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In 1999 verkochten Noud en Mien Aarts hun 
boerderij aan de Kruisstraat met huisnummer 4, 
voorheen D77, aan Henk van Lankveld. Noud 
en Mien bouwden aan de overzijde een nieuw 
huis. 
Enkele jaren later werd de boerderij weer 
verkocht aan Henny en Yvonne van der Linden. 
Deze lieten de boerderij slopen en bouwden op 
dezelfde plaats een nieuw huis. Uiteindelijk is 
het huis weer door Henk van Lankveld 
teruggekocht. 
 
Hiernaast: De in 2000 afgebroken boerderij. 
 
 
Dit was echter niet de eerste keer dat het huis werd herbouwd. Wanneer we terug gaan in de geschiedenis 
dan zien we dat. 
Rond 1754 bouwt Jan Adriaan (Ariens) Raijmakers een boerderijtje enkele tientallen meters achter de 
latere boerderij van Noud en Mien Aarts. 
In 1785 overlijdt Jan Adriaan Raijmakers. In 1793 koopt zijn weduwe Maria van Roosmalen een 
aangrenzend perceel grond van de gemeente. Dit perceel was gelegen tussen de boerderij en de 
zandweg, de latere Kruisstraat.  
 
De omschrijving in de koopakte is als volgt: 
 
Groot 2 lopens en 37¾ roeden, gelegen aan de Leege Heijde aan Herkens Maaijen velt. (Dit is ongeveer 0,37 HA) 
- oost: de gemene weg ( De latere Kruisstraat) 
- zuid: de gemeente 
- west: de koopstyer Maria Janse van Roosmalen. 
- noord: Hendrik Tony Clerx. 
 
Maria van Roosmalen bouwt een boerderij op het aangekochte perceel en het oude boerderijtje wordt 
afgebroken. 
In 1810 wordt zoon Adriaan Raijmakers door vererving eigenaar van de boerderij. Adriaan Raijmakers is 
getrouwd met Anna Zegers. Hun zoon Jan wordt door deling in 1824 de nieuwe eigenaar. 
Deze Jan Raijmakers is in 1811 getrouwd met Petronella van der Velden. Uit het huwelijk werd een 
dochter, Adriana, geboren. In 1825 overlijdt Jan Raijmakers op veertigjarige leeftijd.  
In 1826 hertrouwt Petronella met Leonardus van Heeswijk, zij blijft ook op de boerderij wonen. 
Petronella en Leonardus krijgen twee kinderen, Gerdiena en Petrus; een derde kind overlijdt bij de 
geboorte. 
 
Hun zoon Petrus van Heeswijk bouwt in 1859 naast de ouderlijke boerderij een nieuwe boerderij met het 
huidige adres Kruisstraat 6. Later bewoond door de familie Rovers. 
 
Adriana Raaijmakers, dochter uit het eerste huwelijk van Petronella, getrouwd met Lambertus van den 
Berg, wordt in 1861 de nieuwe eigenaar. Zij blijft echter niet op de boerderij wonen. 
Haar halfzus Gerdiena, getrouwd met Antonius van Asseldonk, wordt de nieuwe bewoner. 
 
In 1871 wordt de boerderij verkocht aan Martinus van de Ven, getrouwd met Lamberdina van den Heuvel. 
Hun zoon Hendricus, getrouwd met Regina van den Tillaart, wordt door vererving in 1898 de volgende 
eigenaar 



 
Hiernaast: Hendricus van de Ven  
en Regina van den Tillaart. 
 
Hendricus (Driek) en Regina kregen acht kinderen, zes meisjes 
en twee jongens. Zes kinderen overlijden al op jonge leeftijd,  
waaronder beide jongens. 
Vooral de dood van zijn jongste zoon, Martinus Antonius, heeft 
Driek veel pijn gedaan. Hij kon zijn draai niet meer vinden op de 
boerderij. 
In 1910 besloot hij mede daardoor een vergunning aan te 
vragen om elders een nieuwe boerderij te bouwen. Deze 
boerderij is daarna gerealiseerd op het huidige adres Pastoor 
van Haarenstraat 2, waar nu Toon en Rieky Raaijmakers wonen. 
 
