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Wanneer we de kadasterkaart van 1832 van een gedeelte van de tegenwoordige Pater Visserslaan 
bekijken, dan blijkt dat ongeveer op de plaats 
waar nu het huis Pater Visserslaan 13 staat, in 
1832 al een boerderijtje stond.  
 
Zie letter A op de situatietekening hiernaast. 
(Ter oriëntatie staat rechts b ij de letter C de boerderij van 

familie van Zutphen) 
 

Dit boerderijtje ‘A’ werd bewoond door Hendrik 
Pepers (ook wel Peepers genoemd). Hendrik 
Pepers was getrouwd met Elisabeth van 
Boxmeer. Wanneer dit boerderijtje is 
gebouwd, hebben we vooralsnog niet kunnen 
achterhalen. 
 
 

Hendrik en Elisabeth krijgen tien kinderen waaronder zoon Hendrikus. Deze zoon Hendrikus trouwt in 1886 
met Allegonda van Berkel en zij blijven op het ouderlijk huis wonen. 
Hendrikus en Allegonda krijgen acht kinderen, waarvan er slechts één in leven blijft(Johannes). Het laatste 
kind wordt in 1859 dood geboren en daarbij overlijdt ook moeder Allegonda, 41 jaar oud slechts. 
Twee jaar later hertrouwt Hendrikus met Theodora Habraken. Zij krijgen één zoon, Albertus genaamd. 
Deze zoon Albertus overlijdt, ongehuwd, in 1890 op 27-jarige leeftijd. De ouders Hendrikus en Theodora 
waren inmiddels in 1886 en 1890 overleden. De enige overgebleven zoon uit het eerste huwelijk van 
Hendrikus was dus Johannes. Deze Johannes, getrouwd in 1886 met Josina van de Kerkhof, blijft op de 
ouderlijke boerderij wonen. 
 

In 1895 wordt de ouderlijke boerderij ‘A’ door Johannes en Josina gesloopt. Op plaats ‘B’ wordt de huidige 
boerderij gebouwd. Zij hebben echter maar kort van de nieuwe boerderij kunnen genieten, want ook zij 
overlijden respectievelijk in 1898 en 1901, slechts 44 en 42 jaren oud. In de twaalf jaren dat Albertus en 
Josina getrouwd waren, krijgen zij negen kinderen. Waar de acht kinderen (één kind was inmiddels 
overleden) na het overlijden van de ouders zijn gebleven, hebben we niet kunnen achterhalen. Wel zijn vier 
kinderen enkele jaren daarna in Veghel overleden! 
 

In 1902 wordt de boerderij verkocht aan Albertus van Laanen, die in 1894 met Elisabeth van de Ven 
getrouwd was. Albertus en Elisabeth blijven kinderloos. In 1934 bouwen zij een nieuw huis aan de 
Kruisstraat met de huidige huisnummers 35-37. Zie ook het artikel over huis D60 op de website van Hei’s 
Archief. 
 

De boerderij aan de Pater Visserslaan wordt gekocht door Marinus van Heesch. De vader en moeder van 
Marinus van Heesch waren Antonius van Hees en Huberdina Timmers. Zij kregen drie kinderen: 
 

- Marinus, geboren op 7 mei 1902 in Erp en ingeschreven met de familienaam Van Heesch 
- Petrus, geboren op 7 december 1903 in Erp en ingeschreven met de familienaam Van Hees 
- Wilhelmus, geboren op 4 december 1905 in Erp en ingeschreven met de familienaam Van Hees 

 
Marinus is in 1928 getrouwd met Marie Ketelaars. Vanaf hun huwelijk hebben Marinus en Marie op 
Dorshout in Veghel gewoond. 
Als zij aan de Pater Visserslaan komen wonen, hebben zij al vijf kinderen. In Maria-Heide worden nog vijf 
kinderen geboren, waarvan er twee op jonge leeftijd zijn overleden. 



 

 

Hiernaast foto uit 1944 vlnr: 
Riek, Dien, vader Marinus 
met Antoon, Nolda met strik, 
Wil, moeder Marie met 
Arnold, An en Tonnie. 
 
 
 
 
 
 
Hieronder: de boerderij in 
het midden van de vorige 
eeuw. Op de voorgrond de 
onverharde Pater 
Visserslaan, die toen nog de 
Breesteegt genoemd werd. 
 
 

 

 

Marinus heeft naast zijn 
boerenbedrijf vele jaren bij 
de Boerenbond in Veghel 
gewerkt. 
 
Marinus en Marie zijn 
respectievelijk in 1964 en 
1966 overleden 
 
Hieronder nogmaals een 
foto van de familie van 
Heesch in 1953. 
Vlnr staande: Joke 
Wijgergangs die ook in het 
gezin woonde, verder Riek, 
Tonnie, Nolda, An, Dien en 
Wil. Vooraan Antoon, vader 
Marinus, moeder Marie en 
Arnold. 
 

 
Na het overlijden van zijn 
ouders in 1966 is zoon Antoon 
getrouwd met Annie van Os.  
 
Zij gaan wonen op de 
ouderlijke boerderij. Vier jaar 
later bouwen zij een nieuw 
huis ongeveer op de plaats 
waar de in 1895 afgebroken 
boerderij heeft gestaan.  
 
Antoon heeft voornamelijk bij 
Philips gewerkt. 
 
 
 
 



 

 

Wanneer hun zoon Marc en dochter Marian zijn geboren en 
Annie in 1972 weer in verwachting is, overlijdt Antoon 
plotseling. Enkele maanden later wordt zoon Antoon 
geboren. 
 

Hiernaast: Antoon en Annie met zoon Marc en de 
pasgeboren dochter Marian in 1969. 
 

Wanneer Antoon en Annie in 1970 in hun nieuwe huis gaan 
wonen, wordt de boerderij verkocht aan Bob en Margot van 
Oort. Bob is van beroep vliegenier. 
 

De volgende bewoners zijn Henk en Lisette van de 
Wetering. Zij krijgen twee kinderen, Marloes en Koen. 
 

Tegenwoordig wonen Herman Nederhof en Margaret van 
der Velden in de geheel gerenoveerde boerderij.  
 
 
 

  
Hiernaast: de huidige bewoners Herman 
Nederhof en Margaret van der Velden 
 
 
            
            
      
            
 
 
 
 

Hieronder: het huis aan de Pater 
Visserslaan 14 in 2016 


