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In 1910 vroeg Driek van de Ven, getrouwd met Regina van den Tillaart een vergunning aan om aan de 
provinciale weg van Veghel naar Uden een nieuwe boerderij te bouwen. De grond waarop hij wilde bouwen 
was al sinds 1895 zijn eigendom. De in 1910 door Driek en Regina gebouwde boerderij wordt nu bewoond 
door Toon en Rieky Raaijmakers. Het adres is tegenwoordig Pastoor van Haarenstraat 2. 
 

Dat Driek en Regina in 1910 deze boerderij bouwden had een trieste reden. Na hun huwelijk in1888 
woonden zij eerst op de boerderij van de ouders van 
Driek aan de huidige Kruisstraat (huisnummer 4). 
Daar kregen zij acht kinderen, zes meisjes en twee 
jongens. Zes kinderen overleden al op jonge leeftijd,  
waaronder beide jongens. Vooral Driek had daar 
zo’n moeite mee dat hij niet meer op de boerderij 
van zijn ouders wilde wonen en langs de provinciale 
weg een nieuwe boerderij bouwde.  
                        
Hiernaast: Driek en Regina van de Ven-v.d. Tillaart. 
 
Van de twee overgebleven kinderen is dochter 
Adriana (Jaan) in het klooster gegaan. De andere 
dochter Maria is op 23 mei 1921 getrouwd met 
Antonius Raaijmakers. Zij gingen op het Ven op de 
ouderlijke boerderij van Antonius wonen. 
Driek en Regina bleven samen op de boerderij aan 
de Pastoor van Haarenstraat wonen. Wanneer Driek 
echter in 1932 overlijdt, verhuist Regina naar de 
Hezelaarstraat in Veghel. 
Dochter Maria wordt dan middels vererving eigenaar 
van de boerderij. Zij blijft wel met haar man Antonius 
Raaijmakers op het Ven wonen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hiernaast: Antonius en Maria Raaijmakers-v.d. Ven. 
                                                 
Vanaf 1933 werd de boerderij vele jaren verhuurd. 
De eerste huurders waren Johannes (Jan) Bronts en Maria (Mieke) 
van der Heijden. Zij hadden vijf kinderen, alleen de dochter Mina en 
Anna hebben nog op deze boerderij bij hun ouders gewoond. 
Dochter Mina heeft wel eens op de pastorie als hulp gewerkt. Vooral 
met de “omgang” voor de pastoor was zij vele jaren actief. De 
“omgang” hield in dat er jaarlijks met paard en huifkar werd rond 
gegaan om voor de pastoor bij de parochianen etenswaren op te 
halen zoals eieren, boter en vlees. 



 
Hiernaast: Mieke en Jan Bronts op latere leeftijd. 
 
 
Na de familie Bronts gaat er in 1943 de familie van de Wetering, 
afkomstig uit Heeswijk,  in de boerderij wonen. Het gezin 
bestond op dat moment uit moeder Johanna van de Wetering-
Donkers en haar zes kinderen, vijf meisjes en één zoon, Jan.  
Vader Hendrikus van de Wetering was een jaar daarvoor 
overleden. Ook een dochtertje was reeds op 7-jarige leeftijd 
overleden. 
 
Toen in 1944 de geallieerde legers door Maria-Heide trokken, 
werden diverse gebouwen gevorderd om militairen te 
huisvesten. Zo ook het klooster en de jongensschool. Omdat het 
schoolprogramma toch door moest gaan, werden diverse 
alternatieven gezocht. Eén daarvan was het kippenhok dat 
achter deze boerderij stond. Het heeft enkele maanden als 
klaslokaal gefungeerd. 
 
Hieronder: het kippenhok dat tijdelijk als klaslokaal dienst deed. 
 

 
 
 
 
De dochters Van de Wetering waren allemaal 
goede coupeuses, gespecialiseerd in het 
maken van bruidsjurken. In 1946 verhuist  
moeder Johanna met de nog thuis wonende 
kinderen naar Uden. Ze zet daar hun 
naaiatelier  voort.  Dit naaiatelier groeit uit tot  
de bekende Bruidsboutique Van de Wetering.  
 
 
 
 

 
Hiernaast: Moeder Johanna van 
de Wetering-Donkers met links 
dochter Bertha en rechts dochter 
Martha. 
 
Op 12 november 1946 trouwt 
Harrie Raaijmakers met Martina 
van Vroonhoven uit Lierop en gaat 
op de boerderij wonen die nog 
steeds eigendom was van vader 
Antonius Raaijmakers. 
Harrie en Martina krijgen zes  
kinderen, vier jongens en twee 
meisjes. 
 
 
 



Hiernaast de familie van 
Harrie Raaijmakers. 
Boven vlnr: Margriet, Willy 
en Ineke. 
Midden vader Harrie en 
moeder Martina. 
Onder: Frans, Henk en 
Toon. 
 
Harrie begon nadat hij 
met Martina was 
getrouwd, een loonbedrijf 
voor maaien, ploegen en 
dorsen.  
Hij had de eerste tractor 
in Maria-Heide waarmee 
hij natuurlijk veel bekijks 
kreeg. 
 
Hieronder: de eerste 
tractor in Marie-Heide kon 
op veel belangstelling 

            rekenen. 
 
Ook werd er thuis gedorst voor het huis van Harrie 
Raaijmakers  
 
Hieronder een foto uit 1948  vlnr: Tjeu en Toon van 
Mensfoort, Jan van Lieshout en Grard v.d. Broek. 
Op de dorskast Gien Raaijmakers. (Andere 
persoon onbekend). 

 
Midden jaren vijftig, toen de oude klinker- weg werd 
vervangen door de betonbaan met fietspaden, 
werden de schuurdeuren aan de voorzijde verplaatst 
naar de eindgevel. 
 

 
 
Hiernaast: De boerderij begin jaren vijftig 
met de stroomdraden nog bovengronds. 
 
In 1960 sterft Harrie Raaijmakers op 38-
jarige leeftijd. De oudste zoon Toon is dan 
12 jaar oud en de jongste dochter Margriet 
is pas  4 jaar  
Met veel hulp en steun van familie en 
kennissen kan het bewerken van de 
landbouwgronden alsmede het 
huishouden toch doorgaan. 
 
 
 



 
Het kippenhok dat in 1944 als klaslokaal had 
gefungeerd, werd eind jaren zestig de eerste 
jongerensoos in Maria-Heide. 
 
Foto hiernaast gemaakt in 1968 vlnr boven:  
Wim Kempkens, René de Bie, Joop Kanters en 
Jan Vissers. 
Onder: drie collega’s van Joop Kanters en rechts 
Henk Raaijmakers. 
 
In 1970 wordt Martina Raaijmakers-van 
Vroonhoven eigenaar van de  boerderij. Na het 
overlijden van haar man Harrie, overlijdt ook 
haar dochter Ineke in 1972 op 21-jarige leeftijd 
aan een ongeneeslijke ziekte. 
In 1992 verhuist Martina naar een 
bejaardenwoning op de Mariahof 
De oudste zoon Toon en zijn vrouw Rieky 
nemen dan de boerderij over en renoveren deze 
uitvoerig.    . 
 
 
 

 
 
Hierboven: Toon en Rieky 
Raaijmakers  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiernaast: de boerderij in 2014 


