
 

 

 

E48, Nieuwe Veldenweg 10-12 
 
 

Geplaatst in de Heise Krant februari 2014, gewijzigd 21-04-2016 
 

Wanneer we de historie van de boerderij aan de Nieuwe Veldenweg met de huisnummers 10 en 12 
onderzoeken, blijkt dat er al vanaf 1791 op deze plaats bewoning is geweest. 
De boerderij die tegenwoordig bewoond wordt door zowel Rien en Marian Schepens als hun zoon Dave en 
zijn vrouw Anke met hun kinderen Niek en Yara is ook bekend onder de naam ‘d’n Paerdebak’. Deze naam 
komt al voor op een kaart van 1840. 
 
Hiernaast: de historische naam op de boerderij. 
 

Wanneer we de tegenwoordige situatie aan de 
Nieuwe Veldenweg vergelijken met de situatie in 
1791 is er een enorm verschil. Tot aan de Franse 
revolutie in 1789 begon 100 meter verder richting 
Uden het Land van Ravenstein. Dat was dus 
vanuit Veghel gezien ‘buitenland’. 
Ook was in die tijd de weg Veghel-Uden nog een 
zandweg die voerde door het drassige Udens 
Broek waarbij de nog niet gekanaliseerde 
Leijgraaf moest worden overgestoken. 
 

In het verslag van de gemeenteraadsvergadering 
van Veghel van 27-12-1852 lezen we het volgende:  
“Er wordt goedkeuring verleend om de weg Uden-Veghel-Sint Oedenrode tot provinciale weg te verklaren.” 
Verder wordt in deze vergadering besloten de weg Uden-Veghel te ‘beklinkeren’ en de weg Veghel-Sint 
Oedenrode te ‘begrienden’. 
Tot 1957 liep de weg van Veghel naar Uden via de Nieuwe Veldenweg. In 1957 is de provinciale weg 
rechtdoor getrokken. 
 

Het is  bijna niet voor te stellen bij de drukke verkeerssituatie van nu, dat het nog maar 160 jaar geleden is, 
dat de weg Uden-Veghel een zandweg was. 
 
Terug naar de historie van de boerderij: 
In 1791 koopt Peter Jan Vervoort een perceel grond van de gemeente Veghel, groot 1 lopens en 25 roede. 
(De latere kadasternummers C100 t/m 103.) 
In datzelfde jaar wordt door Peter Jan Vervoort daarop ‘een huijsinge gesteld’. (huis gebouwd) 
Vervolgens worden in korte tijd verschillende personen eigenaar van dit huis en erf. 
17-08-1797 Francis Doreleijers. 
01-12-1798 Maria Peter Nouwens.  
22-03-1802 Aart Jan van Berkel.   
 
Daarna, tot 1841, blijft het huis en grond 
eigendom van de familie van Berkel. 
In 1841 wordt door Johannes Aart van Berkel 
(voerman) alles verkocht aan Marinus Johannes  
van de Hintel(t). In de verkoopakte van 11-01-
1841 staat o.a. vermeld: “Een huis bestaande uit 
twee woningen, erf, moestuin en bouwland.” Het 
huis van Peter Jan Vervoort was dus inmiddels 
verbouwd tot twee woningen. De opbrengst was 
totaal  400 gulden. 
 

Hiernaast: fragment van de kaart uit 1840 
waarop de naam Paardebak vermeld is. 



 

 

 
 
 

Op 07-02-1850 wordt het eigendom van Marinus Johannes van de Hintel openbaar verkocht. De koper is 
Hermanus Johannes Claassen uit Dinther. Waarschijnlijk is dit een tussenpersoon geweest, want vrijwel 
direct daarna vindt er een doorverkoop plaats aan Adrianus Angenent, herbergier uit Veghel, getrouwd met 
Maria Wolters. In 1853 overlijdt Maria op 32-jarige leeftijd. Twee jaar later hertrouwt Adrianus met Anna 
Maria Strijbosch. 
 
 
Zoals reeds vermeld, werd in 1852 de verbindingsweg tussen Veghel en Uden verhard, waardoor het 
vervoer tussen deze twee plaatsen aanzienlijk werd verbeterd. 
Het vervoer in die tijd tussen de steden en dorpen werd voornamelijk gedaan met paard en wagen. 
Zowel de voerlui, maar ook vooral de paarden moesten onderweg rusten, eten en drinken en maakten 
dankbaar gebruik van aanlegplaats D’n Paerdebak.  
Adrianus Angenent heeft daar waarschijnlijk brood in gezien en heeft daarom de reeds bestaande 
Paerdebak uitgebreid met een herberg, zodat de voerlui betere voorzieningen hadden en ook een borreltje 
konden drinken. Adrianus Angenent is dus de eerste herbergier geweest in dit pand. 
 
