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Wanneer we de geschiedenis van de boerderij aan de Nieuwe Veldenweg met de huisnummers 15-17 
bekijken, blijkt dat aan het einde van de 18e eeuw op die plek al een boerderij stond. Nu wonen daar in het 
voorhuis Martijn en Aniek van Esch-Snijders en in het achterhuis Harold van Dooren en Trude Kordewinders. 
 

In 1800 woonde op de oude boerderij Hermanus van den Berck, getrouwd met Anna Maria Martens. Hun 
zoon Henricus van den Berck (1802-1877) trouwt in 1859 met Joanna Janssen en zij gaan dan op de 
boerderij wonen. Zij krijgen één zoon, ook Henricus genaamd (1860-1936), deze wordt de volgende bewoner 
en eigenaar. Henricus is getrouwd met Geertrui van der Weijst. Zij krijgen één zoon, die ook weer Henricus 
heet. Deze zoon overlijdt ongehuwd in 1931 op 47-jarige leeftijd.  
In deze periode wordt de naam ‘van den Berck’ ook dikwijls als ‘van den Berk’ geschreven. 
 
In 1920 verzochten de bewoners van Duifhuis (gemeente Uden) het bisdom ‘s-Hertogenbosch om de 
buurtschap Duifhuis bij de parochie Maria-Heide te voegen. In die tijd was de boerderij van familie van den 
Berk de enige boerderij aan de huidige Nieuwe Veldenweg, toen nog Hondsrogstraat genoemd. Henricus 
van den Berk was tegen de samenvoeging en schreef een zeer uitvoerige brief naar de bisschop om zijn 
bezwaar kenbaar te maken. Zijn bezwaar werd gehonoreerd en de nieuwe parochiegrens zou niet de 
Hondsrogstraat worden, maar de spoorlijn van het Duits Lijntje.                                                                         
 

In 1932 wordt de boerderij verkocht aan 
Gerardus Hurkmans, getrouwd met 
Theodora de Louw. Daarvoor woonden 
Gerardus en Theodora op het 
tegenwoordige adres Duifhuizerweg 1 op 
Duifhuis.  
De oude boerderij aan de Hoogstraat C02, 
later Hondsrogstraat 2, wordt door Gerardus 
Hurkmans afgebroken en herbouwd. 
Gerardus en Theodora krijgen negen 
kinderen, waarvan er twee op jonge leeftijd 
zijn overleden. 
Hiernaast het gezin van Gerardus 
Hurkmans. Vlnr. Marie (getrouwd met Jan 
van Os), Toon, Harrie, Dina (getrouwd met 
Harrie van Dooren), Christ en Ant. Vooraan 
vader Gerardus, Ties en moeder Theodora. 

 

Wanneer begin jaren dertig er meer huizen 
gebouwd zijn aan de Hondsrogstraat, wordt door 
de bewoners op 12 maart 1934 een nieuw 
verzoek bij het bisdom ingediend om bij de 
parochie Maria-Heide te mogen behoren. De 
verzoekers zijn Gerardus Hurkmans,  Gerardus 
van Boxmeer en Lamberdina Kempkens-
Verbruggen. Enige maanden later wordt 
goedkeuring voor de samenvoeging door het 
bisdom verleend. 
 

Hiernaast een luchtfoto van de boerderij 
omstreeks 1955. 
 



 

 

In 1934 bouwt Gerardus Hurkmans aan de overzijde van de weg een nieuw huis met het huidige adres 
Nieuwe Veldenweg 20 en gaat daar samen met zijn vrouw Theodora wonen.  
Theodora overlijdt daar in 1944. Gerardus overlijdt in 1949. 
De nog thuis wonende kinderen blijven nog enkele jaren op de boerderij wonen. 
 

In 1940 trouwt dochter Dina met Harrie 
van Dooren uit Veghel. Zij gaan op de 
ouderlijke boerderij van Dina wonen. 
Harrie en Dina krijgen vier kinderen. 
 

Hiernaast het gezin van Harrie en Dina 
van Dooren-Hurkmans.. 
Vlnr: Vader Harrie, Aniek, Gerry, 
Martien, moeder Dina en Riet. 
 

