
 

 

 

D38, Scheiweg 6-8 
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Aan de rand van onze parochie, aan de tegenwoordige Scheiweg, staat een boerderij die sinds 1957 uit 
twee woonhuizen bestaat. In het voorhuis op nummer 6 wonen Emiel Diks en Lidewij Rombouts en in het 
achterhuis op nummer 8 Willy van den Elzen en Diny Dortmans. 

De reden dat we deze boerderij nu beschrijven is de vondst van een bidprentje. De overledene is een 
oorlogsslachtoffer, Harrie van Lieshout, die hier geboren en opgegroeid is. In het onlangs verschenen boek 
‘Klein in een wereldoorlog, Mariaheide 75 jaar bevrijd’ beschrijven we de gebeurtenissen rond de dood van 
deze 28-jarige boerenknecht.  

Hiernaast: Harrie van Lieshout en de 
achterzijde van zijn bidprentje. 

Op het perceel met het vroegere 
huisnummer D38 staat vermoedelijk al 
een woning sinds het begin van de 18e 
eeuw. Achtereenvolgens worden tussen 
1722 en 1822 de volgende bewoners en 
eigenaren genoemd: 
 

 Weduwe van Hendrick Willems 

 Peter Peters van den Heuvel 

 Antonij Leenders- van den 
Heuvel 

 Leendert Antonij van den 
Bogaert 

 Arnoldus Heerkens  
      

Deze laatste staat te boek als eigenaar, wanneer rond 1830 het kadaster 
wordt opgericht. Zijn echtgenote is Clara van den Boogaard.  Het huis blijft in 
de familie tot 1887. Dan wordt het verkocht aan Johannes van 
Lieshout(1841-1926) uit Dinther en Josina de Groot(1847-1916) uit Uden.  

 
Voor zover bekend kregen ze vier 
kinderen. Zoon Piet (1882-1969) erft 
in 1922 de boerderij. Hij is gehuwd 
met Tonia van der Heijden (1883-
1958) uit Nistelrode.  
Piet en Tonia kregen twaalf 
kinderen. Hiervan zijn tien kinderen 
getrouwd, stierf een dochter op 35-
jarige leeftijd en werd zoon Harrie 
door een granaat gedood in een 
schuilkelder in ’s-Hertogenbosch. 
 

Hiernaast de familie van Piet en 
Tonia van Lieshout. 
Achteraan: Harrie, Martien, Stien, 
Driek, Jans, Mies, Jan, Cis en 
Janus. Vooraan: Wim, vader Piet, 
Fien, moeder Tonia, en Miet. 
 
 



 

 

In 1938 is de boerderij van Piet van 
Lieshout, tegelijk met drie andere 
boerderijen, afgebrand. Dit was 
veroorzaakt door kinderen die met 
lucifers speelden in de hooimijt. Zie het 
verhaal bij D40 op www.Mariaheide.nl. 
 
Hiernaast: een ingekleurde foto van de  
nieuwe boerderij 

  
Piet was in de buurt bekend als ‘klein 
Pietje van Lieshout’, want er woonde 
nog een Piet van Lieshout in de buurt. 
Pietje werd gehinderd door handicaps 
aan zijn been en aan één oog, 
veroorzaakt door ongelukjes op de 
boerderij. De zoons moesten dus veel 
werk overnemen.  
Ze reden de rômkar en werkten voor de 
eierbond. Jan was voorbestemd op de 
boerderij te komen. Het liep anders, want zijn aanstaande vrouw zou dan de nog thuiswonende kinderen en 
de ouders erbij krijgen! Dat betekende een gezin van zeven personen om voor te zorgen. Ze koos ervoor om 
na haar huwelijk in 1955 de boerderij van haar vader over te nemen in Boerdonk.  
 

Dochter Fien, gehuwd met Harrie Zegers, blijft 
kinderloos. Ze koopt in 1956 de boerderij, 
Scheiweg 6. 
In 1957 wordt de boerderij gesplitst en koopt 
haar broer Adrianus het achterhuis, Scheiweg 
8.  
Hij is gehuwd met Francisca van Lankveld en 
krijgt twee kinderen. Het boerenbedrijf wordt 
afgebouwd en het vee verkocht. Tonia sterft in 
1958 en Piet blijft bij dochter Fien wonen. 
Regelmatig fietst hij met zijn aangepaste fiets 
naar zoon Jan in Boerdonk en geniet daar van 
het boerenbedrijf.  
 
Hiernaast: de boerderij na de splitsing 
 
Hieronder: de familie Mentzel 

 
 
In 1968  kopen Tini  en Jannie Mentzel het achterhuis, 
Scheiweg 8.  
Zij hebben vier kinderen, waaronder dochter Rita, gehuwd met 
Leo van Asseldonk en nu woonachtig op de Goordonksedijk.  
Tini Mentzel werkte bij het GAK. In 1987 verhuist hij met zijn 
gezin weer naar Veghel. 
 

In 1987 kopen Diny Dortmans met haar man Willy van den 
Elzen dit deel van de boerderij. Zij hebben een dochter, Anouk, 
en wonen nog steeds op Scheiweg 8. 
Diny  is medewerkster bij Van Haarenstaete. 
 
 
 
 
 

http://www.mariaheide.nl/


 

 

Hiernaast: Willy van den Elzen, Diny Dortmans en 
hun dochter Anouk 

 
Zeven jaar eerder al, in 1980, kocht de broer van 
Diny, Chris Dortmans het voorhuis, Scheiweg 6, van 
Fien Zegers.  
Chris was getrouwd met Doortje van den Broek van 
Driehuizen. Doortje overlijdt in 1992. Chris hertrouwt 
in 1999 met Jannine van Gool. In 2003 verkopen zij 
het huis aan de Scheiweg en gaan in de 
Steenovenstraat wonen. 
In datzelfde jaar overlijdt Chris. 
 

 

 
 
Hiernaast: Chris en Doortje Dortmans-van den Broek 
met de kinderen Suzan en Janne 
 

 
 
 
 
 
In 2003 kopen Rob Neijts en Marian van Empel de woning aan 
de Scheiweg 6 en blijven er tot 2017 wonen. 
 

 
Hiernaast: het gezin van Rob Neijts en Marian van Empel 
 

 
 
 

 
In 2017 wordt Scheiweg 6 verkocht aan 
Emiel Diks en Lidewij Rombout, de 
huidige bewoners.  
Naast hun vaste werkzaamheden, 
runnen zij in de oude paardenstal een 
bed and breakfast. 
 
Hiernaast: Lidewij Rombout en Emiel 
Diks 



 

 

 
  Hierboven: een luchtfoto van de boerderij met de vele bijgebouwen 
 

 
Hierboven: de boerderij in 2019, links Scheiweg 8, rechts Scheiweg 6. 

 
 


