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Bidprentje Frans Maas, alias ‘Maoske’  
*4 juni 1921 Soerendonk / †30-11-2000 Soerendonk 
 

 
Frans Maas stond in Soerendonk vooral bekend als de uitbater van café ‘De 
Hoop’ in de Dorpsstraat. Toen Frans in 1953 dit café overnam, veranderde de 
naam ‘De Hoop’ al snel in de naam ‘bie Maoske’. 
Frans Maas werd op 4 juni 1921 te Soerendonk geboren als zoon van Cöpke 
Maas en Nelleke Gubbels. Het gezin telde negen kinderen en woonde op de 
Beek, nu Damenweg 9. Frans trouwde in 1948 met Gusta Duisters (1923-1978); 
zij kregen vier kinderen: Jos, Nellie, Bertha en Jaco (zoon Jaco exploiteerde op 
het Jan Maasplein van 1977 tot 2019 zijn ‘Jaco’s Patatkraam’). Moeder Gusta 
was vertrouwd met het kasteleins vak want zij was een dochter van Sjef 
Duisters en Bertha Coone die ook een café hadden: het café van de Kernel in de 
Heikant in Budel. Frans en Gusta namen in 1953 café ‘de Hoop’ over. Frans 
werkte overdag bij Philips-Maarheeze, dus was het café veelal het terrein van 
Gusta. Frans stond ’s avonds en in het weekend achter de toog. Het was nog 
een echt ‘bruin’ dorpscafé waar de tijd had stil gestaan. Het interieur 
veranderde nauwelijks, een kleine bar met krukken, enkele tafels met stoelen 
en natuurlijk een biljart. Voor gezelligheid was niet veel nodig. Frans Maas was 
lid van veel verenigingen die allemaal zijn café als thuisbasis hadden. Daarbij 
nam de in 1918 opgerichte toneelvereniging ‘Sint Nicolaas’ bij hem een 
bijzondere plaats in. Toen Gusta in 1978 vrij plotseling overleed kwam Frans er 
alleen voor te staan; met de steun van zijn dochter Bertha zette hij het café 
voort. In het jaar 2000 werd Frans ziek en overleed dat jaar op 30 november op 
79-jarige leeftijd. Op 11 maart 2001 ging de deur van café ‘bie Maoske’ na 48 
jaar op slot. Anno 2021 staat het pand er jammer genoeg nog steeds verlaten 
en inmiddels verkommerd bij. 
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Zie ook: Café “Maoske”, voordien “Het Haantje” en “De Hoop” in Soerendonk 
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https://heemkundekringcranendonck.nl/2021/08/15/cafe-maoske-voordien-het-haantje-en-de-hoop-in-soerendonk/