Harrie overlijdt in 1961 op 51-jarige 
leeftijd. 
 

Zoon Martien trouwt in 1971 met Riek 
van den Brand uit Volkel. 
De boerderij wordt dan gesplitst en 
Martien en Riek gaan in het achterhuis 
wonen. 
 

In 1994 vindt er weer een grenscorrectie plaats. Deze keer geen parochiegrenscorrectie, maar een 
gemeentegrenscorrectie tussen Uden en Veghel. 13 Hectare Udense grond wordt Veghels grondgebied en 
25 hectare Veghelse grond wordt gemeente Uden. De bewoners aan de Hondsrogstraat in Uden krijgen als 
nieuwe straatnaam (verlengde) Nieuwe Veldenweg in Veghel Het gedeelte onder Uden met de oude 
straatnaam Rondweg wordt (verlengde) Pastoor van Haarenstraat in Veghel.  
Ook het monument voor de grenskerk dat altijd op Udens grondgebied heeft gestaan, staat sindsdien in de 
gemeente Veghel.  
 
Vanaf 1994 staat de boerderij dus op Veghels 
grondgebied. 
 

Hiernaast de boerderij in 2003 na de splitsing. 
 
Martien van Dooren heeft vrijwel zijn gehele 
werkzame leven als bedrijfsleider bij bouwbedrijf 
Heijmans in Rosmalen gewerkt. 
 
Daarnaast had hij samen met zijn vrouw Riek als 
grote hobby het varen met hun motorboot 
“Riemar”. Deze zelfgebouwde motorboot werd in 
2002 in Lith te water gelaten. 
 
 

 
Ook aan het carnavalsgebeuren in Heikrikkeldurrup 
hebben zij sinds 1984 met veel plezier en zeer actief 
deelgenomen. 
 

Hiernaast: het gezin van Martien en Riek van 
Dooren. Vlnr: Mariëlle, Riek, Martien en Harold 
 

 In 2011 verhuizen Martien en Riek naar Volkel. Hun 
zoon Harold komt dan met zijn partner Trude 
Kordewinders op de boerderij wonen. 
 
 



 

 

In 1974 trouwt dochter Gerry van Dooren 
met Mari van Esch. Zij gaan in het 
voorhuis wonen.  
Voor moeder Dina wordt dan een 
tussenwoning gecreëerd. Dina overlijdt in 
1998 op 89-jarige leeftijd. 
Gerry en Mari krijgen twee kinderen: 
Debora en Martijn. 
 

Hiernaast het gezin van Mari en Gerry van 
Esch-van Dooren. Vlnr: Debora, Martijn, 
Gerry en Mari.  
 

In 1995 verhuizen Mari en Gerry naar de 
Goordonksedijk en starten daar met stal 
‘De Esdoorn’. Het voorhuis aan de 
Nieuwe Veldenweg wordt dan verhuurd 
aan Guus van den Boogaard en later aan 
dochter Debora. 
 

In 2010 gaat Debora op de Ringoven wonen. Zij  
werkt bij haar ouders op stal ‘De Esdoorn’. 
Haar broer Martijn met zijn partner Aniek 
Snijders worden de nieuwe bewoners van het 
voorhuis van  de boerderij. 
 
Hiernaast: Aniek en Martijn van Esch-Snijders 
met hun kinderen Diem, Tuur en Pleun. 
 
Aniek is eigenaar van Pica Kappers in 
Mariaheide. Haar hobby’s zijn sporten en koken.
  
Martijn werkt bij zijn ouders in stal ‘De Esdoorn’. 
Hij  is liefhebber van kickboksen en fan van PSV 
 
 
 
 

 
Hiernaast: Harold en Trude met hun kinderen Tijn, Guus 
en Wout. 
 
Harold heeft thuis het elektrobedrijf VD Electro. Hij houdt 
van Jeeps, kickboksen en reizen. 
 
Trude verzorgt leesbevorderende programma’s          
voor scholen. Haar hobby’s zijn dansen, sporten en 
reizen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

         
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
      
       Hierboven: het huis van Martijn en Aniek in 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Hierboven: het huis van Harold en Trude in 2020. 
 


