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Deze boerderij werd gebouwd in 1743 door Jan Tunis van den Boogaert. 
De boerderij was oorspronkelijk een kortgevel boerderij zoals die in die tijd gebouwd werden in Brabant.  
Het belangrijkste kenmerk van een kortgevel boerderij is dat de voordeur in de korte voorgevel is geplaatst. 
 
Jan Tunis van den Boogaert heeft er ook gewoond tot aan zijn dood in 1781, zijn vrouw heeft er nog tot 
1798 gewoond. Vanaf 1798 is de boerderij verhuurd aan Johannes Symon Weydeven. 
 
Daarna is de boerderij in bezit gekomen van de familie Lambertus van Doorn. Ook Jan Burgers, pastoor in 
Middelbeers, is in die periode mede-eigenaar geweest. 
 
De eerste bewoners met de naam Schepens waren Antonij Schepens en zijn vrouw Adriana van Rijbroek.  
Zij zijn in 1830 getrouwd en waarschijnlijk toen op de boerderij komen wonen die zij toen huurden van de 
familie van Doorn. 
Antonij en Adriana kregen negen kinderen. Antonij stierf in 1854 toen hij nog maar 54 jaren oud was. 
 
De tweede zoon, Martinus geboren 27-03-1832, heeft als Zouaaf in het leger van de Paus 
gediend.  Na zijn terugkomst is hij in 1872 getrouwd met Christina van den Boom. 
Bij de beschrijving van het huis van de familie Verheijen, D59, thans Kruisstraat 39, wordt 
uitvoerig de geschiedenis van de Zouaven beschreven. Hiernaast een foto van een 
onbekende Zouaaf in 1888. 
 
In 1862 heeft Adriana Schepens-van Rijbroek de boerderij gekocht van de familie van 
Doorn. Later heeft de jongste zoon, Johannes Schepens, geboren in 1845 en in 1873 
getrouwd met Petronella Daandels, de boerderij overgenomen. 
Zij kregen acht kinderen, waaronder ook weer een Johannes. 
 
In deze periode was er bij deze boerderij een put met goed 
drinkwater en kwamen de buren er drinkwater halen.  
Ook stond er aan het einde van de Huigenbos een schurfthok, 
waar de boeren uit de buurt hun koeien in zetten die schurft 
hadden. De koe stond met de kop naar buiten en werd daar 
vastgebonden. Daarna werd in het hok gas verspreid dat de 
schurft vergaste. 
Zie foto hiernaast. (De herkomst van deze foto is onbekend.) 
Met de boeren uit de buurt werd al vroeg een soort coöperatie 
opgericht. Ze deelden de machines samen. Maar ook het over  
en weer elkaar helpen was bijzonder. 

 
In 1914 trouwde deze Johannes 
Schepens met Maria Geurts.  
Johannes overleed op 60-jarige 
leeftijd. 
Maria bleef achter met vijf kinderen.  
 
Hiernaast een foto uit 1937 van de 
familie Schepens-Geurts. 
Achter vlnr: Anna, Harrie, Nel, Jan 
en Miet. Vooraan: Johannes en 
Maria. 
 
 



 
Bovenstaande foto is genomen eind 1937 en is een bewerkte foto. 
Johannes was reeds op 6 mei 1937 overleden. 
Een ander persoon heeft zijn plaats ingenomen en het gezicht is verwisseld met een echte foto van 
Johannes. 
 
Van deze vijf kinderen zijn er drie in Maria-Heide blijven wonen:Jan, Nel en Harrie.  
Jan getrouwd met Anna Daandels, Nel getrouwd met Bertus Verhoeven en Harrie getrouwd met Sjaan 
Donkers. 
 
Zowel tijdens als aan het einde van de oorlog hebben er op de boerderij veel onderduikers gewoond. 
Toen het westen van Nederland nog niet bevrijd was woonden er kinderen uit Amsterdam bij de familie 
Schepens die zo de Hongerwinter overleefden. Enkele van deze kinderen zijn toen ook in Maria-Heide naar 
school gegaan. 
Direct na de oorlog werd er bij de boerderij een kamp opgeslagen door Engelse militairen. Het kamp bleef 
er gedurende een maand. 
Tijdens een verbouwing in 1964 kwamen vanuit een schuilplaats op zolder nog een zestal geweren 
tevoorschijn. 
 
In 1949 hebben Harrie en Sjaan de boerderij overgenomen. 

 
Foto van 1951 van de oude voorgevel van de              Foto van het nog niet verbouwde achterhuis in de 
boerderij. De baby is de oudste dochter Maria.             jaren zeventig voordat de boerderij gesplitst werd. 
 

Hiernaast de gezinsfoto uit 
1974 van de familie 
Schepens-Donkers.  
Vlnr: Hennie, moeder 
Sjaan, vader Harrie, José, 
Jan. Angelie, René, Petra, 
Henk, Jos en Maria. 
 

Van de negen kinderen 
wonen er thans zes in 
Maria-Heide.  
Maria, getrouwd met Theo 
Raijmakers, Hennie, 
getrouwd met Arie van 
Asseldonk, Angelie, 
getrouwd met Vincent 
Maas, Jos, getrouwd met 
Annie van de Berg, René, 
getrouwd met Emmy 
Vissers en Henk met zijn 
vriendin Marlène van Esch. 



De boerderij werd in 1978 gesplitst.  
Jos en Annie gingen in het voorhuis wonen, Harrie 
en Sjaan in het verbouwde achterhuis.  
Harrie heeft hier maar enkele maanden mogen 
wonen. Hij overleed in 1979. 
Sjaan is tot 1985 daar blijven wonen en is toen naar 
Uden verhuisd. 
 

     Hierboven: De gesplitste boerderij in wintertooi. 
 
De huidige bewoners van het voorhuis zijn Jos en Annie 
Schepens-van den Berg. 
Zij hebben twee kinderen, Marloes en Rob. 
 
Foto hiernaast:  
Jos en Annie aan de voorzijde van hun huis. 

 
Hieronder: de opnieuw verbouwde boerderij. 

 
 

René Schepens, getrouwd met Emmy Vissers, is, nadat 
Sjaan in 1985 naar Uden was verhuisd, in het 
achterhuis komen wonen.  
René en Emmy hebben twee dochters, Ellen en Lieke.  
 
Hiernaast: René en Emmy met hun dochter Lieke. 
 
Al met al is deze boerderij aan de Huigenbosstraat 
meer dan 180 jaar het domein van de familie Schepens. 
 


