
 

 

 

E56, Goordonksedijk 22 
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De boerderij aan de Goordonksedijk 22, waar nu Paul en Cindy van Lankvelt wonen en waar vroeger 
Januske en Janske Verkuijlen woonden, is in 1905 gebouwd door Antonius Scheij. 
 

Antonius Scheij is een zoon van Jan Scheij, in die tijd grootgrondbezitter in zowel Maria-Heide als Zijtaart. 
Vader Jan Scheij trouwt in 1841 met Elisabeth van Hooff. Zij krijgen zeven kinderen, waarvan er zes op 
jonge leeftijd zijn overleden. Alleen Antonius blijft over en erft na het overlijden van zijn vader in 1897 al zijn 
bezittingen. Zowel vader Jan als zoon Antonius hebben altijd in Veghel gewoond.  
Antonius Scheij trouwt op 47-jarige leeftijd in 1901 met Catharina Duijnstee uit Scheveningen. Zij krijgen vijf 
kinderen. Antonius Scheij overlijdt op 3 december 1905, in hetzelfde jaar waarin de boerderij aan de 
Goordonksedijk wordt gebouwd. De familie Scheij verhuist in 1913 naar Nijmegen. 
 
De boerderij wordt vanaf 1905 
gehuurd door Johannes van Delst 
(1849-1918). Johannes is getrouwd 
met Anna Maria van Lieshout (1855-
1943). Zij wonen, voordat zij de 
boerderij van de familie Scheij huren, 
op het Middegaal en op het Ven in 
Veghel.  
 
Hiernaast Johannes van Delst en 
Anna Maria van Lieshout. 
 

Johannes was al eerder in 1877 
getrouwd met Geertruda van 
Dieperenbeek. Zij kregen zes 
kinderen. Het jongste kind is Frans 
(1886-1980), die trouwt met Leen  
Willems (1887-1978). Zij hebben vele jaren op de latere Wethouder Donkersweg 4 gewoond.  
 

Na het overlijden van Geertruda in 1886, hertrouwt Johannes met Anna Maria van Lieshout. Dit echtpaar 
krijgt acht kinderen. Johannes overlijdt in 1918. Anna Maria koopt in 1922 een perceel grond aan de Bolst, 
tegenwoordig Bolstweg 12, en bouwt daar een kleine boerderij. Zij gaat daar samen met haar jongste 
dochter Henrica wonen. Henrica trouwt in 1924 met Christianus de Mol. (Zie huis E64). 

 

In 1922 koopt Jan de Wit uit Nistelrode de 
boerderij van de erven Scheij, die nog altijd de 
eigenaren van de boerderij waren. 
Jan de Wit (1869-1961) is in 1899 getrouwd met 
Ida Hendriks (1873-1949) uit Oss. Het echtpaar 
krijgt in Nistelrode zestien kinderen, waarvan er 
vijf op jonge leeftijd overlijden. 
 

Hiernaast een foto uit 1924 van het zilveren 
bruidspaar Jan en Ida de Wit-Hendriks 
Vooraan Hanna, Toon, ervoor Jans, vader Jan, 
Wim, moeder Ida, Jan, ervoor Adrianus, tenslotte 
Diena. 
Achteraan: Driek, Cornelis, Has en Piet. 



 

 

Als laatste van de kinderen 
trouwt in 1946, Jans met 
Janus Verkuijlen uit Volkel. 
Zij gaan op de boerderij 
wonen. Ook vader Jan en 
moeder Ida blijven bij hen 
inwonen. Ida overlijdt in 
1949 en Jan in 1961. 
 

Jans en Janus krijgen tien 
kinderen, waarvan er twee, 
Gerrie en Rikie op jonge 
leeftijd overlijden. Later 
werden nog twee 
dochtertjes met de namen 
Gerrie en Rikie geboren. 
 

 
 
 
 

 

Hierboven: het gezin van Jans en Janus rond 1960. Achterste rij: Vader Janus met Ida, Toon (overleden in 
2011), Thea, Jan, moeder Jans en Mari (overleden in 1995). Voorste rij: Gerrie, Dinie en Rikie,(overleden in 
1993). 
 

Naast het boerenbedrijf werkt Janus vele 
jaren als postbesteller bij de CHV in 
Veghel. Thuis is bloemen kweken de 
grote hobby van Janus.  
Jans houdt ook van tuinieren en heeft 
daarnaast zingen als hobby.  
 

In 1956 brandt de boerderij af, omdat 
enkele kinderen met vuur aan het spelen 
zijn Dinie, toen drie jaar oud, wordt 
daarbij ternauwernood door Jan van der 
Wijst uit de brandende boerderij gered. 
 
 

Hiernaast: de boerderij in 1986 toen 
Janus en Jans 40 jaar gerouwd waren. 
 
 

 

In 1989 is er voor de tweede keer brand in de boerderij, nu door blikseminslag. De boerderij wordt weer 
opgebouwd en het rieten dak wordt daarbij vervangen door een pannendak 
 
Hieronder: de afgebrande boerderij in 1989 en de herstelde boerderij met pannendak in 1990. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

In 1993 verhuizen Jans en Janus naar 
Simeonshof in Erp. Daar worden ze 
samen nog prins en prinses carnaval. 
In 1997 verhuizen ze naar Sint Jan in 
Uden. Janus en Jans overlijden beiden 
in 2001. Janus op 4 januari en Jans op 
19 juli.  
 
Hiernaast: Janus en Jans Verkuijlen-de 
Wit op latere leeftijd. 
 
 
 
 
 
In 1994 kopen Paul en Cindy van 
Lankvelt de boerderij en verbouwen 
deze grondig. 
Paul en Cindy hebben twee kinderen, 
Frits en Chantal. 
 

 
 

 
 

    Hierboven: de boerderij aan de Goordonkseweg 22 in 2003 


