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Dit artikel gaat over een woning, die tot 1994 tot de gemeente Uden behoorde. In dat jaar vond er een 
grenscorrectie tussen Veghel en Uden plaats. Nu ligt het adres Pastoor van Haarenstraat 74 in Veghel en 
wonen Bart en Netty Kempkens-van de Braak op dit adres. 
 

In 1843 bouwt Johannes (Jan) van der Velden een huisje op het perceel met kadaster nummer I.2688 aan 
de Veghelsedijk. In 1850 trouwt Jan met de twaalf jaar jongere Maria Anna de Wilt. Zij krijgen elf kinderen, 
waarvan één doodgeboren is en vier kinderen nog geen jaar oud worden. 
Wanneer vader Jan in 1896 overlijdt, wordt zoon Franciscus, getrouwd met Cornelia de Groot, eigenaar van 
het huisje. Zij krijgen zeven kinderen, waarvan één kind op jonge leeftijd overlijdt. 
 

In 1888 wordt door pastoor Clerx 
uit Veghel een monument voor de 
grenskapel uit de zeventiende 
eeuw, naast het huisje gebouwd.  
 

In 1929 maakte Jan Heesters een 
pentekening van het monument. 
Naast het monument is een huisje 
te zien. Mogelijk is dat het huisje 
dat Jan van der Velden liet 
bouwen. Rechts op de tekening in 
de verte de Petruskerk in Uden. 
 

In 1917 overlijdt Franciscus. In 
1918 wordt het huisje verkocht aan 
de buren, de kinderen van der 
Wijst. 
 
In 1930 koopt Petrus (Peter) van 
de Braak, (1869-1954) getrouwd 
met Johanna Verstegen het huisje, dat dan wordt afgebroken. Aan de linkerzijde van het monument wordt 
een nieuw huis gebouwd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hierboven: de gevelsteen van het nieuwe 
huis uit 1930.  
 
Hiernaast: het huis aan de Veghelsedijk. 
 
 



 

 

Peter en Johanna krijgen vier kinderen:  
- Wilhelmus (Willem), geboren 16-01-1905, getrouwd met Martina    
Verwegen  
- Johannes Petrus, (Jan) geb. 03-01-1906, getrouwd met Antonetta 
Maria Panhuizen 
 - Honoria Maria, geboren 08-09-1907, slechts twee maanden oud 
geworden 
- Petrus Hendricus (Piet), geb. 04-03-1909, getrouwd met Antonetta 
Josephina van Rosmalen 
 
Moeder Johanna overlijdt in 1938 en vader Peter blijft dan alleen in het 
huis aan de Veghelsedijk wonen. 
 

De oudste zoon Willem trouwt in 1934 en gaat op de Rakt wonen. Daar 
worden drie kinderen geboren. 
Tijdens de mobilisatie in 1940 wordt Willem opgeroepen voor de 
krijgsmacht en wordt gelegerd in Venlo. Als de oorlog uitbreekt, wordt hij 
krijgsgevangen gemaakt en is hij zelfs enige tijd vermist geweest.  
 
Hiernaast Willem in zijn militaire uniform. 
 
 

Na zijn terugkomst verhuist Willem met zijn vrouw en hun drie kinderen naar zijn ouderlijk huis aan de 
Veghelsedijk. Vader Peter gaat dan bij zijn zoon Jan op Derpt wonen waar hij in 1954 overlijdt. 
 

Na het overlijden van Peter, die nog 
steeds eigenaar was van het huis aan 
de Veghelsedijk, wordt in 1956 ‘spierke 
getrokken’ wie van de kinderen het huis 
in eigendom krijgt. 
 
De jongste zoon Piet, die in 
Vorstenbosch woont, trekt (letterlijk) 
aan het langste eind en wordt de 
nieuwe eigenaar.  Hij gaat er echter niet 
wonen.  Zijn broer Willem en zijn gezin 
blijven de bewoners. Zij krijgen hier nog 
vijf kinderen. 
 
Hiernaast: Willem en Martina in de 
voortuin. Op de achtergrond het 
monument voor de grenskapel. 
 

Willem werkt in 
eerste instantie bij 
de Heidemij  en 
later bij Van Lee. 
Thuis heeft hij nog 
een grote 
moestuin en wat 
kleinvee.  
 

Hiernaast. Willem 
met een 
dorsvlegel erwten 
aan het dorsen en 
vervolgens de 
erwten zeven. 
 



 

 

Hiernaast de familie van Willem 
en Martina. Vlnr: Tiny(Ties), 
Harrie, Gerrit, vader Willem, 
Theo, Jan, moeder Martina, 
Annie, Diny en Piet. 
Hun jongste dochter Diny 
overlijdt in 1984 na een ernstig 
ongeval 
 

In 1967 verhuizen Willem en 
Martina met de jongste 
kinderen naar Uden.  
 
De laatste jaren wonen de 
ouders in het bejaardenhuis, 
waar Willem in 1988 en Martina 
in 2000 overlijdt. 
 
 

In 1968 komt een zoon van Piet van de Braak, Jan, getrouwd met Francien Gloudemans, in het huis wonen. 
Na enkele jaren bouwen Jan en Francien een nieuw huis in Vorstenbosch en gaan daar wonen. 
 

Hiernaast de trouwfoto van Jan en Francien. 
 

In 1970 trouwt Netty van de Braak, een dochter van Piet van de 
Braak, met Bart Kempkens uit Mariaheide. 
Eerst huren zij een bungalow in Vorstenbosch, maar in 1972 
kopen zij het huis van vader Piet, dat zij in 1975 grondig 
verbouwen. 
 
Bart heeft gewerkt als monteur bij Boeke-Heesters in Erp en Netty  
werkte op kantoor bij de CHV in Veghel. 
Bart en Netty krijgen twee dochters Marieke en Janneke. 
 
 

Hieronder vlnr. Janneke, Netty, Marieke en Bart. 
 

 
Nadat hun adres dus altijd in Uden lag, 
komen Bart en Netty zonder te 
verhuizen in 1994 in Veghel wonen.  
Ook het monument staat nu op Veghels 
grondgebied, terwijl deze plaats juist 
herinnert aan een grenskapel op Udens 
grondgebied in het vrije Land van 
Ravenstein.  

 

Er is in Mariaheide geen enkel huis, dat zoveel verschillende adressen heeft gehad als dit huis: 
Duifhuis E4, Hondsrogstraat 6, Veghelsedijk 6, Rondweg 6, allemaal in Uden en nu Pastoor van 
Haarenstraat 74 in Veghel (Meijerijstad). 
 



 

 

Hiernaast: Netty en Bart Kempkens-van de Braak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hieronder: het huis aan de Pastoor van Haarenstraat 
74 in 2019 
 


