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De boerderij met het adres Bolstweg 20 wordt al vanaf 1948 bewoond door de familie Kusters. Daarover 
later meer, maar eerst gaan we 110 jaar terug in de geschiedenis. 
 

Op 17 januari 1910 trouwt Martinus (Tinus) van der Heijden uit Boekel met 
Wilhelmina (Mina) van den Oetelaar uit Veghel. Na hun huwelijk gaan zij in 
Boekel wonen. In het kadaster wordt het beroep van Martinus omschreven als 
landbouwer en voerman. Op 14 januari 1911 wordt hun eerste kind geboren, 
Adrianus genaamd. Adrianus wordt slechts tien dagen oud. Nog datzelfde jaar op 
30 december 1911 wordt hun tweede kind geboren, ook Adrianus genaamd. Dit 
tweede kind zal later de koster van de parochie Maria-Heide worden. We kennen 
hem beter als ‘Janus de Kaauwe’.   
                                                 Hiernaast: Mina van der Heijden-van den Oetelaar. 

 

In 1912 verhuist het gezin van der Heijden naar 
Sint-Oedenrode. In Sint-Oedenrode worden drie 
kinderen geboren, waarvan er twee op jonge 
leeftijd overlijden. 
In 1917 verhuist het gezin weer en nu naar Maria-Heide, naar de Bolstweg, 
naar de woning waar Wim en Jo van de Wielen en Bert van Hoof later 
hebben gewoond. Hier worden nog vier kinderen geboren, waarvan er één 
slechts twee maanden oud wordt. 
Het jongste kind is Wilhelmus (Willem) die na zijn huwelijk met Maria (Miet) 
van Creij in het huis gaat wonen waar tegenwoordig Toon en Nelly 
Schuylenburch wonen. Willem van der Heijden is bij oudere Heise mensen   
bekend als ‘de kapper van Maria-Heide’. 
 
Hiernaast Tinus van der Heijden bij de bouw van zijn huis. 
 

In 1923 koopt Tinus van der Heijden enkele percelen heidegrond van 
Franciscus (Frans) Opsteen aan de Hoogerduinen en bouwt daar een 

nieuwe boerderij. Het gezin van der Heijden verhuist dan van de Bolstweg naar deze boerderij. 
Tinus van der Heijden koopt in totaal ruim 6 hectaren, zowel ontgonnen als niet ontgonnen, heidegrond op 
Hoogerduinen en Melsfort. De totale koopprijs daarvoor is 1082 gulden. De heidegronden worden door Tinus 
en zijn zonen ontgonnen en er wordt een gemengd boerenbedrijf van gemaakt. 

 
In 1935 zijn Tinus en Mina 25 jaar 
getrouwd. 
Zoals gebruikelijk in die tijd werd daarbij 
drie dagen gefeest. De 1e dag voor de 
getrouwde familie en buurtgenoten. De 
2e dag voor de ongehuwden en de 3e 
dag voor de kinderen. 
Het feest voor de ongehuwden werd ook 
wel ‘meidenvisite’ genoemd. Bij 
dergelijke feesten zijn niet zelden 
relaties ontstaan. 
Hiernaast: de ‘meidenvisite’. In het 
midden bovenaan staat zoon Janus. De 
drie jongens linksonder zijn: Toon de 
Mol, Wim van der Heijden en Piet 
Verhoeven. 



 

 

In 1942 overlijdt moeder Mina. Na 
het overlijden van moeder woont 
dochter Hanneke, getrouwd met 
Martinus van de Beeten, nog in op 
de boerderij.  
 
In 1947 overlijdt ook vader Tinus. 
De boerderij wordt daarna in 1948 
verkocht aan Antonius (Toon) 
Kusters uit Nistelrode. 
 
 
 
Hiernaast de kinderen van Tinus 
en Mina van der Heijden: 
Vlnr: Willem, Jan, Hanneke, Janus 
en Marinus. 

 
Toon Kusters is op 14 augustus 
1903 in Schaijk geboren.  
In 1929 trouwt hij met Petronella 
(Nel) Aarts, die op 12 maart 1903 
in Heesch is geboren.  
Na hun huwelijk gaan zij op een 
boerderij in Nistelrode wonen.  
Zij krijgen acht kinderen.  
 
In 1948 verhuist Toon Kusters 
met zijn gezin naar de boerderij 
aan de tegenwoordige Bolstweg 
in Maria-Heide 
 
 
Hiernaast de boerderij in de jaren 
vijftig op een ingekleurde foto. 
 

 
 

 
Toon heeft een uitgebreid 
boerenbedrijf met melkvee, 
zeugen, mestkalveren en ook 
nertsen. 
 

In 1954 zijn Toon en Nel 25 
jaar getrouwd. 
 

Hiernaast, staande vlnr: 
Leen, Nol, Grard, Jas, Bert 
en Mien. 
Zittend: Jo, vader Toon, 
moeder Nel en Fons. 
 

In 1961 wordt naast de 
boerderij een bungalow 
gebouwd. Daarin gaan Toon 
en Nel wonen alsmede de 
jongste zoons Fons en Jo. 
 



 

 

In 1963 wordt het bedrijf 
overgenomen door zoon Gerard 
(Grard). Hij zet het boerenbedrijf 
voort, maar stopt met de 
nertsenfokkerij.  
 
In 1979 zijn Toon en Nel Kusters  50 
jaar getrouwd. Ter gelegenheid 
daarvan wordt deze foto gemaakt.  
 
Staand vlnr. Leen, Fons, Nol, Bert, 
Jo, Mien, Grard en Jas. 
Zittend: Toon en Nel. 
 
Toon overlijdt in 1987, Nel in 1998. 
 
 
 
 
 

 
 
Grard Kusters trouwt in 1965 met Mien Wouters uit 
Schijndel.  
Grard en Mien krijgen twee zonen, Twan en Theo. 
 
In 1990 zijn Grard en Mien 25 jaar getrouwd. 
 
Hiernaast Theo, Grard, Mien en Twan Kusters. 
 

De oudste zoon Twan gaat in 1992  in België wonen 
en begint daar een varkensbedrijf. 
 

In 1995 wordt de boerderij gesplitst. Grard en Mien 
blijven in het voorhuis wonen, waar Grard in 2005 
overlijdt. 
De jongste zoon Theo en zijn vrouw Lisette, die in 
de Bunders woonden, komen in het achterhuis 

wonen.  
 
In 1998 stopt Grard met 
het boerenbedrijf. Theo 
neemt dan het bedrijf met 
melkkoeien en jongvee 
over.  
 
Hiernaast: de boerderij in 
2003. 
 
In 2010 stopt Theo met de 
melkkoeien, om verder te 
gaan met akkerbouw en 
jongvee. Daarnaast is hij 
fulltime vertegenwoordiger 
in agrarische producten, 
zoals landbouwfolie, mais 
en graszaden.  
Lisette werkt bij Brabant-
zorg als case manager. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiernaast:  het gezin van Theo en Lisette 
Kusters. 
Vlnr: Thijs, Theo, Lisette, Luud en Mart. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
                   Hierboven: de boerderij in het najaar van 2020. 


