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In dit artikel beschrijven we de witte boerderij op de Krekelshof. Nu met de huisnummers 15 en 15a, maar 
vroeger was dat huisnummer E52. Tegenwoordig wonen hier de families Gilsing en Van den Dungen. Een 
pand met een lange historie, maar waarvan we het exacte bouwjaar niet kunnen achterhalen. 
 

In 1761 stond er al een huisje. Er wordt vermeld in  
oude boeken: ‘huijsje op de Heij, gebouwd tussen 
1761-1766 en tussen 1786 en 1798 afgebrooke en 
weder opgetimmert.’ Eigenaar was Hendrik van den 
Else. 
 
Hiernaast: een oude foto van een gedeelte van het 
huis. 
 

Eerst even een uitstapje naar de naastgelegen 
boerderij E53 (familie Ties van Os), die we eerder al 
beschreven. Daar heeft sinds de eerste helft van de 
18e eeuw, de familie van Sleeuwen(of Sleeuwens) 
gewoond. Zij waren afkomstig uit Dinther. Nu woont 
daar Dirk van Os in het voorhuis, die na vijf generaties 
nog een afstammeling van de Van Sleeuwens is. Deze 
familie had al veel grond op de Krekelshof in bezit. Zie 
het kaartje bij het artikel over E53 op 
www.Mariaheide.nl. 
 
Ergens na 1800 heeft de familie Sleeuwens ook kadasternummer C185 aan haar bezit toegevoegd. Op de 
kadastergegevens van 1832 lezen we dat Daniël Sleeuwens eigenaar is van schuur, erf en moestuin. 
Onduidelijk is of de schuur toen al als woning diende. Dat is wel het geval in de tweede helft van de 18e 
eeuw. 
Daniël en zijn nazaten zullen maar liefst anderhalve eeuw het eigendom houden. Beide boerderijen 
hebben dus een gezamenlijke geschiedenis. Daniël trouwt op 18 juni 1815 met Catharina van Cleef. Zijn 
zus Maria trouwt op dezelfde dag met Arnoldus van Os. Als de mannen weduwnaar worden in 1825 en 
1833, gaan ze een gezamenlijke huishouding voeren op de boerderij van Van Os, E53. We zien dat terug 

op de eerste bevolkingstellijsten van 1839, als beiden als 
gezinshoofd staan vermeld met samen zes kinderen.  
Als vader Daniël in 1855 overlijdt, erven zijn twee zoons Josephus 
en Antonius, beiden ongehuwd, de boerderij die we nu 
beschrijven.   
 
Als de laatste zoon Antonius in 1899 overlijdt, gaat het huis via 
openbare verkoop naar nicht Maria Sleeuwens. Zij is gehuwd met 
Johannes Steenbakkers. Ook zij zijn kinderloos en laten de 
boerderij na aan een nicht, Ardina Steenbakkers. Ardina is 
getrouwd met Martinus van de Tillaart en woont in Veghel. Ze 
krijgen zes kinderen, waarvan er twee op jonge leeftijd overlijden. 
Het zesde en jongste kind, Martina wordt drie maanden na het 
overlijden van Martinus geboren, maar overlijdt vlak vóór haar 
eerste verjaardag. 
. 
Hiernaast: Martinus en Ardina van de Tillaart-Steenbakkers met 
hun kinderen vlnr: Piet, Jan(met jurkje) en Bertha. De foto is 
gemaakt in 1910. Ardina is dan in verwachting van haar vierde 
kind, Truus.  



Martinus overlijdt op 5 februari 1912 en Ardina wordt op 30-jarige 
leeftijd weduwe met vier jonge kinderen. Ze blijft met haar kinderen in 
Veghel wonen en verhuurt de boerderij aan de Krekelshof. De huur 
haalt ze ieder jaar zelf op.   
 
Ardina van den Tillaart-Steenbakkers was volgens het kadaster een 
‘grootgrondbezitter’. Samen met haar schoonfamilie Van den Tillaart 
bezat zij veel landbouwgrond en bospercelen in de omgeving van 
Veghel onder andere aan de Krekelshof en de Heiakker, maar ook in 
Eerde en op de Scheifelaar. Daarnaast was ze (mede-)eigenaar van 
enkele boerderijen, waaronder dus de boerderij aan de Krekelshof en 
een boerderij aan de Bruggen in Veghel. Deze laatste boerderij stond in 
de latere Hoogstraat op de plek waar nu de Kolonel Johnsonstraat ligt. 
 
Hiernaast: Ardina van de Tillaart-Steenbakkers 
 
Zoon Piet is vijf jaar oud als zijn vader overlijdt. Daarom misschien wordt moeders naam ‘Steenbakkers’ 
later meer gebruikt dan vaders achternaam. Piet van de Tillaart werd in de volksmond ‘Pietje 
Steenbekkers’ genoemd. 

 
In 1949 wordt Piet van de Tillaart 
eigenaar van de boerderij aan de 
Krekelshof. De boerderij is vijftig jaar 
lang verhuurd geweest. Vanaf 1912 
tot 1921, aan Petrus (Piet) van den 
Boom getrouwd met Johanna 
(Hanne) van Heeswijk. 
 

Hiernaast de familie van Piet van 
den Boom en Hanne van Heeswijk. 
Staande vlnr:: Janus, Ant, Driek, 
Jans, Drieka, en Martien.  
Zittend: Piet en Hanne. 
 

In 1921 overlijdt Piet en blijft Hanne 
op de boerderij wonen. Omdat de 
kinderen nog te jong zijn om de 
boerderij te beheren, wordt Driek de 
Mol ‘baasknecht’ voor enkele jaren. 
 

 
In 1925 trouwt oudste dochter Jans met 
Hannes Willems uit Uden en zij huren de 
boerderij tot 1961. 
  
