
 

 

 

E09 en E10, Torenweg 4 en 3  
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Tijdens ons onderzoek naar de oude boerderijen en huizen op Duifhuis, ontdekten we dat op de 
Kadasterkaart uit 1832 op de Torenweg, in de buurt van de Leigraaf, een huis met het adres Duifhuis 9 stond, 
dat in 1870 was verdwenen. Dat wekte uiteraard onze nieuwsgierigheid. Het kostte enig speurwerk, maar 
uiteindelijk hebben we de laatste bewoners kunnen achterhalen. Dat zijn Willem van den Heuvel (1796-1860) 
en Petronella van Dijk (1794-1868) en hun twee zoontjes Leonardus en Joannes. Willem en Petronella 
hebben enige tijd de woning gedeeld met Arnoldus (Aart) van den Heuvel (1765-1830) die getrouwd is met 
Maria van der Heijden (1779-1827).  
Maria is een dochter van Marten van der Heijden 
die naast de ‘verdwenen’ woning op Duifhuis 10 
woont. Aart en Maria van den Heuvel krijgen zes 
kinderen, waarvan er één nog geen maand oud 
wordt. Op 20 januari 1827 overlijdt Maria. Aart van 
den Heuvel en zijn kinderen verlaten dan de 
woning. Willem van den Heuvel en zijn gezin 
blijven er nog wonen tot 6 maart 1830, daarna 
verhuizen zij naar Boekel. Vervolgens wordt het 
huis tussen 1832 en 1839 afgebroken. Het perceel 
waarop het huis stond wordt samengevoegd met 
omliggende weilanden en krijgt in de loop der tijd 
veel verschillende eigenaren, waaronder de Heise 
pastoor Van Haaren. 
 
Hiernaast: de kadasterkaart uit 1832, waarop bij 
de pijl het ‘verdwenen’ huis van Aart van den 
Heuvel is ingetekend. Links hiervan het huis van 
Marten van der Heijden, tegenwoordig staat hier 
een huis met het adres Torenweg 3.  

 
Op Duifhuis 10, tegenwoordig Torenweg 3, woonde dus Marten 
van der Heijden getrouwd met Johanna Maria (Marie) Claassen. 
Marten en Marie krijgen tenminste vier kinderen: Gerard, Ardina, 
Nicolaas en Maria.  
Na het overlijden van Marten in 1812, wordt zoon Gerard, die ook 
Geurt wordt genoemd, de nieuwe eigenaar van de woning. Gerard 
is getrouwd met Johanna Maria (Jennemie) van Zeeland. Gerard 
en Jennemie krijgen voor zover bekend geen kinderen. 
Gerard sterft in 1845. Jennemie overlijdt op 4 januari 1850, vlak 
nadat de woning op Duifhuis 10 is verkocht voor 750 gulden aan 
Martinus van den Heuvel, een neef van Gerard en Jennemie en 
een zoon van Aart en Maria van den Heuvel-van der Heijden.  
 
Hiernaast: een foto van de oude boerderij aan de Torenweg 3. 
 
Martinus van den Heuvel verkoopt het huis in 1851 alweer aan 
Johannes (Jan) van Boxtel (1814-1885) die getrouwd is met 
Antonetta van Erp (1820-1862). Jan en Antonetta van Boxtel 
hebben acht kinderen. Eén kind overlijdt ruim een maand na haar 
geboorte. In 1886 trouwt hun oudste dochter Ardina (1848-1890) 
met (Johannes) Theodorus  van de Voort (1847-1923).  
 



 

 

Ardina erft de ouderlijke boerderij en gaat er met haar man wonen. 
Ze krijgen een zoon, Johannes, maar in 1890 overlijdt Ardina in het 
kraambed van hun tweede, doodgeboren, kind. 
Daarna trouwt Theodorus van de Voort met een jongere zus van 
Ardina, Maria (Mieke) van Boxtel.  Theodorus krijgt met Mieke nog 
drie kinderen: Ardina, Jacobus en Antonetta. Antonetta overlijdt 
echter al na twee dagen.  
Ardina (1898-1965) en Jacobus (1902-1988) moeten in 1930 
‘spiereke’ trekken om te bepalen wie in de ouderlijke boerderij mag 
wonen. Ardina trekt letterlijk aan het langste eind en erft de 
boerderij. Ze trouwt op 18 mei 1931 met Petrus Martinus (Ties) van 
Lankvelt (1898-1977). Ze krijgen negen kinderen, vier jongens en 
vijf meisjes. Drie jongens overlijden binnen enkele weken na hun 
geboorte. 
 
Hiernaast: Ties van Lankvelt en Ardina van de Voort op hun 
trouwfoto uit 1931. 

 
In 1960 trouwt dochter Annie met Theo 
van Berloo. Annie gaat met Theo op de 
boerderij wonen. Ze krijgen drie zonen: 
Marjo, Twan en Arie. De ouders van 
Annie en haar enige broer, Piet, blijven 
bij de familie van Berloo inwonen. In 
1965 overlijdt Ardina van Lankvelt. Haar 
man Ties hertrouwt en verhuist naar 
Nistelrode, waar hij in 1977 is overleden. 
 
Hiernaast: Theo en Annie van Berloo-
van Lankvelt. 
 

 
Rond die tijd laten Annie en Theo 
een nieuw huis bouwen. Als dat klaar 
is, wordt de oude boerderij 
afgebroken. Theo van Berloo is na 
zijn huwelijk nog acht jaar werkzaam 
als metselaar, maar neemt daarna 
het boerenbedrijf van zijn 
schoonvader Ties van Lankvelt over. 
Hij richt zich op de varkensfokkerij.  
 
