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Jan van den Oever, in 1849 geboren in Nistelrode, trouwt in 1872 met Johanna Nolle uit Uden. 
Na hun huwelijk gaan zij in Veghel wonen. Het echtpaar krijgt drie zonen: Johannes, Martinus en Petrus. 
 

In 1881 koopt Jan van den Oever een perceel grond op het tegenwoordige adres Goordonksedijk 16 en 
bouwt daar een kleine boerderij. 
 

Na het overlijden van vader Jan in 1915, vindt er een deling plaats en wordt de jongste zoon Petrus (Piet) 
van den Oever de nieuwe eigenaar van de boerderij. 
 

Piet van den Oever trouwt in 1915 met Hendrica (Drika) van de Kerkhof uit Erp. Het echtpaar krijgt acht 
kinderen, waarvan er twee binnen één maand na hun geboorte overlijden.  

In 1925 overlijdt Piet en blijft zijn vrouw Drika 
met zes minderjarige kinderen achter. 
Een jaar later hertrouwt Drika met Johannes van 
Boxtel uit Uden. Zij krijgen geen kinderen. 
 

In 1934 ruilt Drika haar huis en grond met 
Martinus (Ties) van den Oever uit Uden. Ties is 
getrouwd met Theodora (Dora) van Boxtel. Dora 
is een zus van Johannes van Boxtel. Dit 
echtpaar blijft kinderloos. 
 
Hiernaast: de boerderij begin jaren zestig. 
 
 
 
 

 
In 1956 trouwt Toon van Os met Dina 
Verwegen. Zij kopen dan de boerderij van Ties 
en Dora van den Oever. Ties en Dora van den 
Oever gaan daarna in Uden wonen. 
 
Voordat Toon van Os in 1956 trouwde, heeft 
hij twee jaar in de Noordoostpolder gewerkt als 
boerenknecht. Toen hij aan de Goordonksedijk 
ging wonen, is hij omgeschoold tot metselaar 
en in dat vak gaan werken. 
Toon en Dina krijgen drie kinderen: Maria, Jan 
en Elly. In 1962 verkopen ze hun huis aan Wim 
van Lanen en bouwen zelf een nieuw huis 
ernaast. 
 

Hiernaast het gezin van Toon en Dina van Os. 
Vlnr. Toon, Jan, Maria, Dina en Elly. 
Deze foto is gemaakt in 1966 toen zij in het 
nieuwe huis woonden. 
 
 
 



 

 

In 1962 trouwt Wim van Lanen 
met Annie Nooijen, beiden zijn 
afkomstig uit Uden. Wim van 
de Knokerd en Annie van de 
Hoogstraat. Zij kopen in dat 
jaar het huis van Toon en Dina 
van Os.  
Wim en Annie krijgen drie 
kinderen: René, Willy en Anja. 
Wim heeft altijd bij Jan van Lee 
gewerkt in de wegenbouw. 
 
Hiernaast het gezin van Wim 
en Annie van Lanen: Vlnr: 
Wim, René, Willy, Annie met 
Anja. 
 
 
 

 

De oude boerderij is slecht geïsoleerd en 
daardoor erg vochtig en koud. In de winter 
zijn  soms ’s morgens de dekens op bed 
bevroren. 
In 1972 besluiten Wim en Annie dan ook 
om het oude huis te slopen en een nieuw 
huis te bouwen. Tijdens de 
voorbereidingen daarvan blijkt dat zij in 
aanmerking komen voor subsidie voor 
woningverbetering. Dit heeft de 
nieuwbouwplannen flink bespoedigd.   
 

Hiernaast: de woning van Wim en Annie in 
2016. 
 

 
In 2016 verkopen Annie en Wim het huis 
en gaan in Uden wonen. 
 
De nieuwe bewoners in 2017 worden dan Jaap van den Broek en Ellen Wijdeven uit Uden. Zij hebben drie 
kinderen Juul, Tren en Duuk. 
Jaap is van beroep loodgieter en klusjesman. Ellen is orthopedagoog. 

 
Hiernaast: het gezin van Jaap en Ellen. 
Vlnr. Tren, Jaap, Juul, Ellen en Duuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  Hierboven: de woning aan de Goordonksedijk 16 in 2018, door Jaap gerenoveerd. 
 
 
 


