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Voor zover we in het kadaster hebben kunnen nagaan, stond op het tegenwoordige adres Goordonk 3, de 
boerderij waar nu Jan Verkuijlen woont, al in 1832 een oude boerderij, waarvan Lambertus van Hoof de 
eigenaar was. 
 

De boerderij was één van de weinige boerderijen in de periode vóór 1800 in het ontginningsgebied van de 
Veghelse Hei. Vanuit de ‘ontginningsboerderij’ werden de heidegronden geschikt gemaakt voor landbouw. 
Dat betekende dat het grondgebied van de boerderij in de loop der tijd werd uitgebreid naar mate er meer 
heidegrond was ontgonnen. 
  

In 1832 woonde Albertus van Boxtel, in 1816 getrouwd met Catharina Rijkers, in de boerderij. Albertus 
overlijdt in 1840, Catharina blijft met haar acht kinderen op de boerderij achter.  
Rond 1865 wordt nicht Geertruda van Boxtel de nieuwe huurder van de boerderij. Geertruda van Boxtel is 
getrouwd met Hendrikus van Zeeland. 
Door vererving wordt de zoon van Lambertus van Hoof, Hendrikus, de nieuwe eigenaar van de boerderij. 
 
In 1872 koopt Jan Scheij de boerderij. Jan 
Scheij, van beroep bakker in Veghel, was 
getrouwd met Elisabeth van Hooff. Zij 
bezaten veel landbouwgrond binnen de 
gemeente Veghel, ongeveer 26 hectare, 
voornamelijk in Maria-Heide en Zijtaart. 
In datzelfde jaar 1872 trouwt Johannes 
Smits met Adriana Verwegen en zij 
worden de nieuwe huurders. 
 

In 1882 wordt de oude boerderij door Jan 
Scheij afgebroken en herbouwd. De 
herbouw was mogelijk niet precies op 
dezelfde plaats, als waar de oude 
boerderij stond. 
 

Hiernaast: een ingekleurde  foto  van de 
in 1882 gebouwde boerderij. 
   

Antonius Scheij erft in 1899 de 
boerderij van zijn vader. Antonius is 
getrouwd met Catharina Duijnstee 
uit Scheveningen. 
 
In datzelfde jaar 1899 trouwt 
Antonius Vogels uit Vorstenbosch, 
met Antonia de Louw en zij worden 
de nieuwe huurders van de 
boerderij. 
 
 
Hiernaast het gezin van Antonius 
en Antonia Vogels. 
Achteraan vlnr: Janus, Mina, Miet, 
Ant en Jaan. Vooraan: Drika, 
Antonius, Frans, Antonia en Driek. 



 

 

Op de foto staan Antonius en Antonia met acht kinderen. Het echtpaar heeft echter vijftien kinderen 
gekregen, drie kinderen zijn doodgeboren en vier zijn vóór hun eerste verjaardag gestorven. Kindersterfte 
was niet ongewoon in die tijd.  

 

In 1922 kopen Antonius en Antonia de boerderij van de erven van 
Antonius Scheij, die in 1905 was overleden.  
 
Antonia Vogels overlijdt in 1944. 
 

In 1947 trouwt zoon Hendrikus (Driek) met Johanna (Jans) van de 
Graaf. Hij blijft op de ouderlijke boerderij wonen. Vader Antonius blijft 
bij Driek en Jans inwonen tot zijn dood in 1960. Twee broers van 
Driek, Janus en Frans, blijven ook op de boerderij wonen. Wanneer 
Driek en Jans kinderen krijgen, gaat broer Frans bij zijn zus Miet, 
getrouwd met Hannes de Louw, op de Nieuwe Veldenweg wonen. 
Janus trouwt in 1948 met Johanna (Jans) Heesakkers en gaat op een 
boerderij in de buurt wonen.  
 
In 1961 worden Driek en Jans door deling eigenaar van de boerderij. 
Jans en Driek krijgen elf kinderen. Hun tweede dochter Diny overlijdt 
één dag na haar geboorte. 
 
Hiernaast: de trouwfoto van Driek en Jans in 1947 
 
Hieronder: het gezin van Driek en Jans Vogels. 
Achteraan vlnr: Hans, Theo (overl.05-03-2011), Antoon (overl.30-04-
1985), Diny en Rieky., 
Vooraan: Tonny, Driek, Anja, Mari, Wilhelmien, Jans en Corry. 

 
In 1963 wordt de boerderij 
verbouwd en geheel met 
dakpannen gedekt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook bij deze boerderij was 
naast de voordeur een 
beeldje van ‘Onze Lieve 
Vrouw ter Linde’ 
ingemetseld. 
 
 

 
 
Hiernaast: de boerderij na de verbouwing in 1963. 



 

 

 
In 1980 verhuizen Driek en Jans met de nog thuiswonende kinderen naar de Ratelaar.  
De boerderij wordt in 1981 verkocht aan Jan Verkuijlen, getrouwd met Willemien Verbruggen. Jan en 
Willemien zijn in 1975 getrouwd en zijn toen in Boekel gaan wonen. 
 
In 1983 hebben zij de boerderij volledig gerenoveerd, zowel van binnen als van buiten. Toen Jan in 2011 
met de VUT was, begon hij opnieuw te verbouwen. 
 

Maar toen in mei 2012 de 
verbouwing bijna klaar was, brandde 
de boerderij vrijwel geheel af. Jan 
was in het achterhuis aan het 
sleutelen aan een scootertje toen het 
mis ging. Diverse hobby artikelen van 
zowel Jan als van zijn zoon Arjo, 
zoals enkele oldtimers en  jukeboxen 
gingen in vlammen op. Gelukkig 
vielen hierbij geen slachtoffers.  
Het aller moeilijkste was, aldus 
Willemien, het verdriet van de 
kinderen die ook al hun spullen kwijt 
waren. 
 

 
Hiernaast de boerderij na de brand. 
 
\ 
 

Maar Jan is een doorzetter en vrij snel werd met de nieuwbouw begonnen. De boerderij wordt herbouwd in 
twee woongedeelten.  
In het achterhuis wonen zoon Arjo en zijn vriendin Sabine. 
 
 
 
Hiernaast: de herbouwde 
boerderij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Hiernaast: het 
gezin van Jan en 
Willemien 
Verkuijlen. 
Vlnr: Jan, Arjo, 
Willemien, Dorian 
en Melanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hiernaast: Arjo, 
Sabine en de 
kleine Maud. 
 


