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In 1930 koopt Gerardus (Grard) van Boxmeer uit Uden, van beroep timmerman, een perceel weidegrond op 
de hoek van de tegenwoordige Nieuwe Veldenweg en de Duifhuizerweg en bouwt er een huis met 
timmerwerkplaats. Al vrij snel wordt het timmerbedrijf een aannemersbedrijf en worden door Grard 
verschillende boerderijen in Mariaheide gebouwd  

 

 Hierboven de bouwtekeningen behorende bij de bouwaanvraag in 1931.  
 

In 1931 trouwt Grard met Adriana (Ant) van Os uit Mariaheide. Grard en Ant krijgen drie kinderen Netje, Jan 
en Mientje. 
 

In 1934 verzoekt Grad van Boxmeer om samen met enkele andere buurtbewoners uit de Hondsrogstraat tot 
de parochie Mariaheide te mogen behoren. In 1920 was de naastgelegen buurtschap Duifhuis al toegevoegd 
aan de parochie Mariaheide. Zowel Duifhuis als de Hondsrogstraat behoorden tot de gemeente Uden en 
verzochten dus om aansluiting bij een parochie in de gemeente Veghel. 
 

In 1940 valt Duitsland Nederland binnen en volgt een vijandelijke bezetting tot begin mei 1945. Voor 
Mariaheide eindigt de bezetting in september 1944, als het dorp na een felle strijd tussen de Duitsers en de 
geallieerden wordt bevrijd. Jan van Boxmeer, de zoon van Grard, is hiervan getuige. Zijn verhaal is te lezen 
in ‘Klein in een wereldoorlog, Mariaheide 75 jaar bevrijd’. Hieronder volgt een fragment uit zijn verhaal. 
 
Het huis van Grard van Boxmeer stond op het snijpunt van de spoorlijn, de zandweg naar Duifhuis en de 
Corridor. Tijdens de Tweede Wereldoorlog en tijdens de bevrijding is op die plek veel gebeurd.  

De familie van Boxmeer kreeg veelvuldig bezoek van 
Duitsers, NSB-ers, verzetsmensen en onderduikers.  
Vlak voor het huis stortte een vliegtuigje neer, waarvan de 
twee verongelukte bemanningsleden pas na vier dagen 
werden opgehaald.  
Een locomotief werd onder vuur genomen door een 
jachtvliegtuig; de machinist en stoker overleden. Jan van 
Boxmeer zag het gebeuren. 
  
De oorlog en vooral de bevrijding heeft op Jan veel indruk 
gemaakt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat enkele van 
zijn werkstukken, uiteraard van hout gemaakt, met de 
oorlog te maken hadden. Zie de foto hiernaast. 
 



 

 

In het heetst van de strijd, op 22 september 1944, komt het huis van Grard van Boxmeer in de vuurlinie 
liggen en brandt het volledig af. Het gezin van Boxmeer vlucht naar Marinus van Lieshout aan de Hoogstraat 
en bivakkeert daar zes weken op stal. 
 
Na de verwoesting van het huis wordt een provisorische noodwoning 
gebouwd, want er is niet veel bouwmateriaal voorhanden.  
Niet lang daarna brandt ook deze noodwoning af en wordt tenslotte 
een nieuwe woning met werkplaats gebouwd. 
 

In 1951 kopen Grard en Ant een perceel grond op de hoek van de 
tegenwoordige Pastoor van Haarenstraat en de Krekelshofstraat. 
Daar wordt ook weer een woning met werkplaats gebouwd. In 1952 
verhuizen ze naar de nieuwe woning 
 
                                     Hiernaast Grard en Ant van Boxmeer in 1960. 
 

Het oude huis aan de Hondsrogstraat wordt door Grard verbouwd 
waarbij hij van de werkplaats een woonhuis maakt. 
 

De twee woonhuizen worden verhuurd. Links (nu huisnummer 24) 
aan Piet van Duijnhoven, getrouwd met Nellie van Lieshout. Piet is 
een zoon van Hannes van Duijnhoven van Duifhuis. 
Rechts (nu huisnummer 22) aan Toon Zomers getrouwd met Nellie 
van Vugt. 
 

 

Hiernaast de familie Zomers, vlnr: Vader Toon, 
Mari, Albert, Tonny, baby Jan en moeder Nellie. 
 

In 1960 vertrekt de familie van Duijnhoven en gaat 
de familie Zomers in het huis aan de linkerkant 
wonen. Dit huis is groter en heeft een grotere 
moestuin. 
De nieuwe bewoners van het huis aan de 
rechterkant worden dan Theo van Grinsven en 
Lena Hendriks.  
In 1964 verhuist Toon Zomers met zijn gezin naar 
Veghel. Buurman Theo van Grinsven emigreert dat 
zelfde jaar naar Canada. Enkele jaren later keert 
Theo van Grinsven weer terug naar Nederland. 

 
Hiernaast het huis in de jaren zestig 
 
Hierna verkoopt Grard van Boxmeer 
beide woningen. 
 
Het linkergedeelte wordt verkocht aan 
Gerard Jansen getrouwd met Ardina 
Timmers.  
Voordat Gerard Jansen in Mariaheide 
komt wonen, heeft hij een boerderij in 
Venhorst. 
 
