
 

 

 

D50, thans Past. van Haarenstr. 66. 
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Op de hoek Past. van Haarenstraat – Nieuwe Veldenweg (thans de tuin van Riny van de Zanden) stond 
vroeger een boerderij. Daar woonde tot 1923 de familie van der Logt. Moeder Anna-Maria en haar 3 
kinderen Johanna, Adriana en Lambertus. De man van Anna-Maria, Driek van der Logt, was reeds in 1890 
overleden 
Toen in dat jaar 1923 moeder overleed, bouwden de kinderen aan de Pastoor van Haarenstraat een nieuw 
renteniershuis met stal. Hier hielden ze enkele koeien en varkens. Dit huis heeft het huidige adres Pastoor 

van Haarenstraat 66, voorheen D50 en wordt nu bewoond door mevrouw Anna Schepens. 
 
De boerderij waar de kinderen van der Logt voorheen woonden werd vanaf 1923 verhuurd aan Jan van Os. 
Jan van Os was in 1923 getrouwd met Anna Maria Raaijmakers. Echter in 1944 zou deze boerderij tijdens 
bevrijdingsacties geheel afbranden. 
 
Terug nu naar de kinderen van der Logt. Op 17 november 1929 overleed Adriana.  
Johanna en Lambertus, beter bekend als Hanneke en Bertje van der Logt, zijn tot 1949 in hun 
rentenierswoning blijven wonen. Daarna zijn ze naar Volkel verhuisd, waar zij enkele jaren later zijn 
overleden. 

In dat jaar 1949 trouwden Jan Schepens en Anna Daandels.  
Zij kochten het huis met stal en gingen er wonen. 
Jan en Anna kregen 4 kinderen: Thea (een meisje dat op jonge leeftijd 
is overleden), Ria, Joke en Jan. 
Jan en Anna verbouwden het huis in 1959.  
De boerderij werd 7 meter langer en breder en werd uitgebreid met 
varkenshokken en een grotere koeienstal.  
Helaas zijn er geen foto’s van het huis vóór de verbouwing of 
tekeningen van de verbouwing. 

Hierboven de gevelsteen uit 1949. 

 
Na de verbouwing was Anna zeer tevreden met het nieuwe washuis en een toilet binnenshuis. In het 
washuis stond de wasketel. Het opgevangen regenwater werd gebruikt als waswater. 
De was werd gedaan met wasbord en wringer. Vooral ook het spoelen van de was (de witte was met 
blauwsel) was zwaar werk.  
Na het wassen kwam de was op d’n bleik te liggen en werd daarna op de waslijn gehangen.  
Wat was Anna blij met haar eerste Hoover wasmachine. 
 
Op d’n bleik of bleek leggen betekende dat de witte was op een grasveld werd uitgespreid en daardoor nog 
helderder werd. Het beste resultaat werd bereikt als de zon scheen. 
 

Hiernaast de familie van Jan Schepens.  
Vlnr: Jan sr. Joke, Ria, Jan jr. en Anna. 
 
In het achterhuis werden de oogstmachines 
gezamenlijk gebruikt met broer Harrie Schepens, die 
in de Huigenbos woonde. Ook het werk tijdens de 
oogsttijd werd samen gedaan. Een vorm van 
coöperatie dus.  
Achter de boerderij stonden kippenhokken, hierin 
huisden de legkippen. Elke week was het eieren 
schoonmaken, die daarna aan de eierbond geleverd 
werden. De eierbond van Maria-Heide was in die tijd 
gevestigd bij Jan Dobbelsteen, thans Past. van 
Haarenstraat 4. 



 

 

Ook was er een boomgaard voor kersen en klein fruit 
achter het huis.  
 
                        Hiernaast een foto uit 1978: Jan Schepens  
                        op de platte wagen tussen de “grünknolle”. 

 
De vraag is wat moet Jan Schepens “in z’n goei pak” op 
de platte wagen op het veld? 

 
Het antwoord is eenvoudig: Jaarlijks maakte de Hoge Raad 
van de Heikrikkels een ludieke foto voor de Carnavals Krant. 
In 1978 werd hiervoor de “platte wagen met paard” van Jan 
Schepens gevraagd. Jan stemde direct toe en vandaar deze 
foto. Uiteraard werd er van Jan zelf ook een foto gemaakt. 
 
 

 
Daarnaast heeft de familie jarenlang asperges geteeld. Deze 
stonden op de Hennenberg, daar waar nu de woonwijk d’n 
Hennenberg is. 
 
Het perceel met de naam “Hennenberg” komt al voor in 1649 
en is in dat jaar door de gemeente verkocht. 
Op de tekening hiernaast is het oorspronkelijk gebied van den 
“Hennenberg” op de kadasterkaart van 1832 gearceerd 
aangegeven. 
 
Of het eerste gedeelte van de naam met “hennen” te maken 
heeft is zeer twijfelachtig. Waarschijnlijk heeft het eerder te 
maken met het woord “heinde” wat “ver-afgelegen” betekende. 
Het tweede gedeelte “berg” geeft aan dat het een hoger 
gelegen gebied was. Het hoogste punt lag vroeger ruim één 
meter hoger dan de omgeving 

 
 
Hiernaast: Jan 
met de melk-
bussen klaar om 
te gaan melken. 
 
 
 
 
 
 
 

Hierboven: De nog steeds gezichtsbepalende  
boerderij aan de Past. van Haarenstraat in 1983. 

 
 
Ook als er een koe 
moest kalven was de 
gehele familie paraat 
en behulpzaam. 

 
 
 



 

 

Wanneer het hooi in de zomer “binnengehaald” 
moest worden, werden er wat pannen van het dak 
gehaald en in het ontstane gat werden de balen op 
de hooizolder gebracht door zowel Jan sr. als Jan jr. 
 

 
 
Anna woont in deze boerderij al 64 jaar.  
Na het overlijden van haar man in 1995 is zij daar 
blijven wonen. Anna is in maart 2013 negentig jaar 
geworden. 

 
Zij is nog zeer actief binnen de KBO van Maria-Heide, waar ze fanatiek 
jeu de boules en koersbal speelt. Ze werd zelfs in 2010 nog jeu de 
boules kampioen 
van Maria-Heide 
in de B klasse. 
       
   
 
 

               Anna Schepens voor haar huis. 
 
 
De huidige boerderij in 2013 
 
 

 


