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Dit artikel gaat over een Heise boerderij met een Veghels adres, namelijk Gemzeweide 2, voorheen 
Wethouder  Donkersweg 4, daarvoor D93. Deze boerderij wordt tegenwoordig bewoond door de familie 
van den Wildenberg. 
Oorspronkelijk was deze boerderij een onderdeel van het gebied ‘De Poederveldse Hoeve’. In dit gebied 
stond in het verleden alleen de boerderij Wethouder Donkersweg 2, waar voorheen de familie de Koning 
woonde. Deze zeer oude boerderij was bekend onder de naam ‘De Weijhoeve’. 
 

De geschiedenis van ‘De Weijhoeve’ is beschreven in de Heise Krant van oktober 2011. Op 
Mariaheide.nl/Hei’s Archief is deze geschiedenis te vinden in het artikel over boerderij D92. 
 

In 1878 was Servaes Herbert Maussen, een rijke koopman uit Nijmegen, eigenaar van een groot gedeelte 
van het oorspronkelijk gebied ‘De Poederveldse Hoeve’. Hij bouwde in 1878 naast de Weijhoeve een 
tweede boerderij. 
De eerste huurder was Cornelis van Ravensteijn, getrouwd met Adriana van der Werdt. 
In 1893 trouwt hun dochter Maria met Theodorus van Duijnhoven en zij komen dan ook op de boerderij 
wonen. Als Maria en Theodorus in 1902 verhuizen, zijn er inmiddels twee kinderen geboren. 

 
In 1900 werd door de heer Maussen een 
theehuisje gebouwd enkele tientallen meters 
voorbij de boerderij. Onder in het theehuisje 
was een wijnkelder gemaakt. 
Dit theehuisje werd regelmatig gebruikt door 
de dames Maussen die daar in de Hoef graag 
wandelden en wat konden babbelen. Maar 
het huisje werd ook veelvuldig gebruikt door 
de heren die na hun jachtpartij graag een 
glaasje dronken om hun buit te vieren. 
 

Links: Diny van Delst met step en op de 
achtergrond het theehuisje. Foto ± 1958. 
 
 
 

 
In 1902 worden Petrus van den Boom(1860-
1921) en Johanna van Heeswijk(1868-1934), 
de nieuwe bewoners. Zij komen uit Nistelrode 
waar zij al vijf kinderen kregen. Toen zij naar 
Maria-Heide kwamen waren twee kinderen 
reeds overleden. In Maria-Heide worden in dit 
huis nog zeven kinderen geboren. Ook van 
deze zeven kinderen worden er vier niet 
ouder dan één jaar.  
 

In 1912 verhuist het gezin van Petrus en 
Johanna met zes kinderen naar de 
Krekelshof in Maria-Heide. 
 

Rechts: Petrus van den Boom en Johanna 
van Heeswijk. 



 

 

Door vererving wordt Herbert Louise Joseph Maussen in 1917 de nieuwe eigenaar van het gebied ‘De 
Poederveldse Hoeve’. De grond die bij deze boerderij hoorde was 12 HA groot. Ook het huis was extra 
groot met drie schuurdeuren naast elkaar. Jammer genoeg is uit deze periode geen foto beschikbaar. 
De volgende bewoner in 1912 is Petrus Verkuijlen (1852-1927), in 1878 getrouwd met Wilhelmina 
Raaijmakers(1857-1929). Petrus en Wilhelmina zijn afkomstig uit Nistelrode. Daarvóór hadden zij tot 1887 
in Uden gewoond. In totaal krijgt dit echtpaar dertien kinderen, waarvan zeven op jonge leeftijd zijn 
overleden. 
In 1927 overlijdt vader Petrus Verkuijlen en twee jaar later overlijdt zijn vrouw Wilhelmina Raaijmakers. Als 
zij overlijden, wonen er geen kinderen meer thuis. 
 

In 1929 nadat Wilhelmina is overleden, komt 
zoon Martien(1898-1962) op deze  boerderij 
aan de Wethouder Donkersweg wonen.  
Martien is in 1923 getrouwd met 
Antonia(Ant) van den Boom. Na hun 
huwelijk waren Martien en Ant in Schijndel 
gaan wonen. In Schijndel zijn hun eerste zes 
kinderen geboren. Het toeval wil dat Ant van 
den Boom in 1903 ook op deze boerderij 
aan de Wethouder Donkersweg geboren is, 
want zij was een dochter van Petrus van den 
Boom. 
 
Hiernaast: Ant en Martien Verkuijlen. 

 
Nadat Martien en Ant hier weer drie kinderen gekregen 
hebben brandt op 8 augustus 1934 de boerderij geheel af. Van 
de afgebrande boerderij zijn geen foto’s beschikbaar. 
 
Hiernaast: Het krantenartikel over de afgebrande boerderij. 
In de Veghelse Courant van 10 augustus 1934. 
 
Foto hieronder: twaalf kinderen van Ant en Martien Verkuijlen-
van den Boom 
Achteraan: Jan, Pieta, Wim en Piet. 
Midden: Sjaan, An, Toon en Cor. 
Vooraan: Mart, Tonnie, Mien en Theo. 
(Deze foto is in 1940 op Driehuis gemaakt. De jongste drie 
kinderen waren toen nog niet geboren.) 
 

 
 
Enkele maanden later wordt door 
Martien en Ant een boerderij op Driehuis 
(nu Het Wuijten 3) gekocht en ze gaan er 
met hun  kinderen wonen.  
Op Driehuis worden ook weer zes 
kinderen geboren. Echter moeder Ant 
sterft in 1944 één maand na de geboorte 
van hun jongste dochter Antje. 

