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In 1933 ruilt Johannes de Louw een perceel grond met Antonius Schepens. Dit perceel, met 
kadasternummer B72, was gelegen aan de huidige Nieuwe Veldenweg, waar nu de gesplitste boerderij 
staat met de huisnummers 9 en 11. 
 
Johannes (Hannes) de Louw trouwt in 1925 met Anna Maria (Miet) Vogels. Hannes werd op 18 april 1884 
geboren op Duifhuis. Hij was een zoon van eveneens Johannes de Louw (1846-1892) en Petronella Rutten 
(1842-1931). De vrouw van Hannes, Miet Vogels, is op 21 augustus1902 geboren in Gemert. 
In 1933, het jaar van de grondruil, bouwen Hannes en Miet een boerderij op het perceel aan de Nieuwe 
Veldenweg. 

Hiernaast:  
De boerderij van Hannes en 
Miet  de Louw aan de Nieuwe 
Veldenweg. 
 
Deze boerderij was de laatste 
boerderij op Veghels 
grondgebied richting Uden. 
 
In 1993 is er een 
gemeentegrenswijziging 
geweest en is o.a. de gehele 
huidige Nieuwe Veldenweg 
gemeente Veghel geworden. 
 
 
 
 

 
Hiernaast: Hannes en Miet de Louw-Vogels op 
3 februari 1965 toen zij 40 jaar getrouwd waren. 
 
Hannes en Miet hebben geen kinderen 
gekregen. 
Wel heeft de gehandicapte broer van Miet, 
Frans (1921-1962)  vele jaren bij hen 
ingewoond. 
 
In juli 1965 stierf Miet.  
In dat jaar is Wim van den Berg getrouwd met 
Diny van Hees. Diny was een nicht van Miet. 
Tijdens de bouw van hun nieuwe huis hebben 
Wim en Diny bij Hannes ingewoond. Daar is 
ook hun oudste zoon Heinz geboren. 
 
Hannes is in 1966 naar het bejaardenhuis in 
Veghel gegaan, waar hij een jaar later overleed. 
 



 

 

In 1966 heeft Antoon van 
den Tillaart, getrouwd met 
Tonny van Hees, de 
boerderij gekocht. Tonny 
was ook een nichtje van 
Miet de Louw-Vogels. 
Antoon en Tonny van den 
Tillaart- van Hees hebben 
zelf nooit op de boerderij 
gewoond. De boerderij 
werd lange tijd verhuurd. 
De eerste huurder was 
Martien Vogels. 
                                                                                                                      
Hiernaast nogmaals de 
oude boerderij. Vroeger 
werden zwart-wit foto’s 
vaak ingekleurd. 
 
 
 

In 1970 werd de boerderij 
gesplitst. 
De eerste bewoners in de 
gesplitste boerderij waren in het 
achterhuis Toon en Ine van 
Haandel en in het voorhuis Henk 
en Ria Verstraten. 
In 1974 hebben Henk Verstraten 
en Toon van Haandel samen een 
nieuw dubbel huis gebouwd in de 
Ratelaar.  
 
De volgende huurders waren 
Hans de Goeij en Cor Hazelberg. 
Hierna zijn er nog diverse andere 
bewoners geweest. 
 
Hiernaast de boerderij in de 
winter van 2003. 

 
Hieronder de bewoners in 2015: 
 

Hiernaast: Frank en Marion Wijdeven met 
hun kinderen Lars en Lisa. 
Frank heeft een aannemersbedrijf. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Hiernaast: Frank en Dorien Rovers 
met hun kinderen Teun en Kim. 
Dorien heeft een nagelstudio aan 
huis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Hierboven: de woningen aan de Nieuwe Veldenweg 9-11 in 2015 
 


