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Op de plek, waar nu Geert en Marjon Jansen-Rijkers wonen, stond vroeger een boerderij. Het exacte 
bouwjaar van die boerderij hebben we helaas niet kunnen achterhalen, maar het moet in ieder geval vóór 
1764 zijn geweest, want in dat jaar koopt Henricus Geurts (1724-1797), gehuwd met Sophia Lukassen 
(1743-1771), een bestaande boerderij op Duifhuis. De familie van Henricus Geurts komt oorspronkelijk van 
het gebied De Kuilen op het Loo in Uden, vandaar dat hij ‘Verkuijlen’ (van de Kuilen) wordt genoemd. Hij is 
de eerste ‘Verkuijlen’ die zich op Duifhuis vestigt. 
Voor zover bekend krijgen Henricus en Sophia drie kinderen:  Godefridus, Wilhelmina en Joannes. In de 
doopakte van deze kinderen wordt voor het eerst de achternaam ‘Verkuijlen’ vermeld.  
 
Joannes Verkuijlen, soms ook Johannes genoemd, trouwt in 1798 met Anna Maria van den Elsen. Zij blijven 
in de ouderlijke boerderij van Joannes wonen. Joannes en Anna Maria krijgen acht kinderen, waarvan de 
laatste twee op jonge leeftijd overlijden.  

Hun zoon Gerardus trouwt in 1850 met Maria van de Meir, later 
‘van de Meer’ genoemd.  Zij krijgen zes kinderen en alleen de twee 
jongste zonen Martinus en Adrianus zullen trouwen. Gerardus 
Verkuijlen overlijdt in 1872, zijn vrouw Maria in 1880. Geen van de 
kinderen is dan al getrouwd. Ze blijven nog tot 1893 in de boerderij 
op Duifhuis wonen en vertrekken dan naar een boerderij op 
Moleneind.  
 
Hiernaast: Maria van de Meir en Gerardus Verkuijlen rond 1860 
 
De nieuwe bewoners van de boerderij op Duifhuis zijn Johannes 
Schepens en Petronella Daandels. Johannes en Petronella hebben 
eerst in Veghel gewoond, waar hun acht kinderen zijn geboren. Als 
ze in de boerderij van Verkuijlen gaan wonen, zijn er al twee 
kinderen overleden. Zoon Adrianus overlijdt in 1900 in Uden, dus 
waarschijnlijk op Duifhuis. Ook moeder Petronella overlijdt in 1901 
in Uden. In 1906 verhuist Johannes Schepens met zijn 
overgebleven kinderen naar een boerderij in Huigenbosch, die hij 
van zijn broers Jan en Antonius heeft gekocht. 
 
 

Terug naar de familie Verkuijlen, 
nog steeds eigenaar van deze 
boerderij op Duifhuis, maar dus 
sinds 1893 woonachtig op 
Moleneind. Martinus (Tinuske) 
Verkuijlen trouwt in 1900 met 
Johanna Maria van der Pol. 
Martinus en Johanna wonen na hun 
huwelijk op het Moleneind.  Zij 
krijgen tien kinderen, waarvan één 
meisje slechts twee maanden oud 
wordt. 
Hiernaast: het gezin van Tinuske en 
Johanna Verkuijlen:  Vlnr. Mina, 
Marie, Martien, Tonia, Grarus, 
Drieka, Toon, Truus en Harrie. 
Zittend: Martinus en Johanna 



 

 

 
Door vererving wordt Martinus in 1912 eigenaar van de boerderij van zijn ouders op Duifhuis. Zijn broer 
Adrianus Verkuijlen trouwt in 1905 met Petronella Heijmeriks. Zij wonen op de Hulstheuvel en zullen later 
naar de Veghelsedijk in Uden verhuizen. 
 
