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Wanneer we de in 1984 afgebrande boerderij van de familie Daandels aan de Pater Visserslaan 8 bekijken 
blijkt dat dit een van de oudere boerderijen van Maria-Heide is geweest. 
Deze boerderij wordt voor het eerst genoemd in 1736 en was toen eigendom van Aart Arien Rijckers die 
ook de bewoner van deze boerderij was. Middels vererving blijft deze boerderij tot 1776 in het bezit van de 
familie Rijckers. 
 
In 1776 wordt Peter Antoni van Schijndel, getrouwd met Johanna van den Elsen de nieuwe eigenaar. 
 
Hendrikus Peter Timmers, afkomstig uit Heeswijk, wordt in 1791 de nieuwe eigenaar. Hij was getrouwd met 
Helena van de Laar uit Veghel. 

 
Op 13 februari 1820 trouwt zijn zoon Henricus met Lamberta Vogels 
uit Uden en neemt dan de boerderij over. Zijn vader was reeds in 1817 
overleden. 
 
Hiernaast de situatie tekening uit 1832. De middelste boerderij,  
met de letter B, is de hier beschreven boerderij. 
 

In 1843 overlijdt Lamberta de vrouw van Henricus Timmers In datzelfde jaar op 2 september 1843 trouwt 
de dochter van Henricus, Hendrina, met Johannes (Jan) Daandels. Zij gaan dan op deze boerderij wonen. 
Het begin van de naam Daandels op deze boerderij. 
Na het overlijden van Henricus in 1851 worden Johannes Daandels en zijn vrouw Hendrina de nieuwe 
eigenaars van de boerderij. 
 
Hendrina was de enige dochter. Een broertje en een zusje waren op jonge leeftijd gestorven. 
Daarentegen kreeg Hendrina zelf 15 kinderen. 
Vijf daarvan overleden echter op jonge leeftijd. 
 
Een van de dochters, Catharina, trouwt op 26-08-1901 met 
Marinus van Donsel (Donzel).  
Zij gaan na hun huwelijk wonen op het huidige adres Nieuwe 
Veldenweg 10 en drijven er hun herberg met de naam “D’n 
Paerdebak”. Zij blijven kinderloos. 
In 1916 bouwen Marinus en Catharina van Donzel een nieuw huis aan de huidige Past. van Haarenstraat 
67. (Later bewoond door Wim en Mien van den Brand) 
Een neef van Catharina, Antonius Schepens, gaat in 1916 op “D’n Paerdebak” wonen. Hier eindigt ook de 
functie van herberg op dit pand. 
 
Weer terug naar de boerderij aan de Pater Visserslaan 8. 
Een van de jongere zonen van Johannes Daandels, Wilhelmus trouwt in 1894 met Ardina van de Pol uit 
Uden en zij gaan dan op de boerderij wonen. 
 
Wilhelmus vormde samen met zijn broer Martinus een tweeling. Martinus is echter maar 4 jaar oud 
geworden.  
 
Het echtpaar Wilhelmus en Ardina krijgt 5 kinderen. Wilhelmus overlijdt in 1912 op 49-jarige leeftijd. Hun 
jongste zoon Piet was toen nog maar 6 jaren oud. 



 

 

De weduwe Ardina hertrouwt in 1916 met 
Christianus Verwijst.  
Zij is in 1924 op 58 jarige leeftijd 
overleden. 
 
De jongste zoon Piet trouwt in 1936 met 
Johanna van Boxmeer en neemt dan de 
boerderij over. 
 

 
Hierboven: Wilhelmus  
Daandels 
 
 Hiernaast: Ardina  
 van de Pol.  
 
 
 
                 Hiernaast: Zus voor 
                de boerderij met de 
                gemoderniseerde
                voorgevel. 

 
 
 
 
 
In 1976 zijn Piet en Jans 40 
jaar getrouwd.  
Ter gelegenheid hiervan is 
de foto hiernaast gemaakt.  
Vlnr: Marius, Dinie, zij is 
altijd Zus genoemd, Antoon, 
vader Piet, moeder Jans, 
Martien, Anneke, Jan en 
Wim. 
 

 
 
 
 
 
 

In 1965 trouwt de oudste zoon Wim met Rien van Acht uit St. Oedenrode en neemt dan ook het bedrijf 
over. Piet en Jans bouwen dan een nieuw huis langs de Pater Visserslaan. 
 

  
Wim en zijn vrouw 
Rien hebben een 
gemengd bedrijf met 
koeien en varkens. 
Maar later wordt ook 
de aspergeteelt ter 
hand genomen. 
 
 
 

Wim aan het asperges steken.     Rien met haar asperges 



 

 

In 1984 brandt echter de 
boerderij geheel af. 
 
Hiernaast: De boerderij 
vóór de brand. 
 

 
 
 
 
 
Op dezelfde plaats wordt 
een nieuw woonhuis 
gebouwd. 
         

 
 
Hiernaast:  De familie van Wim en Rien Daandels. 
Vlnr.: Ellen, Peter, Rien, Wim en Eric. 
 
 

Wim en Rien krijgen 3 kinderen. Op 30 augustus 1994 
overlijdt echter hun zoon Eric op 26 jarige leeftijd door 
een tragisch ongeval. 
 
 
 
 
 
 
 

In1997 zijn Wim en zijn vrouw Rien in het huis  
van de ouders langs de Pater Visserslaan gaan  
wonen. Rien heeft er slechts 2 maanden gewoond 
en is toen overleden. 
 
De oudste zoon Peter is verderop aan de Pater 
Visserslaan met een varkensbedrijf gestart. 
                      

             Hierboven het huidige huis op de plaats van  
           de afgebrande boerderij met de prachtige tuin. 
 
 
Hun dochter Ellen, getrouwd met René van de Berg heeft 
weer de woning van Wim en Rien overgenomen.  
René is werkzaam in de luxe interieur- en keukenbouw. 
 
Hiernaast Ellen en René met hun zoon Pim. 
 
 
 


