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In 1910 koopt Christianus Verheijen een perceel weiland gelegen aan de huidige Bolstweg. Hij vraagt in dat 
zelfde jaar een vergunning aan om op de aangekochte grond een huis te mogen bouwen. 
 
 
Hiernaast: tekening behorende bij de bouwaanvraag in 
1910. 
 
Christianus Verheijen geboren in 1865 in Vlierden, een 
broer van Johannes Verheijen, de molenaar aan de huidige 
Kruisstraat, keert in 1899 terug als KNIL-militair uit het 
toenmalige Nederlands Indië. Een jaar later trouwt hij met 
Ardina Verbruggen. Na eerst in Uden gewoond te hebben, 
verhuizen zij in 1906 naar het in 1975 afgebroken pand aan 
de Pastoor van Haarenstraat 45. (Beter bekend als het 
café van Cor van Oort). Christianus Verheijen neemt het 
cafébedrijf van zijn schoonvader over. In 1910 neemt zijn 
zwager, Henricus (Driek) Verbruggen, het cafébedrijf weer 

over. 
 
Christianus en Ardina 
krijgen negen 
kinderen. Wanneer zij 
in 1910 op de 
Bolstweg gaan 
wonen,  zijn er inmiddels vijf kinderen overleden. 
Op 26 oktober 1911 overlijdt ook Ardina. 
In 1916 hertrouwt Christianus met Anna van Beek uit Princenhage. 
 

Hiernaast: Christianus Hub. Verheijen ±1924 
 

Van het beroep van Christianus is alleen bekend dat hij jager was. In 
1918 wordt het huis verkocht aan de gebroeders Martinus en 
Wilhelmus van Asseldonk, zonen van Johannes van Asseldonk en 
Joanna van de Ven. Christianus en zijn gezin blijven wel in het huis 
wonen. 
 

In 1923 wordt het huis weer verkocht aan de ongehuwde Antonius 
Jacobs, die er ook gaat wonen. Christianus Verheijen verhuist dan 
met zijn gezin naar Loon op Zand. 

 
Antonius Jacobs vergroot in 1923 het huis met een geitenstal en bouwt de schuur naast het huis. Deze 
schuur staat er nog steeds. 
 

In 1929 koopt Antonius (Toon) van Hoof, getrouwd met Anna Vissers, het huis. Antonius Jacobs overlijdt 
een jaar later. 
 

Toon en Anna zijn in 1924 getrouwd en zijn daarna op de Blauwe Kei in Veghel gaan wonen.  
Daar worden vier zonen geboren: Grad, Piet, Jan en Wim. In 1929 verhuizen ze dus naar de Bolstweg in 
Maria-Heide. Hier wordt hun vijfde zoon Antonius geboren, maar deze overlijdt kort na zijn geboorte. 



 

 

Op 9 november 1933 wordt bij de familie 
van Hoof een drieling geboren. Twee 
kinderen overlijden bij de geboorte en de 
derde is Bert, die nu 82  is.  
Maar ook Bert had bij de geboorte een 
moeilijke start. Het was zo kritiek bij de 
geboorte, zegt Bert zelf, dat hij later 
gehoord heeft dat hij wel drie keer gedoopt 
is. Eerst twee zogenaamde ‘nooddopen’ en 
daarna nog een keer formeel. Na Bert 
worden de twee meisjes geboren, Pieta en 
Jo. 
 

In 1947 en 1848 moeten Piet en Jan als 
militair naar Indonesië. In 1950 komen 
beiden gezond en wel terug. 
Bij hun thuiskomst is inmiddels ook hun 
jongere broer Wim in militaire dienst. Maar 
deze is niet meer naar Indonesië geweest. 

De foto hierboven is gemaakt in 1950. Piet en Jan zijn dan 
terug uit Indonesië en Wim is met verlof. 
Vlnr: De oudste broer Grard, Jo, Piet, Jan, Pieta, daarachter 

Wim en daarnaast 
Bert. 
 
De familie van Hoof: 
Staande vlnr: Pieta, 
Wim, Jan, Grard, Piet, 
Bert en Jo. 
 
 
 
 
 
 
Deze foto is gemaakt 
±1952. In 1949 waren 
Toon en Anna 25 jaar 
getrouwd. Toen waren 
echter hun twee zonen 
Piet en Jan als militair 
in Indonesië. Nadat 
ook Wim uit militaire 
dienst was is deze foto 
gemaakt. 
 
 

 
 
Zowel vader Toon als de kinderen zijn altijd zeer trouw aan hun werkgever geweest. Toon heeft vrijwel zijn 
gehele werkzame leven bij de CHV in Veghel gewerkt. Grard, Piet en Bert hebben ook jarenlang bij de 
CHV gewerkt, gezamenlijk 100 jaar. Hun twee broers Jan en Wim hebben heel wat jaren bij de Meierij 
(DMV) in Veghel gewerkt. 



 

 

Hiernaast Grard en Bert bij het lossen van een 
vrachtwagen bij de CHV in Veghel. 

 
In 1982 zijn Toon en Anna naar het bejaardenhuis in 
Eerde gegaan. 
Bert heeft daarna tot 1986 alleen in het huis gewoond.  
 

In 1986 heeft hij het huis verkocht aan zijn zus en 

zwager Jo en Wim van de Wielen. 
 

 
Het huis vóór de verbouwing. 
 

 
 

Jo en Wim hebben 
het huis verbouwd en 
gesplitst. Zij wonen in 
het voorhuis en Bert 
is in het achterhuis 
gaan wonen.  
Bert is al meer dan  
50 jaar Broeder-
meester van 
Hakendover. Hij 
organiseert de 
bedevaarten naar 
deze plaats. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Het huis ná de verbouwing. 
 
 
 
 



 

 

 
Wim van de Wielen heeft 15 jaar in Dennenburg 
gewoond en gewerkt als bedrijfsleider van de 
fruitboomkwekerij Van Rijn uit Uden.  
In 1979 is hij gaan werken in het varkensbedrijf van 
Theo Hoevenaars. 
 
 De familie van der Wielen in 2001. 
 Vlnr: Anja, Twan, Jo,  Bart, Wim en William. 
 
 
Hieronder: 
Bert van Hoof en zijn hond. 
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       Het huis aan de Bolstweg 3  in 2013 