Hiernaast: Arie van Berloo en zijn 
gezin voor het huis die Theo en 
Annie van Berloo lieten bouwen.  
 
Zoon Arie van Berloo neemt in 2006 
het bedrijf van zijn ouders over. 
Annie en Theo verhuizen dan naar 
de Hoge Dries in Mariaheide. Theo 
van Berloo overlijdt in 2017. 
 
 



 

 

 
Arie heeft zich de laatste tien 
jaar toegelegd op het fokken 
van varkens, maar is nu bezig 
om het bedrijf af te bouwen. De 
stallen worden gesloopt en het 
bedrijf zal beëindigd worden. 
Samen met zijn vrouw Anneke 
maakt hij nieuwe 
toekomstplannen. 
 
 
 
 
Hiernaast: een luchtfoto van 
het bedrijf van Arie van Berloo. 
 

 
Jacobus (Jan) van de Voort trok dus in 1930 aan het kortste ‘spiereke’, maar hij verlaat Duifhuis niet. 
Tegenover de boerderij van zijn ouders bouwt hij in 1932 een nieuwe boerderij. 
In datzelfde jaar trouwt Jan met Theodora (Dorke) Bevers uit Nistelrode. Jan en Dorke krijgen zeven 
kinderen, drie dochters en vier zonen. Moeder Mieke van de Voort-van Boxtel (1859-1947) komt bij hen 
inwonen. 
 
Hiernaast: een bouwtekening van de boerderij die 
Jan van de Voort liet bouwen  in 1932. 
 
In 1944 bereikt het oorlogsgeweld Duifhuis. Op 22 
september 1944 proberen Duitse eenheden de 
oprukkende geallieerden tegen te houden. Dat gaat 
gepaard met beschietingen over en weer. 
Verschillende boerderijen worden in brand 
geschoten en de familie van de Voort zoekt dekking 
in hun schuilkelder.  
 
Jongste zoon Martien (’t Jungske) haalt later 
herinneringen op aan de gebeurtenissen: 
‘Het hele gezin vluchtte in de schuilkelder: een kuil met daarover boomstammen en takken. Er brak een 
gevecht uit tussen de Duitsers en de Engelsen. ’t Jungske was vijf jaar. Toch weet hij nog dat er een soldaat 
in de schuilkelder kwam. Hij legde zijn vinger op zijn mond, ten teken dat ze zich stil moesten houden. Na 
enige tijd hield het schieten op. De boerderij stond in brand. Toen iedereen weer tevoorschijn durfde komen, 
was het avond , de maan scheen helder. Een Rode Kruiswagen kwam lijken ophalen. Dat beeld zal ’t Jungske 
nooit vergeten. Van het dode lichaam in een groen uniform, op de groene jeep met het rode kruis. 

Achter de boerderij stond nog een schuur met een 
dak van stro. De boerderij was helemaal 
afgebrand, de schuur stond er nog. Daarin de 
hoge kar en het paardentuig. Het gezin met zeven 
kinderen klom op de kar en trok in de maneschijn 
over zandpaden naar een grote oude boerderij in 
Nistelrode, het ouderlijk huis van Dorke.’ 
 
Het gezin van de Voort zal een jaar in Nistelrode 
blijven. Naast de afgebrande boerderij wordt een 
noodwoning gebouwd, waarin Jan van de Voort en 
zijn familie tot 1952 wonen.  
 
Hiernaast: de herbouwde boerderij in 1970. 
 



 

 

Hiernaast: het gezin van Jan en 
Dorke van de Voort-Bevers in 1969. 
Staand vlnr: 
An-Tonnie-Martien-Grard-Theo-
Diny. Zittend vlnr: Jan, vader Jan en 
moeder Dorke. 
 
Als de afgebrande boerderij is 
herbouwd, blijft de noodwoning in 
gebruik. Verschillende stellen wonen 
er tijdelijk en ook dochter An gaat er 
wonen. In 1970 verhuist An met haar 
man naar een andere woning. De 
noodwoning wordt verbouwd tot een 
volwaardige bungalow, waarna een 
andere dochter van Jan en Dorke, 
Diny, er met haar man Harry van den 
Berg gaat wonen. De bungalow krijgt 
het adres Torenweg 2. 

Hiernaast: de tot bungalow verbouwde 
noodwoning aan de Torenweg 2. 
 
Dorke van de Voort overlijdt in 1970 en vanaf dat 
moment wonen haar man Jan en zijn ongetrouwde 
zonen Grard, Theo en Martien in de boerderij. 
Martien trouwt in 1975 en verlaat dan de boerderij. 
Na het overlijden van hun vader Jan in 1988, 
zetten Grard en Theo het boerenbedrijf voort.   
 
Hieronder: Jan van de Voort op latere leeftijd. 
 
 
 
 

 
Als ook Grard en Theo zijn overleden, wordt de boerderij  in 1999 
verkocht aan Jurgen en Esther Driessen, die er een pension- en 
sportstal voor paarden beginnen, ‘Stal de Toren’. Er wordt les 
gegeven en getraind voor de dressuur- en de springsport. Hiervoor 
worden paardenstallen en een buitenbak gebouwd. In 2006 wordt 
een binnenmanege aangelegd en wordt het aantal stallen 
uitgebreid. In 2012 volgt een verbouwing van de boerderij en wordt 
het woongedeelte uitgebreid. Tegenwoordig is 2/3 van de boerderij 
in gebruik als woning en 1/3 als kantoor.  

 
 
Hiernaast: de familie Driessen voor 
hun manege: vlnr: Esther, Jurgen, 
Imke en Thomas.  
 