 
 



 

 

In 1935 wordt de afgebrande boerderij aan de 
Wethouder  Donkersweg herbouwd. De nieuwe 
bewoner op de nieuwe boerderij is  Frans van 
Delst(1886-1980) getrouwd met Leen 
Willems(1887-1978). Leen was voor haar huwelijk 
woonachtig op de Knip op Duifhuis. 
 

Voordat Frans en Leen op de nieuwe boerderij aan 
de Wethouder Donkersweg kwamen wonen hadden 
zij op twee andere boerderijen gewoond. Toen zij 
verhuisden naar de Wethouder Donkersweg 
hadden zij zeven kinderen, vijf meisjes en twee 
jongens. 
Links: de nieuwe boerderij. 
 

Vader Frans en zijn oudste zoon Jan moesten hard werken op het gemengde bedrijf, met koeien, varkens, 
kippen en een paard. Verschillende dochters gingen bij andere mensen in de huishouding werken.  
 

Hiernaast: een 
gezellige foto voor het 
huis van Frans en 
Leen van Delst. 
Zittend vlnr: Alberdine 
Maussen die graag en 
regelmatig op bezoek 
kwam. Daarnaast 
moeder Leen, vader 
Frans, verder buurman 
Tonnie Vissers en zijn 
vrouw Hanne, 
tenslotte Jan van 
Delst. Zittend vlnr: 
Wim, Jaan, Lien en de 
nichtjes Jans Vissers, 
Jaan Vissers Grada 
Vissers en tenslotte 
nichtje Mientje Vissers 
van de Knip. 
 

 
 

Ondanks de drukte op de boerderij was er in de oorlogstijd ook nog volop ruimte voor mensen die in nood 
verkeerden. Er werden verschillende evacués opgenomen, maar ook Cokky Blok uit Den Haag die 
vanwege haar gezondheid naar Brabant kwam. Ook gaven ze onderdak aan een onderduiker, Bertus 
Verhoeven uit Veldhoven.  
 

In 1949 trouwt zoon Jan met Nellie Cisse. Zij gaan op het Middegaal in Veghel wonen. Maar helaas duurt 
hun geluk niet lang. Ongeveer een half jaar na hun huwelijk wordt Nellie ziek en in november 1950 is ze 
overleden. Na een tijdje ontmoette Jan een meisje dat ook op het Middegaal woonde: Mien, de oudste 
dochter van Ties Maas. In januari 1952 zijn Jan en Mien getrouwd en ze bleven in het huis van Jan wonen. 
Hier werd hun eerste kindje Nellie geboren. Nellie overlijdt echter aan wiegendood als zij een half jaar oud 
is.  
Jan en Mien gaan in 1958 bij de ouders van Jan aan de Wethouder Donkersweg wonen. In 1963 kopen zij 
de boerderij van de familie Maussen. 
 
Op deze boerderij zijn zes kinderen geboren. 
 
 
 
 



 

 

Hiernaast een foto uit 1977 toen Jan en Mien 
25 jaar getrouwd waren. Zij woonden inmiddels 
in de Steenovenstraat in Maria-Heide. 
Staande: Yvonne, Diny, Anick, Frans, Wim en 
Marion. Zittend: Jan, Theo, Mien en Helma.  
Zes van de acht kinderen zijn in Maria-Heide 
blijven wonen. 
 
Jan en Mien gaan in 1964 in een nieuw huis 
aan de Steenovenstraat wonen. Hier worden 
hun kinderen Wim en Theo geboren. Ook 
(groot)vader Frans en (groot)moeder Leen 
hebben nog enkele jaren in de garage in de 
Steenovenstraat bijgewoond. 
 

In 1964 kopen  Antoon en Fientje van 
Opzeeland de boerderij. Zij woonden daarvóór 
in Uden. Zij hadden reeds zes kinderen toen zij 
naar Maria-Heide kwamen: Klazien, Ida, Thea, 
Kees, Ben en Paula. 
 
Hieronder: een gedeeltelijk ingekleurde foto 
van de boerderij in de jaren zeventig 
 

 
 Hierboven: Antoon en Fientje in 1993 toen zij 40         
jaar getrouwd waren. Deze foto is genomen voor het 
ouderlijk huis van Fientje in Nistelrode. 

 
 
In 1980 verkopen Antoon en Fientje de 
boerderij aan de gemeente Veghel in 
verband met de uitbreidingsplannen van de 
gemeente in dit gebied.  
Het gezin van Opzeeland verhuist naar een 
andere boerderij in Schaijk. 
 
Hierna is het huis nog diverse jaren 
verhuurd geweest onder meer aan de 
familie van Mulukom. In deze periode zijn  
ook  de restanten van het  theehuis van de 
familie Maussen afgebroken.  
 

Hiernaast: de boerderij in de jaren tachtig 
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vervallen 
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familie 
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De huidige bewoners, Maik en Monique van den Wildenberg, 
hebben het huis van de gemeente gekocht en zijn op 1 januari 
2001 in de boerderij komen wonen.  
Maik was oorspronkelijk elektricien, maar is later bij Mars in Veghel 
gaan werken. Daar heeft hij zijn vrouw Monique leren kennen. Ze 
werken nu allebei bij Mars. 
          
Maik en Monique hebben de boerderij gerestaureerd, vooral het 
interieur is geheel vervangen. Het echtpaar heeft drie kinderen: 
Ricardo, Danique en Joey. 
 
 
 
Hiernaast: familie van den Wildenberg vlnr:     
Maik, Danique, Monique, Joey en Ricardo.  
 
 
 
 

Hieronder: de boerderij in 2016 


