de beschilderde mokkenrekken, 
koffiefilterhouders en de ‘pleeboy’ populair.  
In 1976 ging Lohmann alleen door, nu in Veghel. 
 
In 1978 kwam de jongste zoon Jos, getrouwd met Tonny van 
der Biezen, in het huis van zijn vader wonen. Een deel van de  
werkplaats werd verbouwd tot woning voor Ties en zijn vrouw 
Hans. Op 17 september 1986 stierf Ties van den Tillaar. 



 

 

Jos en Tonny kregen vier kinderen en zijn tot 1996 in het 
huis blijven wonen. In dat jaar bouwde Jos een nieuw huis 
in de Steenovenstraat in de achtertuin van Piet van Hoof. 
Zijn vrouw Tonny had al sinds 1979 een modevakschool 
aan huis. Jos is overleden op 14 januari 2016. 
 
Hiernaast: het gezin van Jos en Tonny van den Tillaar-van 
der Biezen. Kinderen vlnr: Dirk, Ingrid, Elle en Rob. 
 

Het oude huis van de familie Van den Tillaar kwam in bezit 
van Piet en Ellie van der Maazen, die er de telefoonzaak 
Bloofoon startten. In 2003 verhuisden ze naar Dinther en 
de nieuwe eigenaar van het pand werd de familie 
Goessens.  
 
 

 
Hiernaast: Ellie en Piet van der Maazen. 
 
 
Hieronder: de huidige bewoners, Ted Goessens 
en Daène Tonies. 
 

 
Opnieuw werd er in dit huis door Ted 
Goessens een bedrijf gevestigd, 
namelijk in voetbehandeling en 
podotherapie. Na vijf jaar verhuisde de 
zaak naar Veghel en werd de woning 
verhuurd. Maar in 2014 kwam Ted 
Goessens  weer terug met zijn zaak, nu 
onder de naam Podo-Logisch. 
Sinds september 2015 woont hij met zijn 
partner Daène Tonies weer in het huis. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Hierboven: het huis aan de Pastoor van Haarenstraat 23 in 2015 


