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In dit artikel beschrijven we de geschiedenis van de woning E06, tegenwoordig Munterweg 14 op Duifhuis. 
De geschiedenis van deze woning begint met Daniel Verstegen (1786-1857) uit Nistelrode. Hij is getrouwd 
met Hendrina van Dijk (1795-1875). Zij zijn beiden herbergier of zoals men toen zei ‘tapper’, daarnaast zijn 
ze ook landbouwer. Daniel Verstegen bouwt een huis op Duifhuis aan de toenmalige Veghelschen Dijk. 
Daniel en Hendrina krijgen tien kinderen, waarvan er twee binnen enkele weken na hun geboorte overlijden. 
Daniel Verstegen overlijdt in 1857 en zijn weduwe Hendrina verkoopt in 1877 de boerderij aan haar oudste 
dochter Petronella (1824-1901), getrouwd met Johannes Vonk (1819-1891), die arbeider is. Johannes en 
Petronella krijgen negen kinderen, waarvan er slechts vier volwassen worden.  
 
In 1889 wordt de boerderij opnieuw verkocht en dit keer aan de arbeider Christianus (Christiaan) van 
Gerwen (1840-1914). Christiaan is op 30 juni 1888 getrouwd met Maria de Louw (1838-1914). Daarbij 
worden Maria’s kinderen, Hendricus en Gertruida, door Christiaan gewettigd. Volgens de notitie op de 
geboorteakten van de kinderen zou Christiaan ook hun vader zijn, maar het is niet duidelijk waarom hij pas in 
1888 met Maria trouwt en dan de twee kinderen wettigt. Er worden verder geen kinderen uit dit huwelijk 
geboren. Op Duifhuis beginnen Christiaan en Maria een boerenbedrijf. Zij overlijden in 1914 kort na elkaar. 
 
Vanaf november 1913 zijn Hendrikus (Hein) van 
Dijk (1890-1942) en Helena (Leen) van de 
Wetering (1886-1966) al de nieuwe eigenaren 
van de kleine boerderij. Hein en Leen krijgen 
dertien kinderen. Twee daarvan overlijden als 
baby.   
 
Hiernaast: Hein en Lena van Dijk-van de 
Wetering. 
 
 
 

 
 
 
Hein werkt 
bij de Stoomtram 's-Hertogenbosch - Helmond - Veghel - Oss op de lijn 
Veghel-Oss. De boerderij op Duifhuis is intussen in zodanig slechte staat 
dat deze niet meer te verzekeren is. Dat komt slecht uit als in 1919 het 
huis tot de grond toe afbrandt doordat de kinderen met lucifers spelen. 
De achtergevel van de boerderij is van graszoden gemaakt, die 
onmiddellijk vlam vatten. Als de tram naar Oss voorbijkomt ziet de 
machinist dat de woning van zijn collega in brand staat. Hij waarschuwt 
Hein van Dijk, die in Nistelrode aan het werk is en nog een uur naar huis 
moet lopen. De familie van Dijk raakt haar woning en inboedel kwijt. 
Gelukkig trekt buurman Henricus (Hent) van den Berk zich hun lot aan en 
hij begint een inzamelingsactie voor een ‘arm, oppassend huisgezin 
wiens woning met inboedel door brand is vernield’. Hij stuurt diverse 
brieven naar de krant waarin hij een beroep doet op de christelijke 
naastenliefde van de lezers.  
 
Hiernaast: één van de brieven die Hent van den Berk naar de krant stuurt 



 

 

Hoeveel geld er wordt ingezameld is niet bekend, maar blijkbaar 
is het voldoende voor Hein van Dijk om in 1920 een 
bouwvergunning voor ‘een woonhuis met stal’  te kunnen 
aanvragen.  
 
Hiernaast: de gevelsteen die in de nieuwe boerderij werd  
ingemetseld 

 
 
Vanaf 1933 tot zijn overlijden in 1936, woont 
Hent van den Berk, die het geld voor de 
herbouw van boerderij inzamelde, in bij Hein 
van Dijk en zijn gezin. 
 
Hiernaast: Hent van den Berk met Mien en 
Bertha van Dijk, zittend voor de ingemetselde 
gevelsteen 
 
 

Hiernaast: een familiefoto van het gezin van Hein en Leen van Dijk uit 1935 toen zoon Wim (rechtsboven) in 
het klooster trad. Wim trad anderhalf 
jaar later weer uit het klooster. 
 
Hein van Dijk overlijdt in 1942. Zijn 
weduwe Leen hertrouwt in 1948 met 
Antonius (Toon) van de Donk.  
 
Hieronder: nog enkele foto’s van de 
familie van Dijk voor de boerderij 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

In 1953 verhuizen Leen en Toon van de 
Donk naar de Gasthuisstraat in Veghel.  
De boerderij op Duifhuis wordt verkocht 
aan Johan van Creij (1922-2000) en 
Martina Egelmeer (1925-2016).  
 
Hiernaast: de boerderij in 1953 
 
Johan en Martina hebben eerder in 
Veghel gewoond en daar zijn hun twee 
zonen, Ton en Henk, geboren. Op 
Duifhuis worden nog drie dochters, Diny, 
Gerdy en Giovan, geboren.  

  
Rond 1954 wordt de boerderij verbouwd, een raam wordt 
vergroot en de voordeur wordt verschoven. Het ingemetselde 
Mariabeeldje moet daarvoor wijken.  
 
Hiernaast: de boerderij na de verbouwing 
 
Hieronder: het gezin van Johan en Martina van Creij-
Egelmeer. Vlnr: Johan, Henk, Gerdie, Dinie, Giovan, Ton en 
Martina 

 
Als Johan en Martina in 1961 een woning 
kopen aan de Kruisstraat in Mariaheide, 
wordt de boerderij aan de Munterweg 
verkocht aan Hans van den Boogaard 
(1936-2008) en Betsie van Alphen. 
 
 

Hans en Betsie krijgen vier 
kinderen, Bart, Toinne, Doreth en 
Henry 
 
Hiernaast: Hans en Betsie van 
den Boogaard met hun kinderen 
Henry, Toinne, Bart en Doreth in 
1970 
 
Hans werkt bijna veertig jaar bij de 
C.H.V., daar hoort hij in 1961 ook 
dat er een huis op Duifhuis te 
koop staat. In 1973 vindt een 
ingrijpende verbouwing aan het 
huis plaats.  
 
 
 
 



 

 

Hiernaast: Hans van den Boogaard voor het ‘oude’ huis 
 

 
Hiernaast: het huis na de verbouwing in 
1973 
 

Na het overlijden van Hans 
van den Boogaard staat het 
huis bijna zes jaar lang te 
koop, maar in 2014 worden 
Sam en Nathalie Vink-Greuter 
de nieuwe eigenaren.  
Het huis wordt opnieuw 
verbouwd en in het 
tegenwoordige huis is niets 
meer te herkennen van het 
boerderijtje dat Hein van Dijk 
in 1920 liet bouwen.  
 
Sam en Nathalie komen uit 
Uden. Sam is verkeersleider 
op Eindhoven Airport en 
Nathalie is calculator bij een 
bouwbedrijf. Ze hebben twee 
kinderen: Isabelle van vier en 
Beau van twee.  
 
 
                                                       

Hierboven Sam en Nathalie Vink en hun kinderen Isabelle en Beau voor het huis in 2022. 
 
 
 


