
 

 

 

D29, thans Driehuizen 8 
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Oudere inwoners van ons dorp kennen nog wel de in 1995 overleden Dorus van der Velden. Zijn 
doopnamen waren Antonius Theodorus. 
Hij overleed op 29 augustus van dat jaar in zijn aardappelveld op D’n Heiakker. We herinneren hem als een 
markant dorpsfiguur, die vooral mooi kon vertellen.  
Dorus had alleen twee halfzussen, deze waren uit het eerste huwelijk van zijn moeder.  
Zelf stichtte hij met zijn vrouw Mieke van de Graaf een groot gezin, elf kinderen. De van der Veldens wonen 
al sinds mensenheugenis op de Driehuis. Op de boerderij op Driehuizen 8, voorheen D29, die we hier 
beschrijven echter ‘pas’ sinds ongeveer 1874.  
Daarvóór woonde de familie op de boerderij van Jan van den Broek, bij anderen bekend als het huis van 
Grard Heerkens, Driehuizen 5. Nu is die boerderij afgebroken en vervangen door nieuwbouw (familie van 
Berlo).  
Uit oude documenten blijkt dat de familie van der Velden en de voorouders in vrouwelijke lijn (van Hout) 
zeker vanaf rond 1700 in deze buurtschap woonden. Hierover later meer. 
 
Wanneer ging de familie nu op het huidige adres Driehuizen 8 (vroeger D29) wonen?  
In 1874 verkocht Antonius van der Velden (1821-1883) zijn boerderij (Driehuizen 5) aan de familie 
Heerkens en bouwde zelf een nieuwe boerderij op grond die al heel lang in familiebezit was. Dat gebied 
heette toen Het Wuiten.  
 

 
Vanaf die tijd woont 
de familie van der 
Velden in het huis, 
waarvan nu geen 
enkel oorspronkelijk 
element meer te 
zien is.  
 
 
 
Familiefoto ± 1925 
van Theodorus van 
der Velden. 
V.l.n.r. Drika, vader 
Theodorus, Dorus, 
moeder Gerardina 
en Jaan. 
 
 
 
 
 
 
 

Om onduidelijke redenen verkoopt de vader van Dorus van der Velden zijn boerderij en landerijen rond 
1940 aan een handelaar uit Berlicum, Tijmen van Dasselaar. Cor van der Velden herinnert zich nog wel dat 
die familie wel eens op bezoek kwam, want de familie bleef wel in het huis wonen. Dorus kocht beginjaren 
vijftig het hele bezit weer terug van Van Dasselaar. Tegen natuurlijk een veel hoger bedrag.  
 



 

 

Dorus had een gemengd bedrijf en daarbij heeft hij de “roomkar” gereden. Tijdens de oogst gingen de 

kinderen bij andere boeren rog binden om het inkomen van het grote gezin aan te vullen. Toen Dorus en 
Mieke in 1934 trouwden bleven de grootouders nog een aantal jaren bij hen inwonen. 
 Maar in de veertiger jaren vertrokken ze naar de Zeven Eikenlaan in Veghel, waar ze respectievelijk in 
1948 en 1949 overleden.  

Hiernaast: De negen 
oudste kinderen van 
Dorus en Mieke van 
der Velden voor de 
oude boerderij, eind 
jaren veertig. 
Thea en Rieky 
waren toen nog niet 
geboren.  
 
Achteraan vlnr: Cor, 
Theo, Gerard, Bert 
en Janus. 
Vooraan: Mariet, 
Piet, Ans en de 
kleine Ine. 

 
Nadat Dorus het 
bezit weer terug-
gekocht had, werd in 
het jaar 1956 het 
oude voorhuis onbe-
woonbaar verklaard.  
 

Het oude voorhuis was toen het rechtergedeelte van de 
boerderij. Links van de boerderij werd in 1956 een nieuw 
woonhuis gebouwd. In dit deel woont nu Ine van der Velden 
met haar man Toon van Haandel. 
 
Foto rechts: De toenmalige situatie, links het nieuwe huis en 
rechts het oude gedeelte met het dak van ijzeren golfplaten.  
 

Dit oude gedeelte heeft trouwens nog tot 1983 overeind 
gestaan. Als het dan hard gestormd had, belde Dorus van 
der Velden, die inmiddels in het dorp woonde, ’s morgens zijn 
dochter op met de vraag of het oude huis de storm had 
doorstaan. In 1983 werd het oude gedeelte afgebroken en 
vervangen door nieuwbouw voor de volgende generatie. 

Hiernaast: De familie van Dorus van 
der Velden in 1959. 
Achterste rij vlnr:.Gerard, Cor, Theo, 
Mariet, Bart, Piet en Janus.  
Voorste rij: Ans, Dorus, Thea, Rieky, 
Mieke en Ine. 
 
 
 
Hiernaast: 
Dorus met 
zijn paard 
en veulen. 
 



 

 

Dochter Ine en haar man Toon van Haandel ruilden 
in 1974 hun huis in de Ratelaar met dat van hun 
vader Dorus.  
 
In 1980 startten Toon en Ine een zgn. 
“vleeskuikenouderdierenbedrijf”.  
 
Hieronder: Sonja met één van heer productiekippen. 

 
 
 
 
 
         Hierboven: De familie van Toon en Ine van Haandel,  
         met hun drie zonen vlnr: Ton, Patrick en Joan. 
 
 
In 1988 kwam zoon Joan meewerken in het bedrijf.  
 
In 2008 nemen hij en zijn vrouw Sonja de boerderij over. 
 

Hiernaast: De familie van Joan en Sonja van 
Haandel met hun kinderen. 
Vlnr: Tim, Britt en Noud. 

      De huidige boerderij van Joan en Sonja (rechts)  
      en Toon en Ine (links). 
 

 
 
Het huidige bedrijf 
van Joan en Sonja op 
de Driehuizen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Stamboom familie van der Velden. 

De familie van Hout woonde al rond 1700 in deze buurtschap. Josiena van Hout trouwt met Arnoldus van 
der Velden, geboren in Dinther in 1742.  
Van hun vijf kinderen blijft alleen Martinus in leven. Die trouwt in ongeveer 1788 met Maria Suijskens.  
Zij krijgen twee kinderen. Zoon Arnoldus (1790) trouwt in 1814 met Maria van der Heijden, geboren in 
Gouda. Zij krijgen zes zonen. Daarnaast twee dochters, die echter jong overlijden  
Van zoon Johannes is bekend dat hij een paar maal veroordeeld is geweest voor diefstal van paarden.  
De jongste zoon, Jan, emigreerde in 1867 naar Amerika. Zoon Antonius (1821) blijft op Driehuizen.  
Hij trouwt in 1857 met Maria van de Donk uit Dinther. Hij is dus degene die de boerderij in Het Wuijten 
bouwt. Zijn zoon Theodorus(1863) trouwt met de weduwe Gerardina van Helvert, die al 2 dochters heeft. 
Samen krijgen ze in 1908 nog een zoon: De bij ons bekende Dorus, die met Mieke van de Graaf getrouwd 
was.  
Van zijn elf nazaten wonen/woonden er zes in Mariaheide: Cor, Gerard, Piet, Ine, Thea en Janus.  
Na het overlijden van Mieke in 1971 is Dorus voor de tweede maal gehuwd geweest met Marie Diebels.  
Maar in 1995 stierf een markant dorpsgenoot, Dorus van der Velden.  
 


