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Wanneer in 1836 Johannes van der Velden trouwt met Anna Maria van der Wijst gaan zij op de ouderlijke 
boerderij van Johannes wonen. Het ouderlijk huis stond op het toenmalig adres Hondsrogstraat 2, 
tegenwoordig Nieuwe Veldenweg 2. 
Johannes was een zoon van een andere Johannes van der Velden, getrouwd met Hendrika de Groot.  
De boerderij is nu vervangen door de bungalow waar Astrid en Bart van Houtum-Hoevenaars wonen. 
 

De oorspronkelijke boerderij was een langgevelboerderij die op Udens grondgebied stond, maar wel met 
haar lengte-as tegen Veghels grondgebied aan.  
 

In 1888 wordt de langgevelboerderij uitgebreid met een voorhuis waardoor er een krukhuisboerderij ontstaat.  
Het linker gedeelte van het nieuwe voorhuis staat op Veghels grondgebied.  
 
Hiernaast: een ingekleurde foto met 
linksachter de oude 
langgevelboerderij en daarvoor het 
nieuwe voorhuis. 
       
Nu weer terug naar de 
eigenaars/bewoners. Uit de 
gegevens blijkt dat Johannes van 
der Velden en Anna Maria van der 
Wijst, ondanks dat zij al in 1836 zijn 
getrouwd, pas in 1848 hun eerste 
kind krijgen. Dit kind wordt dood 
geboren. Een jaar later, op 14 
augustus 1849 wordt een tweede 
kind, Hendrina geboren. 
Op 7 februari 1871 overlijdt vader 
Johannes en erft de dan nog 
minderjarige dochter Hendrina de 
boerderij. 
In 1873 trouwt Hendrina met Martinus Hoevenaars, afkomstig van de Rakt in Uden.  
In 1880 overlijdt de moeder van Hendrina.  

 

Martinus en Hendrina krijgen zes kinderen. Het 
jongste kind, Wilhelmina Johanna, is slechts één 
dag oud geworden. 
De oudste zoon, Johannes (Hannes), bouwt in 
1917 een nieuwe boerderij naast de ouderlijke 
boerderij. Zie voor meer informatie over dit huis, 
het artikel over huis E47 (Nieuwe Veldenweg 8).  
 
In januari 1922 overlijdt vader Martinus. In dat 
jaar trouwt zoon Antonius (Toon) met Hendrica 
(Drika) van Hout uit Beek en Donk. Zij gaan op 
de ouderlijke boerderij wonen. 
 
Hiernaast: Drika en Toon Hoevenaars-van Hout 
 



 

 

In 1920 komt op verzoek van de bewoners de buurtschap Duifhuis, inclusief de huizen die ten zuiden van de 
spoorlijn stonden, bij de parochie Maria-Heide. In 1927 werd Toon gevraagd of hij kerkmeester wilde worden 
en dat deed hij met veel plezier. Dit betekende wel dat hij elke zondag moest collecteren in de Hoogmis. Ook 
nam hij deel aan de ‘rondgang’, want dat behoorde ook tot de taak van de kerkmeesters. Dan werden er 
boter, eieren of rogge opgehaald voor de pastoor. Toon is tot zijn dood in 1950 kerkmeester gebleven. 
 
Toon en Drika kregen dertien 
kinderen waarvan drie op 
jonge leeftijd zijn overleden. 
Toen Toon in 1950 overleed, 
bleef zijn vrouw met tien 
kinderen achter. De oudste 
was 26 en de jongste 11 jaar 
oud. 
 

Hiernaast de familie van 
Toon en Drika Hoevenaars: 
Vlnr: Ad, Nelly, Anton, Theo, 
Gerard, vader Toon, Jan, 
moeder Drika, Harry, Anny, 
Martien en Miet. 
 
 

In 1965 is moeder Drika 
overleden.  
 
Hieronder Drika bij het voeren van de kippen. 

De boerderij wordt door de kinderen 
voortgezet. Twee zonen emigreren later naar 
Canada.  
 
In 1962 neemt zoon Theo de boerderij over. In 
datzelfde jaar is Theo getrouwd met Tonnie 
Verbakel uit Beek en Donk. 
 
Theo en Tonnie krijgen vijf dochters. 
 
 
Hieronder: het gezin van Tonnie en Theo in 
1973. 
Vlnr: Anja, Tonnie met Astrid, Ingrid, Henriëtte 
Sjan en Theo. 
 

 
 
Theo en Tonnie maakten van het gemengde 
bedrijf een gespecialiseerd varkensbedrijf. 
 
Naast voorspoed hebben zij meerdere keren 
met tegenspoed te maken gehad.  
Toen ze pas getrouwd waren en nog een 
gemengd bedrijf hadden, heeft hun vee twee 
keer mond- en klauwzeer gehad.  
Later in 1997 hebben zij twee keer met 
varkenspest te maken gekregen en moesten 
alle varkens geruimd worden  
 
 
 



 

 

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw is 
de boerderij ingrijpend veranderd . 
In 1969 vindt een grote verbouwing van het voorhuis 
plaats en ìn 1970 wordt het oude achterhuis 
afgebroken en vervangen door nieuwbouw.  
In 1977 wordt het voorhuis afgebroken en bouwen 
Theo en Tonnie een nieuwe woning op de plaats van 
het voorhuis. 
 
Hiernaast: het verbouwde voorhuis in 1969. 
 

 
Hiernaast: een luchtfoto uit 1972 van de omgeving van 
de oude boerderij. Op de foto is in het midden het 
monument voor de grenskerk uit de Tachtigjarige 
Oorlog te zien. Zie voor meer informatie over de 
grenskerk het artikel over het Monument grenskerk 
E00. 
 
Hieronder: links de nieuwe woning en rechts een 
luchtfoto uit 1977 met o.a.de nieuwe woning aan de 
Nieuwe Veldenweg 6 en de boerderij aan de Nieuwe 
Veldenweg 4, die tegenwoordig ook onderdeel van het 
bedrijf is. 

 
 

In de loop der jaren zijn de boerderijen 
Nieuwe Veldenweg 4 en Pastoor van 
Haarenstraat 77 in het bedrijf geïntegreerd.  
 

In 1999 bouwen Theo en Tonnie een nieuwe 
woning aan de overzijde van de Pastoor van 
Haarenstraat. 
Dochter Astrid trouwt in 2000 met Bart van 
Houtum en gaat dan op de boerderij wonen. 
Bart werkt ook in het bedrijf. 
 
 
 
Hiernaast: het gezin van Astrid en Bart van 
Houtum-Hoevenaars. Vlnr: Astrid, Siebe, 

Gijs en Bart. 
 



 

 

         
Hierboven: de woning aan de Nieuwe Veldenweg 6 in 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