De boerderij op Duifhuis heeft tot 1945 verschillende bewoners/huurders. Eén van hen is Piet Rovers, 
getrouwd met Narda Dortmans, die in 1936 naar een boerderij in de tegenwoordige Kruisstraat in Mariaheide 
verhuist. Daarna wonen Janus Timmers en Martina Rutten met hun kinderen in de boerderij.  Pas in 1945 
komt er weer een ‘Verkuijlen’ in de boerderij wonen. Mina Verkuijlen, dochter van Tinuske Verkuijlen, trouwt 
dan met  Jan Jurgens en zij gaan in de boerderij van Mina’s vader wonen.  
Een broer van Mina,  Harrie, trouwt in 1946  met Tony van Dijk. Harrie 
en Tony gaan ook op Duifhuis wonen in een boerderij met het 
tegenwoordige adres Duifhuizerweg 9. 
 
Hiernaast: de trouwfoto van Jan en Mina Jurgens-Verkuijlen 
 
Jan en Mina Jurgens krijgen drie kinderen: Ria, Piet en Tini.  
 

Hieronder: het gezin van Jan en 
Mina Jurgens: vlnr Tini, Piet, Jan, 
Mina en Ria. 
 

 
 
 
In 1953 wordt een moderne 
woning aan de voorgevel van de 
oude boerderij gebouwd, die 
vanaf die tijd in haar geheel als 
stal wordt gebruikt 
 
Jan Jurgens overlijdt in 1965. 
Zijn zoon Piet Jurgens begint 
een melkveebedrijf met 
daarnaast wat akkerbouw. In 
1973 wordt de boerderij 
uitgebreid met een ligboxenstal.  
 
Hiernaast: een luchtfoto van de 
boerderij met het in 1953 
aangebouwde woonhuis en de 
ligboxenstal. 
 



 

 

Door de ruilverkaveling, die in 1982 in Uden 
en omgeving plaatsvindt,  verandert het 
adres van de boerderij van Munterweg 1 in 
Duifhuizerweg 3a.  
 
Piet trouwt in 1988 met Rikie Verstegen en 
zij blijven op de ouderlijke boerderij van Piet 
wonen. Moeder Mina verhuist dan naar de 
Ericastraat in Mariaheide, waar zij in 1998 
overlijdt. 
Piet en Rikie krijgen vier kinderen: Brenda, 
Jeroen, Daphne en Remco.  
 
Hiernaast: het gezin van Piet en Rikie 
Jurgens in 1995: vlnr. Daphne, Rikie, 
Remco, Brenda, Jeroen en Piet. 

 
In 1997 verhuizen Piet en Rikie en hun 
kinderen naar Kessel (Limburg), omdat zij 
daar een boerderij met aaneengesloten 

landbouwgrond kunnen overnemen. Op Duifhuis is de landbouwgrond rondom de boerderij behoorlijk 
versnipperd. Ook in Kessel runt Piet een melkvee- en akkerbouwbedrijf. 
Piet en Rikie  zijn intussen gestopt met het melkveebedrijf, maar zij wonen nog wel op de boerderij in 
Kessel. 
 
De boerderij op Duifhuis wordt in 1997 gekocht door Geert en Marjon Jansen-Rijkers. Zij treffen een 
boerderij aan met een heel oud achterhuis, waaraan in de jaren vijftig een nieuwe woning is gebouwd. Als 
de oude boerderij wordt afgebroken, komt er een lange eiken balk tevoorschijn met het jaartal 1860. 
Waarschijnlijk heeft Gerardus Verkuijlen  in de 19e eeuw de boerderij verbouwd.  
 
Geert Jansen is in 1992 in Keldonk begonnen met zijn aannemersbedrijf ‘Jabro’, dat wordt voortgezet op 
Duifhuis. Geert en Marjon hebben drie kinderen: Martijn, Romy en Daniek.  
 
Hieronder: het gezin van Geert en Marjon Jansen: 
Vlnr: Marjon, Geert, Romy, Daniek en Martijn. 
 


