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Deze boerderij, tegenwoordig gedeeltelijk verscholen achter de bomen, is een van de oudere boerderijen 
van Maria-Heide. De boerderij is gelegen aan de huidige Pater Visserslaan. De Pater Visserslaan is bij 
oudere mensen ook bekend onder de naam de “Bree Steegt”. Deze “Steegt” deed zijn naam eer aan door 
zijn extra brede uitvoering ten opzichte van de meeste zandwegen.  
 
In een register uit 1657 wordt deze boerderij al vernoemd. In die periode woonde er Arien Dirck Driessen.  
Hierna hebben er verschillende andere families gewoond. Het is niet ondenkbaar dat deze boerderij in het 
verre verleden grondig is verbouwd of zelfs geheel is vervangen. Deze gedachte wordt nog ondersteund 
omdat er vele jaren een ankerijzer met het jaartal 1858 op de gevel aanwezig is geweest. 
 
In 1775 komt de boerderij in het bezit van Jan Janse van Boxtel en vervolgens in 1799 van zijn zoon Adriaan 
Jan van Boxtel. Bij deze boerderij zijn de eigenaren ook vrijwel steeds de bewoners geweest. 
 
Op 14 mei 1797 trouwt Adriaan Janse van Boxtel met Maria van den Asdonck. Wanneer hij in 1804 overlijdt, 
hertrouwt zijn weduwe in 1805 met Johannes Antonij van de Ven. Als Maria op 23 april 1820 sterft, is 
Johannes van de Ven haar enige erfgenaam en wordt hij in 1821 eigenaar van de boerderij. 
 
Johannes trouwt daarna in 1822 opnieuw met de 24 jaar jongere Hendrica Timmers. Zij krijgen vijf kinderen, 
drie jongens en twee meisjes. Johannes overlijdt in 1830 op 58-jarige leeftijd.  
Hendrica Timmers hertrouwt in 1831 met Wilhelmus van Eert, ook wel als ‘van Eerd’ geschreven. Zij krijgen 
vier kinderen, drie jongens en een meisje. 
 
De jongste van deze vier kinderen is Joannes, geboren op 15 augustus 1839. Joannes wordt op 19 december 
1868 priester gewijd binnen de orde van de Augustijnen in België. Zijn kloosternaam is Frater Bernardus.  
Binnen de Belgische Augustijnenorde is hij zeer actief en daarnaast is hij belangrijk voor het Augustijnenleven 
in Nederland. Uiteindelijk wordt hij de grondlegger van de Augustijnenprovincie in Nederland. Hij laat diverse 
kloosters en kerken bouwen, waaronder de Paterskerk (‘Jezus Waaghalskerk’) in Eindhoven. 
Op 14 september 1905 overlijdt Frater Bernardus in het door hem opgerichte Augustijnenklooster 
‘Mariënhage’ in Eindhoven. 
 
In de periode 1849-1859 verhuizen Wilhelmus van Eert, zijn vrouw Hendrica en de kinderen van Eert naar 
een pachtboerderij met het huidige adres Wethouder Donkersweg 3, beter bekend als de “Weijhoeve”. De 
kinderen van Johannes van de Ven blijven op de ouderlijke boerderij blijven wonen. In 1861 overlijdt Hendrica 
Timmers. 

In de periode 1865-1869 neemt de zoon 
Hendrikus (van de Ven) de boerderij over. 
Hendrikus is getrouwd met Wilhelmina 
Claassen. 
 
De boerderij blijft hierna in de familie van de 
Ven tot 1914 wanneer Maria van de Ven de 
boerderij in eigendom krijgt. Haar vader 
Hendrikus van de Ven was toen al 
overleden. 
Maria van de Ven is getrouwd met 
Hendrikus (Driek) Hoefs. Zij krijgen zes 
kinderen. 
Hiernaast: een schilderij van de boerderij, 
+/- 1930, met de omgeving zoals die in die 
tijd geweest moet zijn. 



Hiernaast de familie Hoefs. 
Staande v.l.n.r.: Anna, Mina, 
Dina (getrouwd met Bert 
Mulders), Marinus, Drika 
(getrouwd met Tinus van Os) 
en Hanneke (getrouwd met 
Johan van Zutphen). 
Zittend: Hendrikus (Driek) 
Hoefs en Maria van de Ven. 
 
Deze foto is een bewerkte 
foto. Moeder Maria van de 
Ven was bij het maken van 
de foto reeds overleden.  
Een ander persoon heeft 
haar plaats ingenomen en 
het gezicht is verwisseld met 
een echte foto van Maria. 
 
 

Op 18 september 1945 Is de jongste dochter 
Hanneke getrouwd met Johan van Zutphen en 
zij namen de boerderij over.  
In het begin hadden zij een gemengd bedrijf, 
later zijn zij overgestapt op tuinbouw.  
Johan is in 1976 overleden. 
De broer van Hanneke, Marinus, die vrijgezel 
bleef, is tot zijn dood, in 1984, bij hen blijven 
inwonen. 

Hierboven: vooraanzicht van de boerderij maar nu in 1970. 
 
 
       Rechts: Hanneke en Johan van Zutphen-Hoefs.
        

Johan en Hanneke hebben vier kinderen 
gekregen, Harry, Wim, Maria (Marja) en Theo. 
In 1984 is de boerderij gesplitst in twee 
wooneenheden. 
Hanneke bleef met zoon Harry en dochter Marja 
in het voorhuis wonen en zoon Wim in het 
achterhuis. 
In 1988 is de boerderij gedeeltelijk afgebrand en 
weer herbouwd. Jammer genoeg zijn daarbij 
ook veel familiefoto’s verloren gegaan. 
 
Hiernaast de herbouwde boerderij na de brand 
in 1988, met toch een oorspronkelijke 
geschiedenis van meer dan 350 jaren. 
 
 

Zoon Wim is later naar Veghel verhuisd. Frans en Fridie Verwijst wonen sindsdien in het achterhuis. 
Hanneke is in 1999 overleden en nu wonen Harry en Marja in het nog zeer authentieke voorhuis.  



 
De huidige bewoners van het voorhuis,    De huidige bewoners van het achterhuis 
Pater Visserslaan 10, Harry en Marja van Zutphen.  Pater Visserslaan 10a, Frans en Fridie Verwijst. 


