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Wanneer we de geschiedenis van het huis aan de Meester Schendelerstraat 2, voorheen D63, bestuderen, 
blijkt dat de eerste woning op deze plaats gebouwd is tussen 1832 en 1839. Op de kaarten van het 
kadaster in 1832 was op deze plaats nog geen bebouwing. De grond was beschreven als bouwland en 
eigendom van Adriaan Timmers.  
Echter bij de volkstelling in 1839 had Adriaan Timmers inmiddels op deze grond een huis gebouwd. 
Hij is in 1834 getrouwd met Wilhelmina Vermeulen en waarschijnlijk is in die periode ook het huis gebouwd. 
Het echtpaar krijgt vier kinderen, eerst drie meisjes en tenslotte een jongen, Jan genaamd. 
De eerste twee meisjes zijn op jonge leeftijd overleden. Het derde meisje, geboren in 1839, was Johanna 
Maria. Zij trouwt in 1877 met Joseph van der Heijden uit Breda. Het echtpaar blijft kinderloos. 
In Maria-Heide is dit paar later beter bekend geworden als Joost en Jennemie.  
 

Op pagina 243 van het boek ‘Mariaheide 1906-2006 Een kleine honderd jaar’ staat meer informatie over dit 
echtpaar. 
 

Op 2 april 1843 wordt het vierde kind van Adriaan en Wilhelmina geboren, zoon Jan. Moeder Wilhelmina 
overlijdt zes dagen na de geboorte. Jan is waarschijnlijk ook in deze periode overleden. Van zijn overlijden 
is namelijk geen informatie te achterhalen 
 

Adriaan hertrouwt amper twee maanden later, op 10 juni 1843, met Antonetta van de Velden. Dit echtpaar 
krijgt drie kinderen:   
1. Hendrikus 1844-1903, trouwde met Maria Maas uit Schijndel. 
2. Wilhelmus 1846-1897, is op 53-jarige leeftijd ongehuwd overleden.  
3. Wilhelmina 1849-1929, trouwde met Johannes Pennings uit Schijndel.  
 

Het oorspronkelijke huis is waarschijnlijk van slechte kwaliteit geweest, want in 1875 vindt er, volgens het 
kadaster, herbouw plaats. 
 

Dochter Wilhelmina trouwt dus 
op 24 oktober 1881 met 
Johannes Pennings uit 
Schijndel. Zij gaan wonen op het 
nieuwe ouderlijk huis in Maria-
Heide. 
Dit echtpaar krijgt drie kinderen: 

1. Johannes, 1887-1969, in 
1916 ingetreden in de 
orde van de 
Minderbroeders 
Kapucijnen als broeder 
Longinus. 

2.  Adrianus 1888-1943, is 
getrouwd  met Ardina van 
Oort uit Uden.  

3.  Martinus 1890-1975, is 
getrouwd met Adriana 
Gevers uit Dinther.  

                                                       Hierboven: De familie van Wilhelmina en Johannes Pennings-Timmers  
                                                       met links broeder Longinus. 

 
Meer over het kloosterleven van broeder Longinus in de rubiek ‘Bijzondere gebeurtenissen’ op deze site in 
het artikel  ‘Hoe een Heise boerenzoon werd vereeuwigd op het strand van Bergen’. 



 

 

Zoon Martinus trouwt op 4 mei 1920 getrouwd met 
Adriana Gevers uit Dinther. Zij gaan op het ouderlijk huis 
wonen. Zij krijgen vier kinderen: 

1. Wilhelmina (Mien) 1921-1974, ongehuwd 
gebleven. 

2. Francisca (Cis) 1923-2012, getrouwd met Driek 
Opsteen. 

3. Johannes (Jan) 1925-1994, getrouwd met Toos 
Verstraten. 

4. Petronella (Nel) 1928-2009, getrouwd met 
Henricus Wijdeven uit Uden. Zij zijn naar Canada  
geëmigreerd. 

 
Hiernaast:  Martinus en Adriana achter hun huis. 

 
Hiernaast: Het huis na de splitsing in 1957. 
 
Zoon Jan is op 20 oktober 1957  getrouwd met Toos Verstraten. Toen is het huis gesplitst in twee 
woningen. De ouders, Martinus en Adriana, zijn in de nieuwe aanbouw gaan wonen, Jan en Toos in het 
oude gedeelte. 
 

Adriana overlijdt in 1961 en Martinus in 1975. Na het 
overlijden van Martinus is het gedeelte van het huis, met 
huisnummer 4, vele jaren verhuurd geweest. Diverse pas 
getrouwde stellen uit Maria-Heide hebben er tijdens hun 
eerste huwelijksjaren gewoond.             
 
Naast de uitbreiding van het huis in 1957 zijn er diverse 
schuren gebouwd voor de varkenshouderij van Jan. 
Daarnaast heeft Jan vele jaren bij de familie Jansen aan 
de Pater Visserslaan gewerkt. 
Jan en Toos krijgen een zoon, ook Jan genaamd. Voor de 
duidelijkheid noemen wij hem Jan jr. 
 
 
Hiernaast: Toos en Jan op weg naar de kerk. 
  
        
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Rechts: Moeder Toos, Jan jr., en vader Jan. 
 

Jan Pennings sr. overlijdt in 1994. Zijn vrouw Toos 
verhuist in 1996 naar Veghel,waar zij in 2002 is 
overleden.   
               
Jan jr. trouwt in 2002 met Lionne van Oort en zij gaan 
in Erp wonen. Zij krijgen een dochter Claudia en een 
zoon Stef, die direct na zijn geboorte is overleden. 
 
Jan jr., intussen eigenaar van zijn ouderlijk huis, 
bouwt in 2002 bij de boerderij een grote 
machineloods. 
De woongedeeltes van de boerderij worden verhuurd. 
In 2005 wordt het hele bedrijf verhuurd aan Toon 
Rooyakkers uit Mariahout. 
Op 20 januari 2006 is Jan jr. in Erp overleden. 
 

Begin 2014 heeft Toon Rooyakkers de boerderij en de 
bijgebouwen gekocht. Eind 2014 wordt de boerderij 
opnieuw verkocht aan Gert-Jan van Bergen en Peter 
Daandels. In mei 2016 komt de boerderij negatief in het nieuws als blijkt dat criminelen uit Gelderland de 
loods hebben gehuurd om gestolen auto’s te demonteren. 
 

 
De boerderij aan de Meester Schendelerstraat 2 in 2015. 


