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Ties Heerkens (1890-1963) trouwt in 1926 met Johanna Dortmans (1883-1955) uit Dinther. Zij blijven 
kinderloos. Ties heeft in 1915 de boerderij D28 gekocht, die oorspronkelijk van zijn grootvader Leonardus 
was. In 1938 trouwt neef Grard Heerkens met Mart van Heeswijk en neemt de boerderij over, die in de 
Tweede Wereldoorlog een belangrijk onderduikadres zal worden. 
Ties gaat dan een burgerhuis bouwen aan de overkant van de weg. In 1954 verkoopt hij zijn huis aan Jan 
Dortmans, een neef van zijn vrouw. Jan Dortmans verplicht zich in de koopakte wel om Ties en zijn vrouw tot 
hun dood te verzorgen. Zij krijgen twee kamers van het huis. In de akte lezen we: 
“Zij dienen te verschaffen: inwoning, kost, drank, vuur, licht, bewassing en verpleging, een en ander 
overeenkomstig de stand en levenswijze van verkoper en diens echtgenote.” Verder worden in de akte nog 
afspraken vastgelegd voor het geval dat het echtpaar elders gaat wonen.  
 
Al in 1955 overlijdt Johanna. Ties 
verhuist na een aantal jaren en trekt 
bij een ander familielid in. Het is niet 
bekend waar dat precies was. Hij 
overlijdt in 1963. 
 
In 1967 wordt het huis door Jan 
Dortmans verbouwd. Jan (1925-1994) 
is op 11 mei 1954 getrouwd met Mien 
Ketelaars (1924-2007). Zij krijgen vier 
dochters en twee zonen. 
 
Hiernaast: luchtfoto van het huis met 
de diverse bijgebouwen en schuren. 
 
 
 

Links de familie Dortmans-
Ketelaars  
Vlnr: 
Gaudi, Jan, Gerard, Diny, José, 
Chris, Mien en Jeanne. 
Chris is in 2003 op 47-jarige 
leeftijd overleden. 
 
 
Jan Dortmans is zelfstandig boer 
en rijdt daarnaast vele jaren de 
‘romkar’. 
 
Als hij stopt met boeren worden 
de schuren en stallen opgeruimd. 
 
 
 
 
 



 

 

In 1988 komt dochter Jeanne Dortmans, die eerst 
in de Ratelaar woonde, met haar echtgenoot 
Henk Leenders en hun drie kinderen in het huis 
wonen.  

 
Hiernaast: het gezin van Henk en Jeanne 
Leenders-Dortmans. 
Vlnr: Henk, Nick, Jeanne, Rein en Alwin. 
 
De ouders van Jeanne blijven bij haar in wonen. 
Jan Dortmans overlijdt in 1994, zijn echtgenote 
Mien in 2007. Zij heeft de laatste acht jaar van 
haar leven in een verzorgingshuis gewoond. 
 
Op dit moment woont zoon Nick Leenders met 
vriendin Denise en dochter Vieve in een gedeelte 
van het huis, waar vroeger de Jan en Mien 
Dortmans woonden. Nick werkt op een 
architectenbureau, Denise op een 
kinderdagverblijf. 
 
Hieronder: Nick met vriendin Denise en dochter 
Vieve. 

 
Rechtsboven  het gedeelte van het huis 
waar Jeanne en Henk Leenders wonen. 
 
Rechtsonder: het gedeelte van het huis 
waar Nick en Denise met hun 
dochter Vieve wonen. 
 


