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In 1933 koopt Grard Hurkmans van zijn overbuurman Grard van Boxmeer een perceel grond aan de 
Hondsrogstraat, wat nu Nieuwe Veldenweg is. In opdracht van Grard Hurkmans bouwt Grard van Boxmeer 
een woonhuis met schuur op het gekochte perceel.  
 
Hiernaast: een deel van de 
bouwtekening uit 1933 van het 
huis. 
 
Als het huis klaar is, wordt het 
verhuurd aan Johannes Hermans 
uit Odiliapeel. Hij is getrouwd met 
Anna Dekkers. 
Zij krijgen twee kinderen, 
Johannes en Maria. In 1940 
verhuist het gezin Hermans naar 
Wanroij. 
 

In dat zelfde jaar trouwt Anna van Dijk met Frans Gabriëls uit Volkel.  
Anna is een dochter van Hein van Dijk en Helena van de Wetering, en 
geboren op Duifhuis, waar nu Munterweg 14 is.  
Frans en Anna Gabriëls zijn het eerste echtpaar dat door de nieuwe 
pastoor Sanders in Maria-Heide  wordt getrouwd. 
 
Hiernaast hun trouwfoto. 
 

Frans en Anna wonen slechts elf maanden in de woning van Grard 
Hurkmans en verhuizen dan naar d’n Vorstenburg in Uden. Hier zijn 
hun kinderen Gerard, Henk, Leo en Ellen geboren. 
 

Na het vertrek van Frans en Anna Gabriëls in 1941, gaan Grard 
Hurkmans en zijn vrouw Mie zelf in het huis wonen. 
    
Hiernaast: 
Grard en Mie 
Hurkmans. 
 
 
 
 
 
 
 

 
In 1944 overlijdt Mie. Grard gaat dan na enkele 
maanden op de Bolst bij zijn dochter Marie wonen. 
Marie Hurkmans is getrouwd met Jan van Os. 
 
 
 



 

 

Hiernaast: het huis in de jaren 50. 
 
In 1946 trouwt Bertus Verhoeven uit Uden met Nel 
Schepens uit Maria-Heide en zij gaan wonen in de 
vrijgekomen woning van Grard Hurkmans. 
Hier worden hun twee oudste kinderen geboren, 
Diny en Marja. 
 
 Hieronder: de trouwfoto van Bertus en Nel.  

 
 
 
 
 
 
 
 

In 1948 ruilt Bertus Verhoeven zijn huis met dat van Frans 
Gabriëls aan d’n Vorstenburg in Uden en komen Frans en 
Anna voor de tweede keer in het huis aan de Hondsrogstraat 
wonen. In 1950 koopt Frans de woning. 
Begin jaren vijftig wordt hier de jongste dochter van Frans en 
Anna, Marij, geboren. 
 

Frans werkt vele jaren bij de CHV in Veghel en is daar 
verantwoordelijk voor het kolenmagazijn.  
Op latere leeftijd gaat hij op de postafdeling van de CHV 
werken, waar hij de interne post verzorgt. 
 
 
 

Hieronder: de familie Gabriëls. 
Zittend: Vader Frans, Marij, moeder Anna en Ellen. 
Staand: Gerard, Henk en Leo. 
 

 
 
De kinderen Leo en Marij emigreren naar 
Californië in Amerika. 
Frans en Anna gaan regelmatig bij hen op 
bezoek. 

 
 
 
 
Hiernaast: het huis in de jaren 60 
 

 
 



 

 

Frans is na zijn pensionering jarenlang ook één van de 
fietsenmakers in Maria-Heide. Velen kennen Frans nog als de 
fietsenmaker die jaarlijks mee  op schoolkamp gaat en onderweg 
de nodige reparaties moet uitvoeren. 
 

Hiernaast: vertrek naar het schoolkamp in 1991. 
 
 
Hieronder: het huis in 1994 
 
 

 
In 1995 verhuizen Anna en Frans naar 
de Carolushof in Uden, waar  zij 
respectievelijk in 2000 en 2001 
overlijden. 
 
 
 
 

In 1995 kopen Wilco Vesters en Jolanda van der 
Locht het huis van Frans Gabriëls. 
Op veel plaatsen in het huis liggen dan nog 
fietsonderdelen zoals banden, spaken en 
dergelijke. Ook worden er in het begin zomaar 
fietsen achter het huis neergezet met de 
bedoeling om die te laten repareren. 
In de loop der jaren is er veel verbouwd aan het 
huis en is er grond bijgekocht, waardoor er een 
stuk aan het huis kon worden gebouwd.  
 
Hiernaast het gezin van de familie Vesters en 
hun drie honden.Vlnr: Meike, Wilco, Gieze en 
Jolanda 
 
 

 
Wilco werkt bij het Waterschap Brabants Delta en doet 
daar het muskusratbeheer.  
Jolanda heeft een atelier en webshop voor turnkleding. 
 

Wilco en Jolanda hebben twee kinderen, Meike en 
Gieze.  Zij vonden het als kind altijd heerlijk om op de 
naastgelegen spoordijk en het bos te spelen.  
 
 
 

Hiernaast het huis in 2021, waarop de aanbouw en de 
nieuwe garage/schuur te zien zijn. 
 



 

 

Hondsrogstraat 
 
In 1994 vond een grenscorrectie tussen de gemeentes Uden en Veghel plaats en werd een stuk Udens 
grondgebied bij Veghel gevoegd. Dit had tot gevolg dat de straatnaam ‘Hondsrogstraat’ op Veghels 
grondgebied kwam te vervallen en een deel van de ‘Nieuwe Veldenweg’ werd. De laatste 50 meter van de 
straat bleef Udens grondgebied en heet nog steeds Hondsrogstraat, wat vaak tot verwarring leidt.  
 

 
 Een grenspaal  en de twee 
witte strepen geven de 
gemeentegrenzen aan.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De naam ‘Hondsrog’ herinnert aan een strafbelasting, die eens aan een pachter werd opgelegd en die ieder 
jaar moest worden opgebracht.  
 
Deze strafbelasting zou op de volgende wijze zijn ontstaan: 
 

‘Aan de landheer van Duifhuis, die verscheidene honden bezat, was ter ore gekomen, dat een pachter één 
van zijn honden, die zijn koren vernield had, had doodgeslagen. Als straf moest deze pachter de dode hond 
op het stuk land leggen en er zolang koren overheen storten, tot het kadaver er geheel onder bedekt was. 
Toen liet de landheer dat koren opmeten en moest de pachter ieder jaar bij de betaling van de pacht die 
hoeveelheid koren extra opbrengen. Deze belasting werd in de pachtboeken vastgelegd en was tot begin 
1900 van kracht. Het stuk grond waarop dit gebeurde lag langs deze weg. Vandaar de naam.’ 


