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Deze boerderij is gebouwd in 1888. Op dezelfde plaats waar de huidige boerderij staat hebben al veel 
eerder een of mogelijk nog oudere boerderijen gestaan. Uit oude archieven blijkt dat al in 1400 op deze 
plaats de Poederveldse Hoeve stond. Dit was dus nog voordat de naburige “Weijhoeve” gebouwd werd. 
Zover als nog is na te gaan was in 1736 Joncker Floris van Bousel eigenaar en was Melis Seegers de 
bewoner van de toenmalige oude boerderij. 
In 1761 wordt Joannes Willem Hendrix zowel als eigenaar als bewoner genoemd.  
In 1776 zijn Johan van den Heuvel (Huevel) eigenaar en Johannes van den Tillaer (Tillaar) de nieuwe 
bewoner geworden.  
Deze Johannes van Tillaar wordt vanaf 1798 ook eigenaar van de boerderij. Johannes van den Tillaar was 
gehuwd met Elisabeth van den Heuvel, dochter van Johan van den Heuvel. 
Daarna in 1825 wordt Geert van Rijbroek zowel eigenaar als de nieuwe bewoner van deze boerderij. 
 
In 1853 trouwt Adrianus Donkers, 
afkomstig van het Middegaal, met 
Magdalena van Rijbroek (Reibroek) en 
zij gaan wonen op het ouderlijk huis van 
Magdalena. Dit was de eerste generatie 
Donkers op deze boerderij.  
Magdalena was een dochter van Graard 
van Rijbroek en Nel van Lieshout. 
 
Op 15 mei 1888 trouwde Graard 
Donkers (de latere Wethouder) met 
Johanna (Hanneke) van der Steen.  
Graard Donkers was de jongste zoon 
van Adrianus Donkers,  
Toen zij trouwden was Graard 21 en 
Hanneke 25 jaar oud, zij waren toen al 
beiden wees. In dat jaar, 1888, is ook de 
oude boerderij afgebroken en vervangen 
door de huidige boerderij. 
Zowel Graard als Hanneke hadden nog meerdere broers en zussen. Zij vonden het blijkbaar de gewoonste 
zaak van de wereld dat van elk twee familieleden ook in hun huis kwamen bijwonen. Zij waren toen dus 
meteen met zes personen.  

Het zelf kinderen krijgen was voor Hanneke en Graard ook geen 
eenvoudige zaak. Naast diverse vroegtijdig geëindigde zwanger-
schappen en 3 vroeg gestorven kinderen hebben zij uiteindelijk toch 6 
kinderen groot gebracht.  
 
Graard Donkers is zijn gehele leven zeer actief geweest in het 
maatschappelijk leven, zowel in Veghel als in Maria-Heide. Zo is hij 40 
jaar raadslid geweest, waarvan 22 jaren als wethouder. Daarnaast 
heeft hij meerdere keren de functie van locoburgemeester vervuld. 
Op 79 jarige leeftijd is Graard Donkers in 1945 gestopt met zijn 
gemeentelijke functies. Vooral de oorlogsjaren waren voor hem de 
zwaarste in zijn politieke leven.  
Verder was hij van 1911 tot 1946 de eerste voorzitter van de 
Boerenleenbank in Maria-Heide. 



Foto hierboven: De oud burgemeester 
van Erp Aliëns wordt in 1938 door 
wethouder Donkers, die tijdelijk loco 
burgemeester was, als nieuwe burge-
meester van Veghel geïnstalleerd. 
 
Op 15 mei 1938 waren Hanneke en 
Graard 50 jaar getrouwd. Dit feit 
werd, zoals toen gebruikelijk was op 
uitbundige wijze gevierd. Niet alleen 
met familieleden maar ook de gehele 
buurt en vele kennissen waren van de 
partij. 
 
Foto hiernaast het gouden bruidspaar 
in 1938 met hun zes kinderen en hun 
echtgenoten. 
 

 
Weer tien jaren later mochten Hanneke en Graard ook hun 
diamantenbruiloft vieren. Uiteraard was er wederom veel 
belangstelling voor het jubilerende paar. 
 
Links het diamanten 
bruidspaar in mei 1948 
na de Jubileum Mis in 
de kerk van Maria-
Heide. 
 
Na Graard Donkers 
heeft zijn jongste zoon 
Henricus (Harrie sr.) de 
boerderij overgenomen. 
Harrie is in 1932 
getrouwd met Maria 
(Marie) Wijgergangs.  
Zij kregen zes kinderen 
waarvan drie op zeer 
jonge leeftijd zijn 

overleden en één op 2½ jarige leeftijd door een ongeval om het 
leven kwam. 
 

     De familie van Harrie  Donkers sr.  
     gemaakt +/- 1957. 
     Vlnr: Harrie sr  dochter 
     Anneke Marie en zoon Harrie jr.  
 
 
 
Hiernaast: De boerderij +/- 1965 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nadat Harrie Donkers sr. in 1961 was overleden heeft Harrie jr. de 
boerderij in 1963 overgenomen. 
Harrie is in 1965 getrouwd met Nelly Koenen. 
De moeder van Harrie Marie, heeft nog tot 1975 bij hen 
ingewoond. 

 
Foto hierboven gemaakt +/- 1975. 
Vlnr: Rick, Harrie, Nelly en Coen             De huidige boerderij in wintertooi in de jaren negentig. 
 

 
Na Harrie jr. heeft hun zoon Coen in 1999 de boerderij weer van 
zijn vader overgenomen. Hij is hiermee de 5e generatie Donkers 
die op deze boerderij woont. 
 
In 2000 is Coen 
getrouwd met 
Irma Smit. 
Zij kregen twee 
kinderen Ralph 
en Mendy. 
 
 
Foto links:  
Het gezin van 
Coen en Irma 
Donkers met  
hun kinderen 
Ralphen Mendy. 


