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Wanneer we Hoeve Bouwlust op Voorhei 10, voorheen D87, onderzoeken blijkt dat deze boerderij vele 
jaren een onderdeel is geweest van de oorspronkelijke Poederveldse Hoeve, welke reeds in 1400 
vernoemd werd. Zie ook het artikel over huis D92, gepubliceerd in oktober 2011. 
 
De Poederveldse Hoeve was oorspronkelijk het 
gebied waartoe de volgende latere boerderijen 
behoorden: 
D87, thans Voorhei 10 (Fam. v.d. Broek)   
D88, thans Voorhei 03 (Fam. v.d. Nieuwenhuizen) 
D89, thans Voorhei 02 (Fam. Van Asseldonk) 
D91, thans Weth. Donkersweg 02 (Fam. Donkers) 
D92, thans Weth. Donkersweg 03 (Bouwval) 
D93, thans Gemzeweide 02 (Daarvoor Weth.  
         Donkersweg 04. 
 
Hiernaast: Het oorspronkelijke gebied van de 
Poederveldse Hoeve, aangevuld met de huidige 
straatnamen en de nieuwe ontsluitingsweg. 
 
Het gehele bovenste gedeelte A, werd in 1402 als 
eerste afgesplitst van de Poederveldse Hoeve.  
De andere delen, B en C, werden in 1440 en later 
afgesplitst en verder verdeeld. 
Deel A is ook nog een bepaalde periode gesplitst 
geweest. Zie de situatie tekening hiernaast. 
 
Het huis dat is ingetekend in het bovenste gedeelte met de letter W was van de wed. van Dirk van Berkel 
en is tussen 1798-1808 afgebroken en niet meer herbouwd. Dit huis was reeds in 1736 aanwezig en werd 
toen bewoond door Jan Delisse en daarna door Dirk van Berkel. 

 
 
Dan is er onduidelijkheid over het jaar waarin Hoeve Bouwlust is 
gebouwd. 
Op de voorgevel staat het jaartal 1818 vermeld, terwijl volgens 
beschikbare gegevens reeds in de periode 1786-1791 op die plaats 
bewoning was? Waarschijnlijk is in 1818 de oude boerderij 
afgebroken en vervangen door de huidige Hoeve Bouwlust met de 
jaarankers 1818. 
 

Zoals reeds vermeld zou er al vanaf 1786 op de plaats van de Hoeve Bouwlust, of in de directe omgeving, 
een andere woning gestaan hebben. 
De bewoners hiervan zijn geweest: de kinderen van Jan Dirk Verkuile, vervolgens in 1791 Adriaen van de 
Berg en daarna in 1798 Jacob van Berlo. 
 
Echter wanneer in 1832 het kadaster wordt ingevoerd is deel A weer één geheel en is de eigenaar Hendrik 
Smits te Veghel.  
 
Deze Hendrik Smits was eigenaar van de Veghelse bierbrouwerij De Kroon. Deze familie Smits had veel 
onroerend goed in deze omgeving. 
Via vererving wordt Maria Mechtilda Ludovica Smits eigenaresse van Hoeve Bouwlust. 
Op 22-09-1880 trouwt zij met Petrus Johannes Coovels. De bezittingen worden later door Paulina 
Francisca Maria Coovels ondergebracht in de Coovels-Smits Stichting te Helmond.  
Deze stichting is nog steeds eigenaar van de gronden van deze boerderij. 



 
Op de nieuwe boerderij (Hoeve Bouwlust) hebben waarschijnlijk als eerste gewoond Hendrik Zegers, 
getrouwd met Wilhelmina van Rooij. Daarna hun zoon Franciscus, getrouwd met Anna Raaijmakers. 
In 1869 wordt de naam van de familie Lambertus v.d. Nieuwenhuizen in de registers genoemd. 
De volgende bewoners zijn geweest Petrus (Peerke) Schepers, getrouwd met Maria van der Heijden. Hun 
dochter Petronella Schepers trouwt in 1901 met Petrus (Piet) van der Linden en gaat dan op Hoeve 
Bouwlust wonen. 
 
In 1926 verhuist deze Piet v d Linden naar de Heuvelstraat 75 in Veghel. Een jaar later trouwt zijn dochter 
Mieke met Antonius van der Velden en gaat thuis, op de Heuvelstraat, inwonen. 
 

Als Piet v d Linden in Veghel gaat wonen komen 
Driek en Mieke Brugmans-Verbruggen vanuit 
Eerde naar Hoeve Bouwlust in Maria-Heide. 
 
       Hiernaast: De familie van Driek en Mieke  
       Brugmans. 
       Achteraan vlnr: Huub, daarboven Johan, Mina, 
       Martina, Anna, Ben en Janus. 
       Vooraan vlnr: Wim, vader Driek, Harry, moeder 
       Mieke en zoontje Mies. 
 

 
Hiernaast nogmaals de familie van Driek en  
Mieke Brugmans, nu in 1935. 
Achteraan vlnr: Mies, Janus, Ben, Huub,  
Harry en Wim. 
Vooraan vlnr: Anna, vader Driek, Martina, moeder 
Mieke, en Mina.  
De oudste zoon Johan staat niet op deze foto. Hij was 
inmiddels getrouwd. 
 