Foto hiernaast: 
De twee dochters van Driek 
van de Ven, Jaan en Maria.  
Dochter Jaan is later in het 
klooster gegaan. 
Dochter Maria is getrouwd 
met Toon Raaijmakers; Zij 
heeft na haar huwelijk op ‘t 
Ven gewoond. Zij is de 
moeder van Mien Aarts die 

               later op deze boerderij is 
              komen wonen. 
 

Nadat Driek en Regina van de Ven naar de nieuwe boerderij aan de 
Pastoor van Haarenstraat zijn verhuisd, wordt de boerderij aan de 
Kruisstraat verhuurd aan Johannes van Doorn. Johannes was 
getrouwd met Lamberta Verhoeven. 
Toen Johannes en Lamberta in 1911 aan de tegenwoordige 
Kruisstraat kwamen wonen, hadden zij reeds acht kinderen gekregen, 
waarvan er al drie waren overleden. In Maria-Heide is nog een zoon 
geboren, maar die is ook maar 1 jaar oud geworden. 
 
 
In 1928 komt de familie van Antonius (Toon) van Eck op de boerderij wonen. Toon van Eck was getrouwd 
met Maria (Mieke) Jansen en woonde aanvankelijk in Nistelrode, waar zij elf kinderen kregen. Bij hun 
komst naar Maria-Heide waren inmiddels vier kinderen overleden. 

 
Hiernaast: De familie van Eck ± 1930, staande: Harry, 
daarnaast Janus als militair. Midden: Mien, Marie, 
vader Toon, moeder Mieke en Bertha. Vooraan: Toon 
en Bert. 
 
De oudste zoon Adrianus (Janus) had voor die tijd de 
bevoorrechte positie dat hij mocht studeren. 
Hij begon zijn studie bij de Kruisheren in Uden om 
vervolgens te Mechelen in België filosofie te gaan 
studeren.  
Als dienstplichtig soldaat volgde hij de kaderschool in 
Breda en werd reserve-luitenant. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft hij in 1940 
gediend als waarnemend kapitein. De rest van de 
oorlogsjaren heeft hij diverse functies vervuld, 

ondermeer als rayonhoofd voor de voedselvoorziening. 
Na de oorlog is hij in Den Haag gaan werken als Hoofd Algemene Zaken en als directiesecretaris van het 
Hoofd Productschap voor de Akkerbouw. Deze functie heeft hij 26 jaren vervuld. 
 



Hiernaast: Nogmaals de familie van 
Toon en Mieke van Eck, ± 1938. 
Staande vlnr: Mien, Toon, Marie, Janus, 
Harrie, Bertha en Bert. Zittend: Vader 
Toon en moeder Mieke. In 1939 is Toon 
overleden. 
 
De familie van Eck was muzikaal en 
daarnaast was er veel schrijverstalent 
aanwezig. 
Bij bijzondere activiteiten waren ze 
dikwijls de voortrekkers. Zoon Harrie 
maakte de toen wel bekende  
‘snitselbanken’  die dikwijls voor 
bruiloften en partijen werden 
geschreven en opgevoerd. Broer Toon 

zorgde dan voor de bijbehorende tekeningen. 
Uit overlevering weten we dat de tram een keer tegen het pakhuis is gereden, omdat Toon spelenderwijs 
de wissel had verlegd. 
In de oorlog ving Toon van Eck samen met Harrie Schepens mollen. De vellen werden dan stiekem, zelfs 
in Amsterdam, verkocht. 
In feite was Harrie van Eck in 1953 de eerste Prins Carnaval in de Hei. In het café van Tinus Dobbelsteen 
(de latere Trambar) was een stel Heise jongens, waaronder Harrie van Eck, in 1953 ‘vastenôvund’ aan het 
vieren. Toen werd besloten dat er ook een Prins bij hoorde. Harrie van Eck werd gekozen. Hij trok zijn jas 
omgekeerd aan en was hiermee de eerste Prins Carnaval.  
 
