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Tot 1975 stond er tegenover de kerk in Maria-Heide een gezichtsbepalend woonhuis met café. De laatste 
bewoner en caféhouder was Cor van Oort. Cor was getrouwd met Marie Zwinkels. 
 

Het in 1975 afgebroken woonhuis met café was gebouwd in 1911. De nieuwbouw kwam in de plaats van een 
woonhuis dat gebouwd was tussen 1781 en 1786 door Johannes van den Tillaar en vervolgens verhuurd 
aan Hendrik Tonij van Schijndel.  
Rond 1800 wordt het huis gekocht door Cornelis Paallands die er 
samen met zijn vrouw gaat wonen. In 1816 overlijdt Cornelis Paallands, 
maar zijn vrouw, Johanna Tielemans, blijft in het huis wonen. Als zij ook 
overlijdt, worden haar bezittingen in 1841 openbaar verkocht. Het huis 
en de bijbehorende percelen gaan naar Antonie Schepers. In 1849 zijn 
de volgende eigenaren en bewoners Lambertus van den Tillart en  
Elizabeth van Eerd. 
Hun dochter Anna Maria van den Tillart trouwt met Johannes van den 
Tillaart en zij worden vervolgens de nieuwe eigenaren en bewoners van 
het huis. 
 

In 1857 trouwt hun dochter Elisabeth van den Tillaart met Johannes 
Verbruggen en zij worden dan de eigenaren van de woning. Zij krijgen 
elf kinderen, zes jongens en vijf meisjes. 
Zoon Hendrikus, van beroep timmerman, trouwt in 1887 met Ardina de 
Wit en gaat bij zijn ouders inwonen. Het huis wordt om die reden geheel 
gerenoveerd. 
 
Een zus van Hendrikus, Ardina, getrouwd met Christianus Hubertus 
Verheijen, begint in 1905 in hetzelfde huis, links in de voorkamer, een 
cafébedrijf.  
             Hierboven: Christianus Verheijen 
  

In 1910, het jaar dat vader Johannes Verbruggen overlijdt, wordt het huis openbaar verkocht. Zoon 
Hendrikus, die er al woonde, koopt het huis. Christianus Verheijen bouwt dan op de Bolst een huis. Dit is het 
huis waar nu Jo en Wim van de Wielen en Bert van Hoof wonen. 
Het oude huis van Johannes Verbruggen wordt geheel vervangen door een nieuw huis met café en een 
werkplaats. Hendrikus neemt dan ook het cafébedrijf van zijn zwager Christianus Verheijen over. 
 

Hendrikus (Driek) en Ardina (Dina) Verbruggen krijgen zes kinderen: 
 

- Lamberdina (Bertha), getrouwd met Wilhelmus (Willem) Kempkens 

- Elisabeth (Beth), getrouwd met Petrus (Piet) van Dijk 

- Adriana (Hanne), getrouwd met Johannes (Jan) Smits 

- Petrus (Piet), getrouwd met Johanna Maria Zwinkels 

 -Wilhelmina (Mina), getrouwd met Hendrikus (Driek) de Mol 

- Catharina (Trien), getrouwd met Arnoldus (Nol) Zwinkels 

 



 

 

Hiernaast de familie 
van Driek en Dina 
Verbruggen, zittend 
vooraan. 
Achteraan vlnr: Piet, 
Mina, Hanne, Bertha, 
Beth en Trien. 
 
 
 
 
 
 

Vier van de zes 
kinderen hadden een 
eigen bedrijf in Maria-
Heide en vormden in 
die tijd een belangrijk 
deel van de 
middenstand in Maria-
Heide. 
 
 
 
 

 
De oudst bekende 
foto van het huis  
met café, genomen 
rond 1922. 
Het cafégedeelte 
heeft nog een 
waranda aan de 
straatkant. 
 
Op de foto vlnr: 
een onbekend 
jongetje, vader 
Driek, Mina en 
Trien, geheel 
rechts met poffer 
moeder Dina 
 
Ook de oude 
klinkerweg met  de 
tramrails is nog 
zichtbaar. 
 
 
 
In 1922 trouwt dochter Mina Verbruggen met Driek de Mol. Zij gaan ook in dit huis wonen en huren vanaf 
1925 het cafébedrijf van (schoon)vader Driek Verbruggen. De huurprijs bedraagt 370 gulden per jaar. in 
1925 wordt ook de werkplaats verbouwd tot woning en gaan vader Driek en moeder Dina erin wonen. 
 
Deze aangebouwde woning in de tegenwoordige Ericastraat, wordt na het overlijden van Driek en Dina aan 
verschillende mensen verhuurd. Zoals aan Tinus Kanters, daarna aan Nol Wijdeven en Bertha Kanters. 
Gedurende de periode 1948-1954 hebben Bertus van ‘t Westeinde en Jans Vissers er gewoond. Hier 
worden hun drie  oudste kinderen Piet, Tonnie en Diny, geboren. 



 

 

Vanaf 1954 hebben Marius Zwinkels en zijn vrouw Riek Verbruggen in de aanbouw  gewoond. Twee van 
hun vier kinderen zijn hier geboren: Carla en Irma. Daarna hebben zij een nieuw huis verderop in de 
Ericastraat gebouwd. 
Nol en Trien met dochter Jet zijn daarna in dit huis gaan wonen. Trien is in 1967 overleden. 
In 1974 zijn Nol en dochter Jet naar de Mariahof verhuisd. 
 

  ] 
Hiernaast: de aangebouwde woning achter het 
café.  Dit huis is tegelijk met het café in 1975 
afgebroken.          

                 
In 1933 verkoopt Driek de Mol, het huis met het 
café aan zijn zwager Nol Zwinkels. Nol Zwinkels is 
afkomstig uit Uden en is in  1922 met Trien 
Verbruggen getrouwd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Driek de Mol bouwt aan de andere zijde van de weg een nieuw 
huis met café en winkel alsmede een bovenzaal, genaamd Café 
de Heidebloem. Dit pand is inmiddels ook weer afgebroken. 
 
In 1934 wordt door Nol Zwinkels het rechter gedeelte van het 
huis verbouwd tot slagerswinkel. 
Ook wordt er in dat zelfde jaar een beugelbaan achter het huis 
gebouwd. 
 
Hiernaast: trouwfoto van Trien en Nol Zwinkels in 1922.  
 

 
Hiernaast en hieronder: het café, de 
slagerswinkel en de oude beugelbaan 
in de jaren zestig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nol Zwinkels runt zijn café met hulp van zijn 
kinderen. In 1960 trouwt zijn dochter Marie met  
Cor van Oort. Zij nemen dan het café over. 
 
In 1969 overlijdt Marie op 45-jarige leeftijd 
. 
In 1974 verkoopt Cor van Oort het pand aan de 
gemeente Veghel en verhuist hij naar de 
Mariahof. 
 
Hiernaast: de trouwfoto van  Cor en Marie in 
1960. 
 
Hieronder: Schoonzus Riek Zwinkels en Cor 
van Oort.  Riek, getrouwd met Marius Zwinkels, 
is altijd behulpzaam geweest in het café van 
Cor en Marie. 

 
 
 
 
Hieronder:  één van de laatste foto’s van het in 1975 
afgebroken café Van Oort. 
Rechts is het grote raam van de vroegere slagerswinkel 
nog zichtbaar. Linksachter de aangebouwde woning van 
Nol Zwinkels. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