Twintig jaar later, in 1946, vindt er een ruiling van boerderij plaats en verhuizen Driek en Mieke Brugmans, 
naar de Heuvelstraat 75 in Veghel. Antoon en Mieke van der Velden gaan dan op Hoeve Bouwlust wonen. 
Het geboortehuis van Mieke dus. 

Hiernaast de familie van Antoon en Mieke van 
der Velden. 
Staande vlnr: Gijs, Thea, Nel, Harrie, Jo, Jan, 
An, Piet en Bertus.  
Vooraan: vader Antoon en moeder Mieke met 
tussen hen in de jongste dochter Riet. 
Deze foto is gemaakt juist voordat zoon Jan in 
1948 als militair naar Indië moest. 
Harrie en Thea zijn naar Canada geëmigreerd, 
Nel en Jan naar Australië. 
 
Antoon en Mieke blijven daar tot 1960 wonen 
en verhuizen dan naar een nieuw huis in de 
Steenovenstraat. 
 

 
Op Hoeve Bouwlust komen dan Piet en Drika van den Broek-van Rixtel wonen. 
Piet en Drika woonden eerst in de Beukelaarstraat in Veghel. Piet was al eerder getrouwd met Henrica 
(Drika) van Dooren. Met haar kreeg hij 3 zonen, de oudste was Harry die slechts 6 maanden oud is 
geworden. Hun 2e zoon werd, wat in die tijd heel gebruikelijk was, ook weer Harry genoemd. Als 3e zoon 
werd Frans geboren. 



Op 22 september 1944, 1 maand na de geboorte van Frans, slaat het noodlot toe. 
In die dagen werd er hevig gevochten in en om Veghel tussen de Duitse- en de geallieerde troepen. Door 
de gevechten waren de bewoners op Beukelaar gedwongen hals over kop te vluchten naar een 
schuilkelder in Veghel. 
Zo ook Drika met haar één maand oude zoon Frans in de kinderwagen. Zij werden beiden gewond, Drika 
zeer ernstig. Een Amerikaanse militair heeft haar in een verlaten boerderij binnen gedragen. Frans is door 
iemand anders, ernstig gewond, alsnog naar de schuilkelder in Veghel gebracht. Piet was met zoon Harry 
opgehouden en ze hadden elkaar daardoor gemist.  

 
Vrij snel daarna is de boerderij waar Drika was 
binnen gebracht in brand geschoten. Enkele dagen 
later hebben ze haar verkoolde lichaam gevonden. 
Drika is slechts 31 jaar oud geworden. 
 
 
Links Drika van Dooren, rechts haar zoontje Frans 
die het oorlogsgeweld wel overleefd heeft. 
  
 
  
 
 
 

In 1945 is Piet hertrouwd met Drika van Rixtel en ze gingen, zoals reeds vermeld, in 1960, op Hoeve 
Bouwlust wonen. 
 

 
Hiernaast de boerderij in 1960, met 
de nog onverharde oprijlaan. 
 
 
Piet en Drika hadden eerst een 
gemengd bedrijf met koeien, varkens 
en kippen. Geleidelijk aan werd de 
veestapel uitgebreid.  
De levering van de melk vond nog 
plaats middels de melkbussen die 
centraal werden opgehaald 

 
 
 
Voor elke melkbeurt 
werden de koeien naar 
huis gedreven. 
 
 
Om vervolgens door Piet 
en Drika gemolken te 
worden. 



In 1967 trouwde de oudste zoon Harry met Betsy 
Hurkmans.  
Piet en Drika gingen naar een nieuw huis op de 
Beukelaarstraat in Veghel. 
 
 
Hiernaast de familie van Harry en Betsy van den Broek. 
Vlnr.: Rianne, Harry, Betsy en Ilse. 
 
 
De veestapel werd uitgebreid, terwijl de varkenshouderij 
werd afgebouwd. 
In 1980 werd een grote koeienstal gebouwd en werd er 
machinaal gemolken. De melk werd intussen opgehaald 
met tankwagens. 

 
Naast zijn bedrijf was de grote hobby van Harry het houden en fokken van paarden. 
Zijn grootste en bekendste resultaat is wel geweest het door hem gefokte paard Benito. Het lievelingspaard 
van de toenmalige koningin Beatrix, zoals het werd genoemd.  
Vele malen heeft zij er o.a. op de stranden van Scheveningen tochten mee gemaakt. 

 
Hiernaast:  
Beatrix met haar  
lievelingspaard  
Benito. 
 
                   Rechts:  
                   Ook op Prinsjesdagen 
                   werd Benito vaak door  
                   de stalmeester bereden. 
 
 
In zijn jonge jaren had Benito een 
donkere schimmelkleur maar in de 
loop der jaren is hij helemaal wit 
geworden, wat op de foto’s te zien 
is.  
 

Benito, geboren in 1992, is in 1997 in de Koninklijke Stallen gekomen. In eerste instantie als rijpaard voor 
de Stalmeester van prinses Beatrix. In 2000 werd hij haar persoonlijk rijpaard, omdat ze zo goed met hem 
kon opschieten. Het paard wordt erg graag geknuffeld.  
Vanaf 2011 wordt Benito niet meer officieel ingezet op Prinsjesdag. Inmiddels is Benito, na zoveel trouwe 
dienstjaren aan het hof, met pensioen. 

    De witte schimmel op de voorgrond is  
    “Holine” de moeder van Benito. 

De huidige Hoeve Bouwlust met oprijlaan 
 



 
 
 