In 1862 verkoopt Adrianus Angenent zijn bedrijf met woning aan Leonardus Robbers, eveneens herbergier. 
Leonardus is getrouwd met Cornelia Willemsen. Leonardus en Cornelia gaan verder met de herberg. 
 
Na 19 jaar, in 1881, wordt D’n Paerdebak openbaar verkocht. De koper is Johannes (Jan) Daandels, 
getrouwd met Hendrina Timmers. 
In 1888 neemt zijn ongehuwde zoon Arnoldus de herberg over. Samen met zijn zus Catharina  runt hij de 
herberg. 
In 1900 overlijdt Arnoldus. Zijn zus Catharina trouwt in 1901 met Marinus van Donsel en zij nemen dan D’n 
Paerdebak over. 

 
In 1917 trouwt Antonius 
Schepens met Hendrika 
Nicolaassen.  Zij kopen D’n 
Paerdebak van Marinus van 
Donsel. Antonius Schepens 
is landbouwer en beëindigt 
de functie van herberg in dit 
pand. 
 
 
 
 
 
 
 
Hiernaast: de familie van 
Toon Schepens, vlnr: Jan, 
vader Toon, Dina, moeder 
Drieka en Niek. 
 

 
 
 
In 1918 wordt het oude dubbele huis en herberg geheel vervangen door een nieuwe boerderij. Verder 
wordt in 1924 aan de nieuwe boerderij een aanbouw toegevoegd. 
 
 
 
 



 

 

Hiernaast: het aardappelproefveld 
van de familie Schepens met 
daarachter de boerderij en  links de 
aanbouw. 
 
 
Toon Schepens heeft naast zijn 
landbouwbedrijf vele jaren (1916-
1944) de functie van kassier van de 
Boerenleenbank Maria-Heide 
vervuld. Vanaf 1944 tot 1958 heeft 
zijn zoon Jan deze functie 
uitgeoefend. In 1958 komt Jan door 
een ongeval om het leven. 
 
In 1947 trouwt zoon Niek Schepens 
met Jet van Lieshout. Zij nemen 
dan de boerderij over. 
 
 

Hiernaast de familie van Niek 
Schepens:  
De drie kinderen tussen 
vader en moeder zijn  
vlnr: Mariëtte, Niek en Jan. 
De overige personen zijn  
vlnr: Tiny, moeder Jet, Rien, 
Toon, Anny, vader Niek, en 
Riet. 
 
 
 
Zoon Rien, getrouwd in 1972  
met Marian Croonen, begint 
in 1979 naast de boerderij 
C&S Interieurs. Sinds 2007 
werkt hun zoon Dave mee in 
het bedrijf van zijn vader.  
 
 
 
 

 
Hiernaast: Rien en Marian Schepens 
 
 
 
 
 
De boerderij wordt geheel gerenoveerd. 
Rien en Marian gaan in het voorhuis 
wonen. Dave betrekt het achterhuis. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Hiernaast: Dave, Anke en hun kinderen 
Niek en Yara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hieronder: 
De gerestaureerde boerderij. Links achter 
is C&S Interieurs gedeeltelijk zichtbaar. 
In het linker gedeelte van het huis wonen 
Rien en Marian,  
in het rechter gedeelte zoon Dave en 
Anke. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zowel de aanbouw uit 1924 als de tweede woning van het oude huis is vrijwel altijd verhuurd geweest. De 
meest bekende huurders ervan zijn: 
 
Jan Smits, die in 1918 trouwt met Adriana Verbruggen. Zij gaan wonen in een deel van de nieuwe boerderij 
van familie Schepens. Beide gezinnen krijgen kinderen en mede daardoor wordt in 1924 de boerderij met 
een aanbouw uitgebreid. 
De familie Smits gaat wonen in de nieuwe bijbouw en een klein gedeelte van het voorhuis. 
 
 



 

 

Hiernaast: Jan en Adriana Smits met Cisca en Harrie. 
 
In 1929 bouwt Jan Smits een nieuw huis met winkel aan de 
tegenwoordige Pastoor van Haarenstraat.  
Dit is het onbewoonde huis met huisnummer 52. 
 

Van 1929 tot 1944 huren Cornelis en Anna Maria van 
Haandel-van Berlo een deel van het huis. 
 
In 1944 komt Willem Peters, getrouwd met Riek van Raaij, 
in de aanbouw wonen. Zij krijgen 11 kinderen. 
Ook de ouders van Riek komen bij hen inwonen. 
 

Foto hieronder: De familie Peters met vader en moeder van 
Raaij. Vlnr: Willy, Nolly, onbekend, Antoontje van Os, 
onbekend, vader en moeder van Raaij, Elly, Thea, Ria. In 
het raam moeder Riek met Piet. 
 

 
 
 
Hieronder de familie van Willem Peters. 
Achteraan vlnr: Willy, Nolly, moeder Riek, 
Gerrit, Ria, vader Willem en Henk. Vooraan: 
Wies, Piet, Jan, Elly, en Thea. 
 

 


