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De gesplitste boerderij aan de Zandkuilen 1-3, voorheen D32, wordt tegenwoordig bewoond door 
respectievelijk Gerry van den Broek, die was getrouwd met Maria Vissers en Wim van den Broek getrouwd 
met Tonie van de Ven. 
Hoewel we niet weten wat het oorspronkelijke bouwjaar van de boerderij is, lijkt deze boerderij één van de 
oudste boerderijen van Driehuis te zijn. Vrijwel zeker is de boerderij in het verleden meerdere keren  
verbouwd. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat de oorspronkelijke boerderij rond 1790 op een nabij gelegen 
plaats is herbouwd. 
 
De oudst bekende gegevens van deze boerderij zijn van een delingsacte van Jan Hendrick Sleeuwens, 
gedateerd op 24 april 1710. Hij had vijf kinderen. Zijn zoon Jan Janssen(Janszoon) Sleeuwens komt in de 
boerderij wonen. Jan trouwt twee keer. Zoon Hendrik uit het eerste huwelijk erft omstreeks 1739 het voorste 
deel van de boerderij, zijn zuster Johanna het achterste deel. Johanna is getrouwd met Jan Adriaens van der 
Cuijlen. Wellicht kopen ze het deel van Hendrik later, want in 1753 zien we alleen nog Jan van der Cuijlen 
als eigenaar vermeld staan. Waarschijnlijk had hij vier dochters, die na 1788 de boerderij erven. De vier 
dochters verkopen de boerderij in 1790 aan Adriaen Jan Ra(a)ijmakers. 
 

Adriaen Raaijmakers is eerst getrouwd met Anneke Daendels, later met Anna Gerarda Zegers. Zij hebben 
de oude boerderij vervangen door de huidige boerderij. Adriaen en Anna overlijden beiden in 1821. Een jaar 
eerder is hun zoon Jo(h)annes Raaijmakers(1791-1864) met Wilhelmina van Os(1796-1837) uit Erp 
getrouwd en gaat hij de boerderij bewonen.  
In 1860 trouwt hun dochter Anna Raaijmakers (1824-1907) met Franciscus Zegers(1826-1890), geboren in 
Woensel en zij worden daarna de bewoners en eigenaren van de ouderlijke boerderij.  

 
Broer Martinus is twee jaar 
eerder getrouwd met 
buurmeisje Maria Donkers 
en in haar ouderlijke woning 
D25 gaan wonen. Dat is nu 
Driehuizen 3 van de familie 
Van de Graaf-Kanters. 
 
 
 
De naam Zegers komt voor 
de tweede keer voor in de 
familie Raaijmakers, maar 
dat is toeval. De volgende 
bewoner is zoon Martinus 
Zegers(1864-1944)die in 
1897 trouwt met Hendrika 
de Weijer (geboren in 1865) 
 
 

 
Hierboven de familie van Martinus Zegers: Zittend Martinus en Hendrika.  
Staand vlnr: Antje, Cisca, Toon, Marie, Jans en de jongste dochter Mien. 
 
 



 

 

Francisca Zegers wordt uit dit 
huwelijk in 1898 als oudste dochter 
geboren. Als Cisca in 1925 trouwt 
met Bert van de Rijt(1900-1980) uit 
Boekel, gaan ze eerst in Volkel en 
dan in Uden wonen. Als broer 
Antonius Zegers in 1931 op 32-
jarige leeftijd overlijdt, moeten Cisca 
en Bert naar huis komen om de 
boerderij over te nemen. Ze hebben 
dan al vier kinderen. Vader Martinus 
bouwt dan voor zichzelf een nieuw 
huisje. Dat is het huis, waar nu 
Hans en Maria van Asseldonk 
wonen.  
 
Hiernaast: Francisca Zegers en Bert 
van de Rijt 
 
 
 
Bert en Cisca 
krijgen op Driehuis 
nog vijf kinderen. 
Bert heeft bij zijn 
boerderij een flinke 
kersenboomgaard, 
waarvan hij de 
oogst aan de 
veiling levert.  
 
 
 
 

Hiernaast het gezin 
van  Bert en Cisca 
Zegers. 
Staande vlnr: 
Anny, Tiny, Bert, 
Cisca, Theo Riek, 
Truus en Gemma. 
Zittend: Resy, 
Albert en Harry. 
 
 

 
In de oorlog heeft Bert pech: Brutale Duitsers 
stelen uit de schuur alle fietsen  die zijn gezin 
bezit, zes in totaal! 
 
Hiernaast: de oude boerderij op Driehuis met in de  
deuropening Bert van de Rijt 
 

 
Als dochter Truus met Harrie Oppers trouwt in 
1960 komen zij in de boerderij wonen.   
 
Bert en Cisca bouwen in het dorp aan de Pastoor 
van Haarenstraat een nieuw huis. 
 



 

 

Hiernaast: de voorgevel van de oude boerderij. 
 
 

Nadat Harrie is gestopt met de boerderij, gaat 
hij werken bij Rijkswaterstaat. 
 
 

In 1972 verkoopt Harrie de boerderij aan Jan 
van den Broek (geboren in 1918) en Lien 
Pepers (geboren in 1920).  
Harrie en Truus bouwen een nieuw huis aan de 
Zandkuilen. 
 

Hieronder: de familie Oppers:  
Harrie, Truus en de kinderen Bart en Ellen. 

 
 

 
 
In september 1973 komen Jan en Lien van den Broek in de 
boerderij wonen. Zij hebben tien kinderen.  
 

Hieronder: de familie van Jan en Lien van den Broek. 
Staande vlnr; Gerry, Nettie, Ad (overleden in februari 2016), Frans, 
Wim en Doortje (overleden in april 1992.) 
Vooraan: Hans, Jan, moeder Lien, vader Jan, Annie en Karel. 

 
In 1986 wordt de boerderij gesplitst. 
Tijdens de verbouwing zijn nog balken 
gevonden die oorspronkelijk afkomstig 
waren van de oude Lambertuskerk in 
Veghel.  
 
 

Vader en moeder van den Broek gaan in 
1986 in Veghel wonen. 
 

Hiernaast: de boerderij vóór de splitsing. 
 

 
Vanaf 1986 woont zoon Gerry, getrouwd met 
Maria Vissers, in het voorhuis. Zij hebben 
één dochter, Kim. 
 

Zoon Wim, getrouwd met Tonie van de Ven, 
gaat in 1987 in het achterhuis wonen.  
Zij krijgen twee kinderen, Wilco en Cindy 
 
 
 



 

 

Hiernaast: Gerry en Maria van den Broek met hun dochter Kim. 
Maria is in 2011 overleden.         
 
 
Hieronder: Wim en Tonie van den  Broek met hun kinderen 
Wilco en Cindy.  

 
 

Hiernaast: het voorhuis waar Gerry van den 
Broek woont. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Hiernaast: het achterhuis waar Wim en 
Tonie van den Broek wonen. 


