
 

 

 

D67, Hintelstraat 12 
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De boerderij D67 aan de Hintel wordt op dit moment bewoond door de familie Rikken, maar is beter bekend 
als de boerderij van Ties en later zijn zoon Wim van de Ven. Dit huis is in feite niet erg oud, pas in 1925 
gebouwd, maar de geschiedenis van de grond (de Groote Hintelt) waarop het gebouwd is, gaat eeuwen 
terug. We vonden hierover in de geschiedschrijving van de Zijtaartse Martien van Asseldonk het volgende: 
 
Het gaat hier om 20 bunder 
die in een ver verleden in 
handen was van een zekere 
Beersmans en daarom 
Beersmans Hoeve werd 
genoemd . Rond 1342 
verkocht Johannes van 
Caetsenhoven deze 20 
bunder met toestemming van 
de hertog aan de inwoners 
van Veghel. Die betaalden 
daar voortaan een jaarlijkse 
cijns voor aan de hertog. Van 
Caetsenhoven deed dus 
afstand van het goed ten 
behoeve van zijn landsheer, 
de hertog van Brabant, die het 
perceel vervolgens aan de 
inwoners van Veghel uitgaf.  
Aan dit gebied werd later de 
naam Hintelt gegeven; dat 
betekent  ‘doorgang’ of ‘weg’. 
Mensen van het Ven konden 
zo de heidevelden tussen de Heyde (nu Mariaheide) en Havelt bereiken. Men veronderstelt dat dit de 
reden was voor de aankoop van de grond. We spreken hier van de Groote Hintelt en, iets verder richting ’t 
Ven, de Kleine Hintelt. In 1832 was de Groote Hintelt  nog steeds gemeentegrond.  
(voor uitgebreide informatie zie www.oudzijtaart.nl) 
        Hierboven de kaart met  de oude veldnamen. 
 

Hiernaast een detailkadasterkaart uit 1832 waarin het 
bovenstaande kaartje is ingetekend. Op de plaats van de 
letter ‘A’ staat thans de hier omschreven boerderij van de 
fam. Rikken. 
 

De rode lijn vanaf de boerderij A naar onder op de kaart 
is het tracé van het vroegere kerkenpad naar Veghel. 
 

Het grote perceel met kadasternummer B504 wordt rond 
1849 opgesplitst. Langs dit perceel liep ook het voetpad 
van Uden naar Veghel. Voor mensen uit de ‘Veghelse 
Hei’, er was immers nog geen parochie, was dit het zgn. 
kerkenpad. Het steegje ligt er sinds de laatste 
ruilverkaveling niet meer. Op de luchtfoto uit de jaren 
tachtig  kan men zien dat het in het verlengde van de 
Schendelerstraat lag. 

http://www.oudzijtaart.nl/


 

 

Hiernaast een luchtfoto uit de jaren 
tachtig.  

 
← Kerkenpad 
 

Geheel rechtsboven is nog juist de 
boerderij te zien die nu bewoond wordt 
door de familie Rikken. Het kerkenpad is 
hier nog zichtbaar. 
 
Een deel van  het land komt in bezit van 
Johannes van Stiphout, die van de 
onontgonnen grond  weiland  maakt.  
Rond 1888 wordt dit weiland gekocht door 
Antonij Looijmans (1835-1897), die dan 
op het Ven woont, maar geboren en 
opgegroeid is op de boerderij die 

momenteel door de familie van Mari van Boxmeer wordt bewoond. Zijn dochter Geertruida (1866-1938) 
trouwt met Wilhelmus Verhoeven, geboren op het Hezelaar in Veghel (1862-1928).  
 

Zij vragen in 1924 een vergunning aan voor het bouwen van een woonhuis, stal en schuur op de Groote 
Hintel. Adriana (Jaan), de oudste dochter (1892-1970), in 1925 gehuwd met Josephus Martinus (Ties) van 
de Ven (1893-1979)  gaat na haar huwelijk op deze nieuwe boerderij wonen.  
 
 
 

 

Hierboven en hiernaast: de tekeningen bij de bouwaanvraag in 
1924. 
 
 
 
 
 

Ties van de Ven was geboren op Dorshout in Veghel in een 
gezin van tien kinderen. In de testamenten van de ouders lezen 
we dat zijn oudste broer Johannes priester was in Kerkdriel. 
Aardig is het dan om terug te lezen in de laatste 
wilsbeschikking van een ongehuwde tante dat zij hem opdraagt 
200 missen te lezen voor haar zielenrust. Hiervoor betaalt ze 
hem 500 gulden. 
 
 

 



 

 

Ties van de Ven en Jaan 
trouwden dus in 1925. Ze kregen 
zeven kinderen, waarvan een 
zoon jong overleed.  
 
 In 1934 is het voorhuis geheel 
door brand verwoest, maar direct 
daarna weer in aangepaste vorm 
herbouwd. 
 

Rechts: Familiefoto van Ties en 
Jaan van de Ven in 1948, het jaar 
waarin zoon Wim als militair naar 
Indonesië moest. Achteraan vlnr: 
Wim, vader Ties, moeder Jaan en 
Lamberdina (Dina) 
Vooraan: Harry, Truus, An en 
Gerard. 
 
 
De oudste zoon Wim is op 30 januari1948 naar Indonesië vertrokken en op 9 mei 1950 behouden  
teruggekeerd. De heen en terugreis vond plaats per boot. Naar Indonesië met de ‘Nieuw Holland’, terug 
met de ‘Zuiderkruis’. 
 

Hiernaast een foto bij het vertrek van Wim 
naar Indonesië 
 
 
Wim trouwde in 1963 met Wilhelmina 
(Mientje) van den Elzen( 1926) uit Boekel.  
Mientje van den Elzen verloor al op jonge 
leeftijd haar vader en groeide op bij een oom 
en tante. Iets wat vroeger heel gebruikelijk 
was. Haar moeder had immers nog veel 
monden te voeden en moest knecht en meid 
betalen voor het werk op de boerderij. Vaak 
werd zodoende een oplossing binnen de 
familie gezocht. 
 
 

 
Hiernaast de familie van Wim  en Mientje van 
de Ven en de kinderen vlnr: Marianne, Jozé 
en Maria. 
 
 
Toen Wim en Mientje op de boerderij 
kwamen, bleven de ouders Ties en Jaan en 
ook de jongste zus An bij hen inwonen. 
Daartoe werd het voorhuis wat verbouwd. 
Aan de voorzijde zien we een extra raam.  
 
In 1970 stierf Jaan vrij plotseling. Ties heeft 
de laatste jaren van zijn leven doorgebracht 
in het bejaardenhuis van Eerde.  
 
 
 
 



 

 

Hiernaast: de boerderij eind 
jaren vijftig (de weg is nog 
niet verhard) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hieronder: de boerderij na de 
verbouwing waarbij Ties, 
Jaan en An van de Ven 
kwamen inwonen bij Wim en 
Mientje. 
 
 

 
 
Wim overlijdt in 1989 en Mientje 
gaat in 1991 op de Krielenberg 
wonen.  
 
 
Dochter Marianne met haar 
gezin komt op de ouderlijke 
boerderij. Het huis raakt de 
agrarische functie  dan kwijt.  
Marianne en Peter Rikken 
krijgen twee dochters en een 
zoon. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hiernaast: de familie Rikken, vlnr:  
Susanne,  Peter, Marianne, Nicole 
en Jeroen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Hierboven de boerderij in 2014. 
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