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In dit artikel bespreken we de boerderij met het tegenwoordige adres Pastoor van Haarenstraat 77, waar nu 
Gerard en Anja Sigmans wonen. Deze boerderij heeft een lange en complexe historie. 
 

Tussen 1832 en 1916 stond in de directe omgeving van deze boerderij een andere boerderij, die eerst 
bewoond werd door Antonius van der Wijst (1776-1836), getrouwd met Catharina Vissers (1778-1862). Deze 
boerderij was uit een erfenis afkomstig van de ouders van Catharina Vissers, die op het Loo in Uden 
woonden. 

Hiernaast een detail van de kadasterkaart uit 
1965, met de nieuwe Veghelsedijk die tien jaar 
eerder was aangelegd. 
 
Nummer 1 is de boerderij bewoond door 
Gerard en Anja Sigmans, nummer 2 de 
boerderij van familie Hoevenaars, nummer 3 
de plaats waar tot eind jaren dertig de oude 
boerderij stond. Nummer 4 is de nu 
onbewoonde boerderij waar familie Verbossen 
woonde. 
 
 
 
 
 

 
Hiernaast de huidige situatie. 
Vrijwel midden op de weg 
stond dus de oude 
afgebroken boerderij. 
 
 
 
Links: de boerderij waar de 
familie Verbossen woonde, 
gebouwd in 1893. Rechts: de 
boerderij van Gerard en Anja 
Sigmans, in 1939 gebouwd. 
 
 
 
 

In 1836 overlijdt Antonius van 
der Wijst. Zijn zoon Gerardus van der Wijst (1812-1845), in 1843 getrouwd met Hendrica van der 
Voort(1813-1898), wordt dan eigenaar van de boerderij en gaat er ook wonen. Gerardus en Hendrica krijgen 
één zoon Antonius (1844-1920). In 1845 overlijdt Gerardus. 
Zijn zoon Antonius (1844-1920) wordt later eigenaar van de boerderij. Hij blijft ongehuwd en gaat op het Loo 
in Uden wonen. 
In 1847 hertrouwt zijn moeder Hendrica met Tinuske Vogels(1823-1900). Zij krijgen nog vier kinderen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
De oudste dochter Petronella (1848-1933) trouwt in 1873 met Adrianus Jacobus van Lieshout (1844-1920) 
Zij huren dan de boerderij van haar halfbroer Antonius. Petronella en Adrianus krijgen twaalf kinderen, 
waarvan er vier op jonge leeftijd zijn overleden.  



 

 

Van de overige acht kinderen blijven er vier in Maria-Heide wonen: 
- Driek (1878-1912) die op deze boerderij komt wonen. 
- Marinus, die later op de Hoogstraat gaat wonen 
- Bert, die later aan de Goordonksedijk gaat wonen. 
- Willem, die later is getrouwd met Helena van den Oever en tegenover de kerk in Maria-Heide 

gewoond heeft. 
 

In 1916 verkoopt Antonius van der Wijst de boerderij aan Adrianus en Petronella van Lieshout. Petronella 
was de halfzus van Antonius. 

De oude boerderij van begin 19e eeuw wordt 
vervangen door een nieuwe op vrijwel 
dezelfde plaats. Die zal er echter maar zo’n 
twintig jaar staan. Naast de voordeur wordt in 
de nieuwe boerderij een gevelsteen 
ingemetseld. Deze gevelsteen is later weer 
hergebruikt.  
 
Hiernaast de gevelsteen uit 1916 
 

In 1912 trouwt zoon Driek met Bet Tielemans. 
Zij blijven op de ouderlijke boerderij (in)wonen. 
Driek en Bet krijgen geen kinderen. In 1920 
overlijdt vader Adrianus en wordt zijn zoon 
Bert eigenaar van de boerderij. 
 

Wanneer Bert in 1924 trouwt met Dina Vissers, gaan zij wonen op de ouderlijke boerderij van Dina aan de 
tegenwoordige Wethouder Donkersweg. Zijn broer Driek huurt van hem de ouderlijke boerderij en koopt die 
uiteindelijk in 1928. 
 