Hanne van den Boom blijft bij de familie 
Willems inwonen tot haar overlijden in 1934. 
 
Jans en Hannes Willems krijgen negen 
kinderen. Enkele van hun kinderen, An 
(Kuipers), Theo en Jan wonen nog steeds in 
Mariaheide. 
 
 
 
Hiernaast: Hanne van den Boom, Jans en 
Hannes Willems met vier van hun kinderen. 
 



Hiernaast de familie van 
Hannes Willems en Jans 
van den Boom. 
Staande vlnr: Theo, An, 
Piet, Wim, Miek en Grard. 
Zittend: Jan, Hannes, 
Mariet, Jans en Lien. 
 
 

Zowel Piet als Wim 
Willems is als militair in 
Nederlands-Indië geweest. 
 
In de jaren 50 emigreerden  
Piet en Wim naar Canada.  
Hun broer Miek 
emigreerde later naar 
Australië. 
 
 
 

 

Pas in 1961 komt Piet 
‘Steenbakkers’ van de 
Tillaart zelf met zijn gezin 
in het huis wonen.  
Echter niet voor lang, want 
na zeven jaar bouwt hij 
een bungalow in de 
Krekelshofstraat en 
verkoopt de boerderij aan 
Harry Wouters.  
 
 
 
Hiernaast de familie van 
Piet van de Tillaart en 
Drika van Duijnhoven. 
Staande vlnr: Jo, Piet, 
Martien, Jan en Diny. 
Zittend Piet, Drika en Nelly. 
 
 
 

Na anderhalve eeuw komt er een 
eigenaar van buiten de familie 
Sleeuwens-Steenbakkers-van de Tillaart. 
Harry Wouters verbouwt het pand 
rigoureus. De stal gaat deel uitmaken 
van het woonhuis.  
De gemetselde gevels waren al in de 
jaren zestig gestuct en werden door 
Wouters wit gemaakt en van vensters 
voorzien.  Wouters was getrouwd met 
een Duitse vrouw, Antje Erich, die het 
huis een Oostenrijkse uitstraling wilde 
geven.  
 
Hiernaast: de boerderij in 1973 met wit 
stucwerk en vensters. 
 



Als dan rond 1984 Henk van den Hoogen en zijn zus 
Margot de boerderij kopen, wordt de woning 
gesplitst. 
 
Op de bouwtekening is het rechterdeel, de 
oorspronkelijke woning, waar Margot woont. Het 
achterhuis, de oude stal, wordt bewoond door Henk 
en Rian van den Hoogen-Vissers. 
 
In 1996 kopen Frans en Erna Gilsing het achterhuis 
en breiden hun perceel uit met een stuk land aan de 
achterzijde. Frans komt uit Eersel en Erna uit 
Alkmaar.  
Ze hebben drie kinderen en vinden dat ze op een 
prachtige, historische plek wonen.  
 
Hieronder: Frans Gilsing onder toeziend oog van 
Erna, aan het werk in de tuin. 
 

 
 
Hiernaast:  de familie Gilsing. 
Vlnr: Rebecca, Merel, Frans, Thijs en Erna. 
 
Intussen is de splitsing van de boerderij 
gelegaliseerd. Sinds 2006 woont Frans van den 
Dungen in het voorhuis. 
 
 
Hieronder:  Frans van den Dungen. 
 

 
 
 
 
 
 



Hiernaast: het oude 
achterhuis, waar nu de 
familie Gilsing woont. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hiernaast: het oude 
voorhuis, waar nu Frans 
van den Dungen woont. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omdat de boerderij een groot aantal eigenaren en bewoners heeft gehad, volgt hieronder een 
samenvatting: 
 

Eigenaren van de boerderij. Bewoners van de boerderij. 

1832: Daniël Sleeuwens(1778-1855) 
 
1855: Zoon Josephus Sleeuwens(1821-1894)  
ongehuwd 
 
1894: Broer Antonius Sleeuwens(1818-1899):  
ongehuwd 
 
1899: Nicht Maria Catherina Sleeuwens(1854- 
1914) gehuwd met Joh. Steenbakkkers,  
kinderloos 
 

1832-1839: Daniël Sleeuwens  
 
± 1859: kinderen van Daniël Sleeuwens 
 
1870-1892: Jan Steenbakkers en Henrica Smits 
 
1892-1912: Gerardus v.d. Heijden en Maria Kanters 
 
1912-1921: Petrus v.d. Boom en Johanna van  
Heeswijk 
 
 



1916: Nicht Ardina Steenbakkers(dochter van   
Gijsbertus Steenbakkers) weduwe van Martinus  
v.d. Tillaart 
 

1949: Zoon Piet v.d. Tillaart (1907) gehuwd met  
          Hendrica v Duijnhoven. 
 
1968: Harry Wouters en Antje Erich 
 
1984: Henk v.d. Hoogen en Margot v.d. Hoogen 
 
1996: Frans en Erna Gilsing (achterhuis) 
 
2006: Frans van den Dungen (voorhuis) 
 

1921-1925: Johanna van Heeswijk 
 
1925-1961: Hannes Willems en Jans v.d. Boom 

 
 
1961-1968: Piet v.d. Tillaart en Hendrica van 
Duijnhoven 
 
1968-1984: Harry Wouters en Antje Erich 
 
1984-1996: Henk v.d. Hoogen (achterhuis)  
                   Margot v.d. Hoogen (voorhuis) 
 
1996-heden: Familie Gilsing (achterhuis) 
 
2006-heden: Frans v.d. Dungen (voorhuis) 

 

Tussen 1984-2006 hebben diverse huurders voor een korte tijd in het voorhuis gewoond. 