Een dochter van Gerard Jansen, Jo, is 
in 1962 getrouwd met Theo van de 
Biggelaar en woont in Boekel. In 1966 
kopen zij het rechtergedeelte van het 
huis aan de Hondsrogstraat.  
 



 

 

Theo, van beroep stukadoor, gaat in 
1970 werken bij firma van Lee als 
werfbaas. Theo werkt hier 25 jaar 
totdat hij gebruik maakt van de VUT-
regeling. 
 
 
 
 
 
 

Hiernaast de kinderen van Gerard 
Jansen en Ardina Timmers en drie 
schoonzonen. 
Vlnr: Corrie, Antoon Vissers, Theo van 
de Biggelaar, Jo, Gerrit Bijvelds en 
Tony en Martien. 
 
 

 
Hiernaast: In 1987 vierden Gerard 
en Ardina Jansen hun vijftig jarig 
huwelijksfeest. 
 
In 1983 koopt zoon Martien Jansen 
het huis van zijn ouders. Gerard en 
Ardina blijven daar wel samen met 
Martien wonen. Gerard Jansen 
overlijdt in 1989 en zijn vrouw 
Ardina in 1992. 
Martien Janssen was timmerman en 
heeft vele jaren bij firma van Lee 
gewerkt. 

 

 
Hierboven: Martien Janssen op 
jonge leeftijd. 
 
 
 

Hierboven de familie van Theo en Jo van de Biggelaar. Staande vlnr: Rick, Mark, Gerard en Dianne. 
Vooraan: Theo, Jo en Mirjam.  



 

 

In 1994 vindt er 
een grenscorrectie 
plaats en staat  het 
huis voortaan op 
Veghels 
grondgebied. Dan 
wijzigt ook de 
straatnaam  van 
Hondsrogstraat in 
Nieuwe 
Veldenweg. 
 

                     
Hiernaast: het huis 
zoals dat er nu 
uitziet.  
 
In 2015 verhuist 
Martien Janssen 
naar Uden.  
Hij verkoopt zijn 
huis aan Jo Exters 
uit Nistelrode.  
 
Jo Exters is getrouwd met Thea van de 
Wetering. Zij hadden in Nistelrode een kleding 
reconditioneringsbedrijf.  

 

Hiernaast: Jo en Thea Exters. 
 

Mark van den Biggelaar koopt in 2000 het huis 
van zijn ouders en gaat er ook wonen. Theo 
en Jo van den Biggelaar verhuizen naar Uden. 
 
Sinds 1 maart 2021 woont Mark samen met 
Carla en haar twee kinderen Tori en Mabel. 
 

Mark werkt als engineer in de attractiewereld. 
Carla is werkzaam als HR-manager.  
       
      
 
 

 
Hiernaast: Mark van den 
Biggelaar en zijn vriendin Carla 
en haar dochters Tori en Mabel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
D’n tip 
 
Nog even wat informatie over ‘d’n tip’, het puntvormig stukje grond dat vóór het huis van Mark van den 
Biggelaar en Jo Exters ligt.  
Wanneer de provinciale weg Veghel-Uden wordt aangelegd, ontstaat er een stuk onbebouwde grond tussen 
de nieuwe weg en de latere Hondsrogstraat, die in de volksmond ‘d’n tip’ genoemd wordt. De provincie 
Noord-Brabant wordt na de aanleg van de weg eigenaar van dit stukje onbebouwde grond.  
 
In de jaren zestig als Gerard en Ardina Jansen ernaast wonen, worden op ‘d’n tip’ allerlei bouwmaterialen, 
zoals stenen, klinkers, kinderkopjes en dakpannen opgeslagen. Later worden deze bouwmaterialen door 
iemand ‘opgeruimd’, dat wil zeggen begraven op  ‘d’n tip’.  
Daarna bivakkeren er regelmatig woonwagenbewoners op het stukje grond’, die er aan auto’s sleutelen en 
wat handel drijven. Hoewel hun verstandhouding met Gerard Jansen goed is, maakt deze toch een einde 
aan het ‘woonwagenkampje’ voor zijn deur.  Nadat de laatste woonwagenbewoner is vertrokken, wordt er, in 
overleg met de provincie, een afrastering geplaatst rond het stukje grond. De familie van den Biggelaar, die 
er intussen ook naast woont, kan dit huren voor 1 gulden per maand en laat er geiten op grazen. 
 
Nadat de provinciale weg overgedragen wordt aan de gemeentes, wordt de gemeente Uden ook eigenaar 
van ‘d’n tip’. De grenscorrectie van 1994 heeft daar geen invloed op, want het laatste stukje van de 
oorspronkelijke Hondsrogstraat blijft Udens grondgebied.  

 
Als Mark van den Biggelaar de 
oude afrastering rond ‘d’n tip’ 
wil vervangen, krijgt hij 
daarvoor geen toestemming 
van de gemeente, omdat zij 
andere plannen  met het 
stukje grond heeft. Ze wil er 
een klein natuurgebied 
ontwikkelen met een 
wandelpad en een poel. Dat 
lukt echter niet vanwege de 
grote hoeveelheid puin in de 
grond. Het wandelpad en de 
poel komen er dus niet. Wel 
wordt het stukje grond 
aangeplant met struiken 
waardoor er nu veel konijnen 
en andere kleine dieren 
huizen. 
 
Hiernaast: ‘d’n tip’ 


