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De boerderij aan de Meester Schendelerstraat 6, voorheen D62, wordt momenteel bewoond door Marius en 
Gerda van Boxmeer. 
 

De grond van kadasternummer B 393 lag in 1801 langs het kerkenpad naar Veghel. De grond is door Johan 
de Jong uit Beek en Donk gekocht en in 1822 doorverkocht aan Petrus Versteegde. Deze Versteegde was in 
1814 getrouwd met Anne Marie Pepers. Het is waarschijnlijk dat hij degene is die de boerderij bouwt. Petrus 
en Anne Marie blijven kinderloos. Zij sterven respectievelijk in 1844 en 1851. 
De boerderij wordt geërfd door Wilhelmina Timmers (1801-1870), waarschijnlijk een nicht van Anne Marie. 
Wilhelmina trouwt met Lambert Looijmans (1798-1863) in 1831. Er worden acht kinderen geboren uit dit 
huwelijk. Hiervan sterven er drie als kind en blijven er vier ongehuwd.  
Zoon Antony (1835-1897) trouwt met Wilhelmina van Stiphout. Ook zij waren niet gelukkig met hun 
nageslacht. Vier baby’s sterven, zoon Lambertus wordt 34 jaar oud en Geertruida is dan nog de enige 
Looijmans. Zij erft na het overlijden van haar ooms en tantes de boerderij in 1912, maar gaat er niet wonen. 
Tot 1924 wordt het huis bewoond door Johannes Pennings. 
 

Geertruida Looijmans is in 1891 gehuwd met Wilhelmus Verhoeven en woont dan op het Beukelaar in 
Veghel. De familie van Wilhelmus Verhoeven breidt het familiebezit flink uit. In 1924 bouwt Willem een 
boerderij aan de Hintel D67 voor dochter Jaan, gehuwd met Ties van de Ven. Zie het artikel over huis D67 
op de website van Hei’s Archief.  

Hiernaast de familie van Wilhelmus en 
Geertruida Verhoeven ter gelegenheid 
van hun 25 jarig huwelijksfeest in 1916. 
Dit gezin heeft niet op deze boerderij 
gewoond, maar op Het Ven. 
Staande vlnr: Bertha, Jaan, Graard, 
Chris, Mieke, Dina, Toon en Mina. 
Vooraan vlnr: Bert, Wilhelmus, 
Geertruida en Jans 
            
Op de boerderij aan de tegenwoordige 
Meester Schendelerstraat komt zoon 
Chris wonen na zijn huwelijk met 
Adriana van Rijbroek in 1924.  
 
Tonnie Verhoeven was de oudste 
dochter. Haar ouders kregen twaalf 
kinderen, waarvan er vier dood geboren 
werden. Iets dat Tonnie pas later te 
weten kwam. 

 
Tonnie vertelde in 2016: “Moeder moest wel eens het bed houden, maar we kregen niets te horen of te zien. 
Maar één keer was moeder echt ziek, het zal rond 1932 zijn geweest. Moeder had een longontsteking, wat 
toen ‘een bezetting’  werd genoemd. Het was ernstig, want er kwam veel ziekenbezoek. Zelfs pastoor Van 
Haaren. Die gaf mij de opdracht een fles cognac te komen halen op de pastorie, een goed medicijn voor de 
patiënt.” 
 
 



 

 

Rechts: de kinderen van Chris  
Verhoeven in 1936. 
Vlnr: Riek, Truus, Tonnie, Wim, Bertha, 
Miet en Graard. Toon ligt dan nog in de 
wieg en staat er niet bij. 
 
Tonnie wist na 80 jaar(!) nog dat de foto 
gemaakt is door haar vriendin Grarda van 
den Tillaar. 
 
In het jaar 1936 verhuist Chris Verhoeven 
naar de Lindenlaan in Veghel, hij kan daar 
de boerderij kopen van vier vrijgezelle 
ooms en tantes. In het huis D62 komt dan 
zijn zus Jans  wonen, die dan net 
getrouwd is met Bert van Boxmeer uit 
Veghel. De boerderij van Chris in Veghel 
brandt af tijdens de oorlog.  
 
Bert van Boxmeer en Jans Verhoeven krijgen zeven kinderen. Zoontje Martien van acht overlijdt na een 
ernstige ziekte. Ook zoon Wim komt, zestien jaar oud, op ongelukkige wijze om het leven als hij geraakt 
wordt door de bliksem. Hij is dan bij Frans van Asseldonk op het veld aan het hooien. Dat gebeurt in 1957.  
 

Links: trouwfoto van Bert en Jans.  
 
Hiernaast: 
de familie 
van Bert  en 
Jans van 
Boxmeer  
Vlnr: Wim, 
Bert, 
Martien, 
Anneke, 
Marius, 
Jans, Albert 
en Truus.  
 

 
Hiernaast: Jans met de jongste 
        dochter Will. 
 
 
 
Hieronder: achterzijde van de 
boerderij met melkkannen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Als zoon Marius in 1967 trouwt met Gerda van den Acker, 
gaan Bert en Jans naar de Ericastraat, waar ze een nieuw 
huis betrekken.  
 

Marius (Mais) en Gerda krijgen twee zonen en twee dochters 
en wonen nog steeds in het huis dat door de eeuwen heen 
vaak verbouwd is, vooral door vader Bert. Mais: ”Wat hij ’s 
morgens bedacht, werd ’s middags gemaakt.”  
 

 
Hierboven: de boerderij in 1975 en in 2003 
 
Hiernaast: het gezin van Mais en Gerda van 
Boxmeer:  
Staand :Jacqueline, Mais, Gerda en Ellen 
Zittend: John en Alex 
      
Hieronder: de boerderij in 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