In de jaren dertig worden door de provincie plannen gemaakt om de doorgaande weg in Maria-Heide door te 
trekken naar het begin van de Duifhuizerweg. Hierdoor komt de bochtige oude weg te vervallen als 
doorgaande weg. Dit stuk vervallen doorgaande weg is nu de Nieuwe Veldenweg. 
Voor de nieuwe doorgaande weg moet de boerderij van Driek en Bet wijken. Dit heeft tot gevolg dat zowel 
de boerderij als stukken grond midden jaren dertig door de provincie onteigend worden. Echter door het 
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog vindt de aanleg van de nieuwe doorgaande weg pas midden jaren 
vijftig plaats. 
  

Na de verkoop van zijn boerderij, die dus maar twintig jaar oud was, aan de provincie, hebben Driek en Bet 
in 1939 een nieuwe boerderij gebouwd. Daarbij werd veel materiaal gebruikt van de af te breken boerderij.  
Zo is ook de oude gevelsteen van 1916 hergebruikt. De gedeeltelijk afgebroken boerderij is voor veel 
jongens uit de buurt nog  jaren een prachtig speelterrein geweest. Driek 
was daar echter niet van gediend en kwam hen dan ook regelmatig 
woedend wegjagen.                 
 

In 1947 overlijdt Bet, de vrouw van Driek. Driek gaat dan bij zijn broer 
Marinus op de Hoogstraat wonen. 
De boerderij wordt verhuurd aan Frans Kanters, getrouwd met Gertruda 
van Lieshout. Gertruda is een nicht van Driek en een dochter van Marinus 
van Lieshout van de Hoogstraat. In Maria-Heide worden hun vijf kinderen 
geboren. 
 

In 1957 overlijdt Driek, die nog steeds de eigenaar van de boerderij in 
Maria-Heide was. Zijn broer Bert koopt dan weer de boerderij.  
De huurders Frans en Gertruda Kanters verhuizen in 1970 naar Beek en 
Donk. 
 

In 1963 koopt Jas van Lieshout de boerderij van zijn vader Bert. Na het 
vertrek van de familie Kanters, gaat Jas zelf op de boerderij wonen. 
 
Hiernaast: Jas van Lieshout. 



 

 

Zijn neef Sjef Vissers runt in die tijd een reparatie-, 
autoschade- en uitdeukbedrijf in het achterhuis. In 1967 
trouwt Sjef met Mien van Eert. Zij gaan daarna ook op de 
boerderij wonen. In 1969 kopen Sjef en Mien Vissers de 
boerderij van Jas van Lieshout. 
Sjef en Mien krijgen vijf kinderen, drie jongens en twee 
meisjes, Jurgen, Rob, Miranda, Dorette en Patrick. 
 
In 1978 verhuist het gezin Vissers naar Beek en Donk. 
Sjef begint daar ook weer een autoschadebedrijf. Twee 
zonen gaan later ook in het bedrijf van hun vader 
werken. 
Mien is in 1993 overleden en Sjef in 2016. 
 
 
Hiernaast: de trouwfoto van Sjef en Mien Visser-van Eert 
in 1967. 

 
 
 

 
Vanaf 1978 huurt Theo Hoevenaars de 
boerderij van Sjef Vissers. Ook in dat jaar 
komt Wim van de Wielen, getrouwd met Jo 
van Hoof, bij Theo Hoevenaars in het 
varkensbedrijf werken zij gaan dan ook op 
de boerderij wonen.  
Wim heeft daarvoor 15 jaar in Dennenburg 
gewoond en gewerkt in een 
fruitboomkwekerij. In Dennenburg zijn hun 
vier kinderen geboren. 
 
In 1980 koopt Theo Hoevenaars de boerderij 
van Sjef Vissers. 
 

Hiernaast: de oudste beschikbare foto van 
de boerderij, gemaakt in 1986. 
 

 

 
Hiernaast de foto van de familie van 
de Wielen in 1986 toen Wim en Jo 
25 jaar getrouwd waren.  
Vlnr: Bart, William, Jo, Wim, Anja en 
Twan.  

 
Na de verhuizing van de familie van 
de Wielen in 1986, gaat de oudste 
dochter van Theo Hoevenaars, 
Anja, getrouwd met Gerard 
Sigmans, op de boerderij wonen. 
 
In 1996 hebben Anja en Gerard de 
boerderij gekocht van hun 
(schoon)vader. 
 
 
 
 



 

 

Hiernaast het gezin van Gerard en 
Anja Sigmans-Hoevenaars. 
Vlnr: Nikki, Gerard, Harm, Anja, 
Kim en Iris. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hierboven: de boerderij in 2019.  


