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De boerderij in de Kruisstraat 2, vroeger nummer D78, is tegenwoordig eigendom van de familie Van 
Burgsteden. In 1832 bij de instelling van het kadaster was pastoor Jan Burgers uit Middelbeers eigenaar 
van de grond waarop in 1869 deze boerderij gebouwd werd. Deze pastoor Burgers, die in Veghel was 
geboren, was in 1832 ook eigenaar van de boerderij op Huigenbosch 12 van Jos en René Schepens, 
inclusief de daarbij behorende grond. 
Verder zien we in het kadaster dat deze pastoor nog veel andere percelen bezat in deze buurt. De familie 
Schepens bezit zelfs oude aktes, waarin hij recht van ontginning vraagt voor diverse ‘woeste en ledig 
liggende gronden’. Dat was in 1855. Zijn zaakwaarnemer was Lambertus van Doorn, de latere erfgenaam.  
 

Deze pastoor overleed in 1861 en liet bij testament zijn Heise bezittingen na aan een Veghelse familie van 
Doorn. Die verkocht voor 11.478 gulden het hele gebied inclusief boerderij meteen door aan de weduwe 
Adriana Schepens-van Reijbroek, die reeds huurder was. Haar man Antonie Schepens was al in 1854 
overleden. 
 

Op de nabij gelegen grond bouwde Adriana in 1869 de boerderij met het huidige adres Kruisstraat 2.  
Adriana Schepens had acht kinderen, twee zonen hadden de naam Johannes, één geboren in 1831 en de 
ander in 1845. 
Uit het bevolkingsregister van 1869 blijkt dat vier kinderen, Johannes(1831), Antonie, Gerardus en 
Hendrika, op deze nieuwe boerderij zijn gaan wonen.  
In 1872 is Adriana Schepens-van Reijbroek overleden.  
In een notariële akte uit 1877 is vastgelegd dat de acht kinderen gezamenlijk eigenaar zijn geworden van 
beide boerderijen. In 1910 vindt er weer een deling plaats. De vier kinderen die al in het huis wonen, 
worden eigenaar van Kruisstraat 2. 
 

In 1914 is hun nichtje Johanna (Jans) Schepens getrouwd met Martinus (Tinus) van Goor. Martinus is in 
1885 geboren in Uden. Zij zijn toen op de boerderij gaan wonen en zijn tevens eigenaar geworden. Het 
nichtje Johanna was een dochter van Johannes Schepens (1845-1911). 
                                                                                                 
 
 

De foto hiernaast is gemaakt in 
1918. Op de achtergrond de 
boerderij van Tinus van Goor 
voor de verbouwing in 1919. In 
1919 is de boerderij verlengd 
waardoor het voorhuis groter 
werd. 
Deze foto is in 1918 gemaakt 
voor een vergelijkend 
warenonderzoek naar aardappel 
bemesting met meer of minder 
chili (chili-salpeter was rond die 
tijd een moderne kunstmest) 
De man links is Tinus van Goor 
en daarnaast rechts zijn vrouw 
Jans. Het kleine meisje is hun 
dochter Nel van Goor. Een mooie 
foto, vooral als je naar de kleding 
kijkt. 



 

 

                                                                                                                             
 
Martinus (Tinus) en Johanna (Jans) van Goor kregen acht kinderen. 
De boerderij van Tinus en Jans was van traditionele omvang met enkele hectaren landbouwgrond met 
koeien en varkens. Met ook nog 3 grote hokken van elk 300 kippen, was er volop werk voor de acht 
kinderen. Daarnaast was er een kersen- en een appel-boomgaard en verder enkele aren met zwarte 
bessen en een grote bijenhal. 
Tinus heeft ook jarenlang de stierenhouderij van de fokvee-vereniging gehad. De boeren kwamen in die 
tijd, zowel op de werk- als op de zondagen, te voet met de koe naar de boerderij van Tinus. 
 
 

 
 
 
Zoals reeds vermeld werd de 
boerderij in 1919 aan de 
voorzijde vergroot. Het 
gedeelte met het eerste raam 
links is er toen aangebouwd. 

 
 

Twee kinderen van Tinus en 
Jans zijn in Maria-Heide 
blijven wonen. Harrie, een 
oud Indië-veteraan, en zijn 
broer Johan. 
Harrie, getrouwd met Corry 
(Kee) Verbrugge, is op de 
boerderij gebleven en heeft 
deze in 1961 overgenomen. 
 
 
 

 

Foto van de familie van Tinus en 
Jans van Goor-Schepens 
gemaakt in 1964 ter gelegenheid 
van hun gouden huwelijksfeest. 
Achteraan vlnr.:Martien, Bert 
(geëmigreerd naar Canada), 
Harrie, Johan en Janus. 
Midden vlnr.: Nel van Zutphen 
van Goor, Anna Aarts van Goor 
en Jaantje Ras van Goor. 
Vooraan Tinus en Jans. 

        De boerderij in de jaren tachtig. 
 



 

 

Harrie van Goor maait het koren. 
 
Een gedeelte van de grond en 
de kersenboomgaard zijn door 
zijn broer Johan overgenomen. 
Harrie en Kee kregen twee 
zonen, Tiny en Bennie en drie 
dochters, Maria en de tweeling 
Leny en Sjan.  
 
Tinus en Jans bleven nog tot 
1970 bij hen inwonen, daarna 
zijn ze naar het bejaardenhuis in 
Eerde vertrokken. 
Op 3 juni 1974 kregen Harrie en 
Kee het verschrikkelijke bericht 
dat hun zoon Bennie op 17 jarige 
leeftijd door een noodlottig 
ongeval om het leven was 
gekomen. 
 

 
Harrie en Kee van Goor-Verbrugge. 
 
Harrie en Kee hebben tot hun pensioen in 1997 op de 
boerderij gewoond, daarna zijn zij verhuisd naar de 
Hennenberg. 
 
Johan van Goor en Riek van Dooren, zijn ook in Maria-Heide 
gebleven en hebben altijd op Huigenbosstraat nummer 2 
gewoond. 
 

 
 
 
De twee jongste kinderen van Tinus en Jans zijn nog in leven. Bert, nu 84 jaar, is na de oorlog met een 
groep emigranten op initiatief van de NCB onder leiding van pater Van den Elsen, ‘de boerenapostel’, naar 
Canada vertrokken.  
De jongste, Martien, 82 jaar, was directeur van de middelbare landbouw school in Oss, waar hij nog steeds 
woonachtig is. 

 
De boerderij werd in 1997 
gekocht door Jan en Jeanette van 
Burgsteden. Na een grote 
verbouwing werd ook weer de 
rieten kap terug gelegd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeanette en Jan van Burgsteden. 



 

 

 
De boerderij in 2015 
 