Harrie is in 1948 getrouwd met Tonia Vogels uit Uden. Moeder Mieke en broer Bert zijn altijd bij Harrie en 
Tonia blijven wonen. 
 
 
Hiernaast: De familie van Harrie van Eck met de 
oudste 4 kinderen vlnr: Toon, Bart, vader Harrie, 
Hans, moeder Tonia en Henk. 
 
 
 
 

 

 
Hierboven: oma Mieke in 1956 met de kleinkinderen. 
Vlnr: Toon, Henk, oma Mieke, Bart en Hans. 
 
Hiernaast: de boerderij in de jaren vijftig aan de toen 
nog onverharde weg. 
 
 
 



Hiernaast: Harrie klaar om aan de slag te gaan met 
zijn cultivator. 
Harrie werd altijd vergezeld door zijn keeshond. 
 
 
Hieronder twee oogstfoto’s. 
 
Links: De familie van Eck aan het rogge maaien en 
het binden van de schoven. 
Rechts: Nadat de schoven tot stuiken waren opgezet 
mocht er even gespeeld worden. 
Ook het keeshondje was hierbij altijd aanwezig. 
 

 
In Maria-Heide hebben Harrie en Tonia 5 kinderen gekregen. Het vijfde kind was een meisje, Annemieke 
dat slechts 1½ jaar oud is geworden. In 1959 is de familie van Harrie van Eck naar Elsendorp verhuisd. 
Daar is nog hun jongste dochter Toos geboren. 

In 1960 zijn Noud Aarts uit 
Mariahout en Mien Raaijmakers 
getrouwd. Zij hebben toen de 
boerderij van de ouders van Mien 
overgenomen. De ouders van Mien 
hebben dus nooit op deze boerderij 
gewoond. 

 
Hierboven: De boerderij in de jaren zestig. 
 
Noud en Mien hadden in eerste instantie een gemengd bedrijf.  
Later een melkveebedrijf met daarbij mestkuikens.  
Wanneer de kuikens voor de slachterij moesten worden geladen, 
waren buurtbewoners en kennissen daarbij altijd behulpzaam. 
 
      Hiernaast: Noud en Mien Aarts in de  
    deuropening van hun oude boerderij. 
 



In 1999 verkopen Noud en Mien 
Aarts de boerderij en 8 hectare 
grond aan Henk van Lankveld. 
Die wil op het perceel een 
nieuwe vestiging van Intratuin 
bouwen, maar krijgt uiteindelijk 
van de gemeente Veghel geen 
toestemming voor de 
nieuwbouw. Henk van Lankveld 
verkoopt de boerderij en 1 
hectare grond vervolgens aan 
Henny en Yvonne van der 
Linden-de Winter. Zij slopen de 
oude boerderij van Noud en 
Mien Aarts en bouwen een grote 
nieuwe woning. Rondom de 
woning wordt een Engelse tuin 
aangelegd.  
 
Rechts: de Engelse tuin achter 
de woning. 
 
Henk van Lankveld koopt in 2008 de woning weer terug van Henny en Yvonne van der Linden. Er wordt 
een natuurherstelplan gemaakt en er wordt een grote vijver aangelegd. Het perceel wordt in het kader van 
de  Natuurschoonwet, een landgoed: Nouds Acker.  
Sinds eind 2008 woont Derrick van Lankveld, oudste zoon van Henk van Lankveld, op het landgoed.  
 
 

     
       Het nieuwe huis op het landgoed Nouds Acker waar nu Derrick van Lankveld woont. (foto 2013) 
 


