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De begingeschiedenis van deze boerderij, waar thans Will Dobbelsteen woont, is vrij ingewikkeld en moet 
als volgt geweest zijn.  
Volgens kadastrale gegevens is deze boerderij in 1840 gebouwd door Christiaan van den Tillaart (1775-
1850). Christiaan van den Tillaart was ook de eigenaar van de grond en woonde op het huidige adres 
Kruisstraat 12. Zijn zoon Martinus van den Tillaart(1808-1892), is op 29-05-1840, getrouwd met Johanna 
Timmers en gaat daarna op deze nieuwe boerderij wonen. 
 

Op 21 februari 1851 trouwt Maria van den Tillaart, een zus van Martinus, met haar naamgenoot Antonius 
van den Tillaart. Zij gaan dan op deze boerderij wonen.  
Middels een deling in 1864 worden zij, Maria van den Tillaart(1809-1877) en haar man Antonius, eigenaar 
van deze boerderij. Dit echtpaar blijft kinderloos en in 1878 overlijdt Antonius. 
Een zekere Franciscus van Deursen, getrouwd met Adriana Smits, heeft ook nog een korte periode op 
deze boerderij gewoond. 
 
Als haar man is overleden verkoopt Maria de boerderij aan haar broer Martinus, die er al eerder woonde. 
 
De naam van den Tillaart werd vroeger in officiële stukken ook op diverse andere wijzen geschreven zoals 
Tillart, Tillaar en Tillaer. 
 

Middels een boedelscheiding in 1918 wordt de dochter van Martinus, Johanna van den Tillaart, die 
getrouwd is met Piet van Cleef, de nieuwe eigenaar van de boerderij. 
 

Echter al vanaf 1888 huurt Johannes (Hannes) Dobbelsteen, getrouwd met (Johanna) Josina Verhagen, 
deze boerderij. In 1921 koopt deze Hannes de boerderij. 
Hannes en Josina krijgen 13 kinderen. Eén dochter, Maria Johanna, wordt echter slechts één jaar oud. 
 

Foto uit 1913 ter 
gelegenheid van het 
zilveren huwelijksfeest 
van Hannes en Josina 
Dobbelsteen. 
 
Achterste rij vlnr: 
Dina, Jan, Janus, 
Bertha, Driek en 
Tinus, die later het 
café Tramstation in 
Maria-Heide runde.  
Vooraan vlnr: Drieka, 
Bert, vader Hannes, 
de jongste telg Piet, 
moeder Josina, Jans, 
Martha en Marie. 



Hierboven: De oudste zoon 
Tinus Dobbelsteen met zijn 
jongste broertje Piet. (+/- 1909) 
     Hierboven foto uit 1932, onder de boom voor de boerderij. 
     Moeder Josina is een jaar eerder in 1931 overleden, terwijl vader 
     Hannes in 1933 zal overlijden.  
     De kinderen Piet, Bert, Martha, Dina en Jans blijven op de boerderij 
     achter. De soldaat, links op de bank is onbekend. 
 

Piet, als jongste telg, trouwt in 
1938 met Drieka van Lieshout, 
zij nemen de boerderij over. 
De overige broers en zussen 
waren inmiddels allemaal het 
huis uit. 
 
 
 
 
Foto hiernaast: 
Het gezin van Piet en Drieka 
Dobbelsteen in 1963 ter 
gelegenheid van hun 25-jarig-
huwelijksfeest.  
De kinderen staan op leeftijd: 
Josine, Anneke, Ria, Jan, 
Mari, Gerrie, Ad, Henk, Joyce, 
Wim, Peter, Henriëtte, Jos en 
Anja. 
 

 
Naast het boerenbedrijf is Piet altijd zeer actief 
geweest in diverse bestuurlijke organisaties.  
In eerste instantie als voorzitter van de plaatselijke 
rijvereniging.  
Maar later ook in diverse vakorganisaties. Zo was Piet 
29 jaar (1945-1974) voorzitter van de Boerenbond 
Maria-Heide.  
Eveneens is Piet gedurende dezelfde periode (1945-
1974) gemeenteraadslid van Veghel geweest.  
Maar naast gemeenteraadslid was hij ook vele jaren 
wethouder en locoburgemeester.  
 
   Hiernaast: De voorgevel van de 
   boerderij in wintertooi. 



Vooral in het begin was zijn 
boerderij dikwijls een soort 
dependance van het 
gemeentehuis van Veghel, 
waar veel mensen thuis 
persoonlijk werden ontvangen.  
Hierbij was zijn vrouw Drieka 
altijd de spontane gastvrouw 
ondanks de zorg voor het grote 
gezin en haar drukke werk-
zaamheden op de boerderij. 
 
Hiernaast de boerderij op een 
mistige dag in de jaren zestig. 
De persoon op de wagen is de 
buurman Ad Rovers.  
Op de voorgrond het inmiddels 
verdwenen weggetje naar de 
Pastoor van Haarenstraat. 
 

 
 
 
 
Foto hiernaast:  
Piet Dobbelsteen samen 
met prinses Margriet tijdens 
de opening op 10 mei 1973 
van de Werktuigendagen in 
Liempde waarvan Piet vele 
jaren voorzitter is geweest. 

 
 
 
 
 
 
 

Een ander belangrijke activiteit van Piet is 
geweest het voorzitterschap van de ruiverkaveling 
Veghel/Erp.  
Piet is voorzitter geweest van 1963 tot aan de 
afronding van de verkaveling in 1986. 
 
Foto hiernaast. 
Na de afronding van de ruilverkaveling Veghel/Erp 
in 1986 werd door het toenmalige college, 
raadsleden en enkele ambtenaren per fiets het 
resultaat bezichtigd. Blijkbaar had Piet als 
voorzitter een speciale plaats achter op de fiets 
van de toenmalige burgemeester Harrie van 
Weegen 

 
 
 
Geleidelijk aan hebben Piet en Drieka het boerenbedrijf afgebouwd om er tenslotte in 1966 definitief mee te 
stoppen. 
In 1974 is Piet ook gestopt met zijn andere functies en konden zij nu samen van een welverdiende rust 
gaan genieten.  
 



Als waardering voor zijn grote verdiensten 
heeft Piet diverse onderscheidingen 
mogen ontvangen. 
Maar de grootste waardering vond hij het 
naar hem genoemde “Dobbelsteenplein”. 

 
 
Hiernaast: Piet en Drieka in 1981, tijdens 
de onthulling van “d’n Dobbelsteen” op het 
Dobbelsteenplein in Maria-Heide. 
 
 
 
 
 
 

In 1989 zijn Piet en Drieka verhuisd naar een appartement in Veghel. Zoon Henk en zijn vrouw Will hebben 
de boerderij overgenomen.  
Tot 2001 hebben Henk en Will er hun assurantie- en 
adviesbureau gevoerd. 
In 2002 is Henk op 53-jarige leeftijd plotseling 
overleden.  

Fam. Dobbelsteen vlnr: Jeanine, Tom, Will en 
Henk. 
 
De boerderij in 2003. 
 


