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De boerderij aan de tegenwoordige Nieuwe Veldenweg 4, die op dit moment niet meer als woonboerderij in 
gebruik is, is gebouwd in 1910 door de kinderen van Johannes van der Wijst. ‘Van der Wijst’ werd voorheen 
ook als ‘van der Weijst’ geschreven. 
Johannes van der Wijst is getrouwd met Johanna van der Linden. Dit echtpaar krijgt tien kinderen, twee 
jongens zijn op jonge leeftijd overleden. Eén zoon, Martinus, trouwt met Maria van der Steen en gaat op 
Duifhuis wonen. De andere zeven kinderen, drie meisjes en vier jongens, blijven ongehuwd.  
In 1929 komt door een ongeval de laatste van de jongens, Wilhelmus, om het leven. Alleen de twee meisjes, 
Geertrui (Trui) en Petronella (Nelleke) zijn dan nog in leven. 
 
In 1929 trouwt Frans Verbossen met Net 
Wijdeven en zij kunnen de boerderij op Duifhuis 
dan huren. De gezusters Trui en Nelleke blijven 
bij Frans en Net inwonen. 
Zowel pastoor van Haaren als enkele Kruisheren 
uit Uden komen regelmatig op bezoek bij Trui en 
Nelleke. 
Na de dood van Trui en Nelleke, respectievelijk 
in 1929 en 1932, erft pastoor van Haaren de 
boerderij. Frans en Net kunnen de boerderij 
vanaf die tijd huren van de ‘kerk’, dus van de 
parochie Maria-Heide 
 

Hiernaast: de trouwfoto van Frans  en Net 
Verbossen. 
 

Frans en Net krijgen zeven 
kinderen, waarvan  een meisje op 
jonge leeftijd is overleden. 
 

Naast het boerenbedrijf heeft Frans, 
afkomstig van Bedaf, vooral in de 
wintermaanden, samen met zoon 
Ad, veel gewerkt  in de bossen op 
Bedaf. 
 

Tijdens de bevrijding in 1944 is er in 
de omgeving van de boerderij veel 
gevochten. Nog vele jaren werd 
rondom de boerderij munitie 
gevonden. 
 
Hiernaast: de boerderij rond 1948 
met de jongste zoon Wim. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Hiernaast: In 1954 waren  
Frans en Net 25 jaar 
getrouwd. Vlnr: Marietje, 
vader Frans, Thea, 
Francien, Wim en An, 
moeder Net en Ad. 
 
In 1960 trouwt Ad 
Verbossen met Jo van Hout 
uit Beek en Donk. Zij gaan 
dan in de boerderij wonen. 
Tegelijk met Jo trouwen ook 
twee zusjes van haar. 
 
De ouders van Ad, Frans en 
Net, bouwen in dat zelfde 
jaar een bungalow aan de 
Nieuwe Veldenweg. Later 
verhuizen zij naar de 
Mariahof. 

 
Hiernaast de trouwfoto van Ad 
en Jo (links) en haar zusjes 
Riek en Fien. 
 
Ad Verbossen houdt zowel 
legkippen als moederdieren. 
Daarvoor worden enkele 
kippenhokken bij de boerderij 
gebouwd. 
 

Ad en Jo krijgen één dochter, 
Dorien. 
Ad Verbossen overlijdt in 2020. 
Zijn vrouw Jo is al in 2001 
overleden. 
 
 
Hieronder: een familiefoto uit 
1967 met de éénjarige dochter 
Dorien. 

 
In 1974 wordt de boerderij verkocht 
aan Theo Hoevenaars en bouwen 
Ad en Jo een nieuwe bungalow 
aan de Nieuwe Veldenweg. 
 
Theo Hoevenaars verbouwt de 
boerderij en neemt deze in gebruik 
als kantoor, kantine en werkplaats. 
 
Dat betekent dat de boerderij haar 
woonfunctie verliest. De 110-jarige 
boerderij is dus maar 64 jaar 
bewoond geweest: eerst door 
familie van der Wijst en later door 
twee generaties Verbossen.  
 



 

 

Hiernaast: de communiefoto van Dorien in 1975 voor hun 
nieuwe huis . 
 
Hieronder: de boerderij omstreeks 1975 

 

  
Hiernaast: de boerderij omstreeks 1978 
 
 
De boerderij heeft jarenlang tussen de  
varkensschuren gestaan, maar dat zal op korte 
termijn veranderen. De schuren worden 
momenteel afgebroken en er komen woningen op 
de vrijgekomen grond.  De omgeving van de 
boerderij zal dus over enkele jaren ingrijpend 
veranderd zijn. 
 
 
 

Hiernaast: de boerderij in 
2020 nadat de voormalige 
varkensschuren 
zijn afgebroken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Hiernaast: de 
boerderij in 2020 
zonder de 
belendende 
varkensschuren. 
De vrijgekomen 
grond zal op korte 
termijn bouwrijp 
worden gemaakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hierboven: de boerderij begin juni 2020. 


