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In dit artikel beschrijven we de boerderij op Goordonk 2, die in 2001 tot schuur verbouwd is. Bij de boerderij 
was al in 1987 een vrijstaand huis gebouwd, dat wordt bewoond door Toon van Hout, geboren in 1947. 
 

Hiernaast het vrijstaande huis op 
Goordonk 2. 
 

Het allereerste boerderijtje dat op deze 
plaats stond dateert van vóór 1800. Het 
juiste bouwjaar hebben we niet kunnen 
achterhalen. Volgens het kadaster was 
het boerderijtje in 1832 eigendom van 
Dirk Aard van den Boogaard en werd het 
bewoond door Aart van Boxtel, die in 
1817 was getrouwd met Agnes van der 
Velden. 
 

In 1825 trouwt een broer van Aart, Geert 
van Boxtel, met Johanna Hurkmans. Na 
eerst in Uden op Bedaf en in Dinther te 
hebben gewoond, kopen zij rond 1840 het 
boerderijtje op de Goordonk. Geert sloopt 
het oude boerderijtje en bouwt een 
nieuwe boerderij.  
 
Geert overlijdt in 1854. Zijn dochter Johanna Maria trouwt in datzelfde jaar met Wilhelmus van der Linden en 
zij gaan dan bij moeder Johanna op de boerderij wonen. Als Johanna overlijdt in 1862, wordt de boerderij 
verkocht aan Peter van Lankvelt, getrouwd met Hendrica Bouwe. 
 

In 1870 wordt de boerderij openbaar verkocht en wordt Jan Goorts (1834-1898) de nieuwe eigenaar van de 
boerderij. Jan is in 1868 getrouwd met Francina van Lankvelt (1836-1915). Zij is een dochter van Peter en 
Hendrica van Lankvelt-Bouwe. 
In 1889 wordt de boerderij uit 1840 afgebroken en wordt op een naast gelegen perceel een nieuwe boerderij 
gebouwd. Jan Goorts overlijdt in 1898, 
zijn vrouw Francina in 1915. Hun zoon 
Peer (1878-1920) trouwt in 1907 met 
Handore de Groot (1877-1947) en gaat 
in Uden wonen. Hier worden hun vier 
oudste kinderen geboren.  
 

Hiernaast: de boerderij uit 1889 op een 
foto uit 1940. 
 

In 1915 wordt Peer Goorts door deling 
eigenaar van de boerderij en hij gaat er 
ook wonen. Naast de vier kinderen die 
in Uden zijn geboren, worden er op de 
Goordonk nog twee kinderen geboren.  



 

 

Peer overlijdt in 1920, zijn vrouw 
Handore hertrouwt in 1921 met 
Aart Verbeek (1875-1952). 
 
Hiernaast Aart Verbeek en zijn 
vrouw Handore en de kinderen 
van Handore uit haar eerdere 
huwelijk met Peer Goorts. 
 

Vlnr: Mina, Sien, Ties, Hanneke 
en Jans  
Zittend Aart Verbeek en 
Handore. 
 
 
 
 

 
Het jongste kind van Peer en Handore is Johanna (ook Jans genaamd), getrouwd in 1948 met Piet van der 
Sanden. Zij is op 2 januari 2019, honderd jaar geworden. 
Pater Cor Goorts, geboren op Duifhuis, is een neef van Jans. Hij is op 14 december 2018 op 101-jarige 
leeftijd overleden. 
 
 

In 1947 overlijdt moeder Handore.  
Via vererving wordt dochter Mina (1916-1992), getrouwd 
met Bert van Hout (1911-1966), eigenaar van de boerderij. 
 

Mina en Bert zijn in 1946 getrouwd en wonen in eerste 
instantie in Boekel. Hier worden hun zonen Toon en Piet 
geboren.  
 

Hiernaast: de trouwfoto  van Bert en Mina van Hout-
Goorts. 
 

In 1952 verhuist het gezin naar de Goordonk waar de 
jongste zoon Jan wordt geboren. 
 
 
 

        
Hiernaast: het gezin van Bert en Mina met hun 
kinderen v.l.n.r.: Toon, Jan en Piet.  
Piet is in 1991 overleden. 
 

             
 
 
 
 



 

 

Hiernaast: de boerderij in 1961. 
 

Een bijzonderheid bij deze boerderij is, dat ondanks 
de vele verschillende eigenaren, de boerderij toch 
altijd ‘in de familie’ bleef.  
 

Na het overlijden van Bert in 1966, blijft de oudste 
zoon Toon samen met zijn moeder op de boerderij 
wonen.  
 
Mina overlijdt in 1992. 
 
 
 
 

 
Hiernaast: een 
luchtfoto 
van het totale 
bedrijf, gemaakt in 
1990. 
Midden op de foto 
is de oude 
boerderij te zien die 
toen nog niet 
verbouwd was tot 
schuur. 
 
 


