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Langs de  Goordonksedijk stond tot 1910, tegenover het tegenwoordige huisnummer 1, een klein 
boerderijtje. De eigenaar van het boerderijtje en de bijbehorende grond was Gerardus Verhoeven.  
De bewoner was Martinus Raaijmakers, in die tijd beter bekend als ‘Tinus de Wever’. Tinus was in 1907 de 
eerste koster bij pastoor Van Haaren. 
 

Tinus Raaijmakers trouwde in 1904 met Johanna van Leuken. Zij gingen toen op het boerderijtje wonen. 
Johanna was een dochter van Antonius van Leuken en Huiberdina Rijkers, die daarvoor op het boerderijtje 
woonden. Tinus Raaijmakers en zijn vrouw Johanna kregen 7 kinderen, waarvan één op jonge leeftijd is 
overleden. 
 

In 1909 kocht pastoor Van Haaren het boerderijtje en de bijbehorende 
grond. Hij liet langs de provinciale weg een nieuwe boerderij bouwen. Het 
oude boerderijtje werd afgebroken en Tinus ging op de nieuwe boerderij 
wonen. Het adres van deze boerderij is nu Voorhei 1. 
 
Hiernaast: ‘Tinus de Wever’. 
 
Hieronder de tekening bij de bouwaanvraag in 1910. 
 

 

Op 12 september 1927 trouwde 
Hendricus (Harrie) van de 
Crommert met Geertruda (Trui) 
van Asseldonk. Zij kochten de 
boerderij en de bijbehorende 
grond van pastoor Van Haaren. 

 

 
Voor zover wij hebben kunnen nagaan is Tinus 
Raaijmakers (de Wever) daarna met zijn gezin 
naar het Havelt in Veghel verhuisd. 
 
Harrie van de Crommert begon met het 
ombouwen van de potstal tot een groepstal en het 
bouwen van een bergplaats met schuur. 
 
Hiernaast: de bouwtekening van de schuur  bij de 
bouwaanvraag in 1928. Waarschijnlijk is de 
schuur niet helemaal volgens de tekening 
gebouwd. 



De familie van 
Harrie van de 
Crommert in 
1936, Harrie jr. en 
Annie waren toen 
nog niet geboren. 
Vlnr: Martien, 
Toon, vader 
Harrie, Riek, 
moeder Trui, op 
schoot Jo, Dora 
en Frans. 
Vooraan Antoinet 
en Frank(Cisca). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hiernaast: de boerderij met schuur 
in de jaren vijftig 
 
 
 
 
 
Harrie van de Crommert heeft altijd 
een gemengd bedrijf gehad. 
Daarnaast was hij een paarden-
kenner en paardenhandelaar. Ook 
heeft hij, en later zijn zonen, vele 
jaren de ‘rômkar’ gereden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nogmaals de familie van 
Harrie van de Crommert 
maar nu in 1966. 
Vlnr: Frans, Harrie jr., 
Riek, Jo, Antoinet, Annie, 
Toon en Martien. Zittend: 
Dora, vader Harrie, 
moeder Trui en Frank. 



In 1963 trouwde Frans van de 
Crommert met Annie van Goor en hij 
nam toen de boerderij over van zijn 
vader. Harrie sr. en Trui bouwden 
naast de boerderij een bungalow. 
 
 
Hiernaast: de boerderij in 1974 
 
Frans schakelde van gemengd bedrijf 
over op intensieve varkenshouderij. 
Frans en Annie hebben twee kinderen: 
Erik en Miriam. 
 
 
 
 
 

 
Hiernaast de familie van Frans en Annie  
van de Crommert.in 1988. 
Vlnr: Miriam, Annie, Frans en Erik. 
 
In 1990 is Erik getrouwd met Marjan van 
Dijk. Zij woonden eerst twee jaar op de 
boerderij van Jas van Lieshout aan de 
Goordonksedijk 4. In 1992 zijn Erik en 
Marjan op de boerderij aan de Voorhei 1 
gaan wonen. 
Frans en Annie hebben toen het naburige 
huis, Udenseweg 18, gekocht en zijn er gaan 
wonen. Frans is in 2015 overleden 
 
Erik is doorgegaan met de varkenshouderij 
tot 2010. Daarna is hij als chauffeur gaan 
werken. 
Marjan heeft het achterhuis ingericht met 
een eigen modevakschool en naaiatelier ‘De 
Speld’. 
 
Op 10 maart 2012, rond middernacht, breekt er brand uit in de schuur bij de boerderij. Persoonlijke 
bezittingen van Erik en Marian verbranden, maar ook de werkgroep Sjem wordt getroffen. Verschillende 
materialen voor het Bouwdorp die in de schuur lagen opgeslagen, gaan verloren.  
In 2014 wordt begonnen met de herbouw van de schuur. 

 
Hiernaast: de herbouwde schuur 
 
Hieronder: de boerderij met de herbouwde 
schuur in 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Hierboven: de familie van Erik en Marjan van de Crommert. 
Vlnr: Achter, Erik, Perla, Jelle en Marjan. 
Vooraan: Hidde en Hielke. 

 

 
         De boerderij in 2003. 


