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In 1917 trouwt Johannes (Hannes) Hoevenaars met Antonetta (Net) Donkers. Johannes is een zoon van 
Martinus Hoevenaars en Hendrina van der Velden, die toen op het adres Hondsrogstraat 2 woonden, 
tegenwoordig is dat Rondweg 2. 
In de tijd dat Hannes en Net 
verkering hadden, spraken ze 
stiekem af na het melken. Hannes 
verstopte zich in de sloot totdat 
Net haar vader naar huis had 
gestuurd. Ze moest zogenaamd 
nog wat doen.. 
 
Zoon Johannes bouwt in 1917, 
dus precies 100 jaar geleden, een 
nieuwe boerderij naast zijn 
ouderlijk huis met het huidige 
adres Nieuwe Veldenweg 3. 
    
Hiernaast: de bouwtekening van 
de nieuwe boerderij in 1917. 
 

Hannes en Net hadden een 
gemengd boerenbedrijf.  
Zij kregen zeven kinderen 
 
 

Hiernaast: het gezin van 
Hannes en Net Hoevenaars. 
Vlnr: Jas, Johan, Drika, 
Pieta, Martina en Jaan. 
Vooraan: Hannes, Wim en 
Net. 
 
 

De oudste dochter Drika 
trad in het klooster als 
Zuster Isodora bij de zusters 
Franciscanessen.  
Zij gaf les aan de 
huishoudschool in Veghel. 
In april 2018 is Drika (zuster 
Isodora) op 99-jarige leeftijd 
overleden 

 
 

Drie kinderen, Jas, Johan 
en Pieta zijn naar Canada 
geëmigreerd. 
 

 
 



 

 

In 1954 trouwt dochter Martina 
met Ben van den Oever. Zij 
gaat dan bij haar ouders 
inwonen en zet samen met haar 
man het boerenbedrijf voort. 
 

Naast de ouders Hannes en 
Net, wonen dan ook dochter 
Jaan en zoon Wim nog thuis. 
Oma Net hielp een handje in 
het huishouden door iedere dag 
de aardappelen te schillen en 
op de kleinkinderen te passen.  
 
Hiernaast de boerderij in de 
jaren zestig. 
 

In 1960 overlijdt Hannes. Net 
verhuist in 1971 naar Uden. 
 

 
Hiernaast het gezin van Ben en 
Martina, hun vier kinderen, oma Net 
en tante zuster Isodora. 
Vlnr: Net, zuster Isodora, Ben, 
Jeanette, Martina en Ad. Zittend: 
Anny en Jan. 
  

In 1993 komt de volgende generatie 
op deze boerderij. Zoon Ad van den 
Oever trouwt dat jaar met Ans van 
Nistelrooij. 
Het woongedeelte  van de boerderij 
wordt gesplitst, zodat ook Ben en 
Martina op de boerderij kunnen blijven 
wonen. 
 
 

 
 
 
 

Tot 2003 heeft Ad een gemengd boerenbedrijf met koeien en 
varkens gehad. Daarna is Ad overgestapt op een melkveebedrijf. 
De boxenstal werd uitgebreid en het achterhuis werd bij het 
woongedeelte getrokken. Op dit moment heeft Ad één van de 
laatste melkveebedrijven in Maria-Heide. Zijn kinderen hebben niet 
de ambitie om het melkveebedrijf voort te zetten. Ad en Ans zijn dus 
de laatste generatie die een boerenbedrijf runt. 
 
Hiernaast: Ad in zijn koeienstal. 
 

Een gedeelte van het achterhuis werd tot jeugdhonk verbouwd. 
Hierin biedt Ans ook haar creatieve workshops aan onder de naam 
‘Koe and you’. 
 



 

 

Hiernaast: het gezin van Ad en Ans van den 
Oever.  
Vlnr: Stijn, Meggie, Mariël, Ad en Ans. 
 
Hieronder:  Onze Lieve Vrouw ter Linde, 
naast de voordeur van de boerderij. In de 
omgeving van Uden zijn deze beeldjes vaak 
naast de voordeur ingemetseld 
 

 
 
 
Hieronder: de boerderij aan de Nieuwe Veldenweg 8 in 2017. 
 
 
 
 


