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Het vorige artikel omtrent de familie Vos de Wael, gepubliceerd in november 2019 met als
titel: Vos de Wael en De van der Schueren is vooral een beschrijving van de levenswandel van
Ernestus Wilhelmus Antonius Vos de Wael. Hierin kwam
aan de orde waar hij zoal naar school ging, zijn studietijd,
zijn jeugdjaren, zijn ouders, de ontmoeting met zijn vrouw,
Jonkvrouwe Maria Sophia Helegonda Alphonsa Josepha de
van der Schueren, zijn huwelijk, zijn kinderen en zijn
werkzaamheden in het voormalige Nederlands-Indië.
Vooral zijn vrouw, Jonkvrouwe de van der Schueren en drie
van haar zonen zijn voor Sterksel belangrijk geweest.
In dit artikel wil ik vooral ingaan op de familie Vos de Wael
met betrekking tot Sterksel en wil ik proberen te
achterhalen of het gegeven: dat de familie Vos de Wael op
Sterksel 350 ha grond en twee boerderijen kocht en nog
eens zes nieuwe boerderijen liet bouwen, klopt en waar
we die gronden en boerderijen dan kunnen vinden.

krantenartikel in diverse landelijke kranten
omtrent de verkoop van Sterksel en
Hugten op 13 en 27 juli 1925

Zoals we in het vorige artikel al hebben kunnen lezen
komen we de naam Vos de Wael voor het eerst op Sterksel
tegen in november 1925, na de aankoop van onroerend
goed bij een van de veilingen van NV “De Heerlijkheid
Sterksel”, Maatschappij tot Exploitatie van Grondbezit in
Sterksel, ofwel kortweg De Maatschappij genoemd.
Het gaat de laatste jaren niet zo goed met de Maatschappij,
nadat er jaren van groei, ontwikkeling en ontginning van
gronden heeft plaats gevonden, zijn de opbrengsten in de
jaren twintig van de vorige eeuw verrassend laag. Dit komt
veelal doordat de kosten voor de ontginningen en de hoge
loonkosten niet opwegen tegen de lage opbrengsten van de
veldgewassen en als dan ook nog hun kredietverstrekker,
de Hanzebank, failliet gaat wordt Sterksel hierin
meegetrokken.
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Sterksel en ook Hugten (want inmiddels is dit landgoed ook door de Maatschappij aangekocht)
worden verkocht. Voor deze veiling is een uitgebreid veilingboek gemaakt met daarin
beschreven elk te verkopen perceel, boerderij, eigenaar, bewoner en kadasternummer.
Deze eerste veiling in juli 1925 in het Grand Hotel van
Sterksel wordt druk bezocht maar brengt niet voldoende
geld op waardoor de liquidateurs van de Maatschappij niet
akkoord gaan met deze verkoop. Hierop wordt door de
Credietvereniging “de Hanzebank” te ’s Hertogenbosch
het faillissement van NV De Heerlijkheid aangevraagd.
Er komt een nieuwe verkaveling van het grondgebied en
vanaf november 1925 vinden er nieuwe veilingverkopen
plaats. Er zijn per veiling telkens twee bijeenkomsten
waarbij op de eerste dag de inzet wordt bepaald en een
week later de toeslag. Waarna er dus een definitieve koop
is.
Buiten het landgoed Hugten dat samen met villa Sorga (de
huidige villa Ekelhof) in december 1925 wordt verkocht,
Het Veilingboek behorende bij de
vinden er voor het gebied ”Sterksel” in de periode
publieke verkopen van juli 1925
november 1925 en juli 1926, vijf publieke verkopen of
veilingen plaats. Alle vijf veilingen vinden plaats ten overstaan van notaris Bernardus
Hendrikus Lunter te Budel en notaris Antonius Thomas Johannes Mertens te Geldrop. Er zijn
een paar belangrijke voorwaarden bij deze
verkopen
bepaald,
zoals:
a: het recht van gunning door de verkoper, 2x 24
uur na afloop van de 2e veiling.
b: degene die koopt voor een ander is verplicht
dit binnen 3 dagen na toewijzing, vast te laten
leggen bij een notaris, in een zogenaamde acte
de command anders wordt dit gezien als koop
voor zichzelf.
I. De eerste veiling vindt plaats in Heeze in café
zaal H. Huijbregts op 23 en 30 november 1925.
Via deze veiling komt de familie Vos de Wael in
het bezit van koop 3, wat omschreven staat als:
een beste boerderij geheel aan elkander gelegen
nabij het Hotel aan den ouden weg van Sterksel
bestaande uit: huis, schuur, stal, erf, tuin, bouwen weiland en dennenbosch samen groot 13,27
hectare. Gebouwen, erf en tuin zijn in huur bij
J.Hikspoors. Naderhand blijkt het om 13,90 ha te
gaan waarvan 90 are is bezaaid.
Akte 451: Volmacht EWA Vos de Wael
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De beschrijving van deze akte vinden we terug bij notaris Mertens in akte 439 waarin staat
beschreven dat Ernestus Wilhelmus Antonius Vos de Wael te Ede, zonder beroep alsmede hier
verschenen verklaarde te hebben gekocht voor zijne lastgever, die hij binnen drie dagen na
heden zal noemen. Enkele dagen later op 3 december 1925 wordt bij akte bekend dat E.W.A.
Vos de Wael deze koop heeft gedaan voor en ten behoeve van zijn echtgenote, Jonkvrouwe
Maria Sophia Helegonda Alphonsa Josepha de van der Schueren met wie hij in gemeenschap
van winst en verlies is gehuwd. Hij blijft wel de beheerder van de goederen zijner echtgenoote.
(In die tijd waren gehuwde vrouwen juridisch handelingsonbekwaam en konden vrouwen dus
niet zelfstandig financiële transacties verrichten).
Heden ten dage is deze grond gelegen tussen de Kloosterdreef – de Beukenlaan – de H.
Catharina Kerk en de Heezerweg met uitzondering van een perceel grond tegenover de
boerderij van nu Gebr. Loeff (Kloosterlaan 1) aan de Kloosterlaan, het Jachthuis (Beukenlaan
7) en van de boerderij met grond van later de familie Bongers, nu Beukenlaan 25. De boerderij
in huur bij Hikspoors staat in de Broeker Heide en kennen we als Heezerweg 20. Bij deze koop
behoort ook een erf in de Weiakker, de hierbij behorende boerderij is dan al afgebroken. Dit
erf herkennen we nog aan de huidige hoge bomen waarnaast in februari 1927 Piet van Eijk
begon aan de bouw van zijn Hotel St Paul, nu beter bekend als Beukenlaan 23.
Akte 435-439-449-451-452-455 gepasseerd bij notaris Mertens respectievelijk 23 en 30
november 1925.
II. De tweede veiling is wederom in zaal H. Huijbregts te Heeze op 18 en 25 februari 1926.
Hierbij wordt gekocht door Cornelis Hikspoors voor lastgever Jonkvrouwe de van der
Schueren, zonder beroep en dan
wonende Stationsweg 15 te Ede;
Koop 4a: bestaat uit een
bouwterrein, groot 50 are.
Koop 5: bestaat uit 18,5 ha
bouwland en 1,5 ha dennenbosch,
tezamen 20 ha grenzende aan den
Vlaamschenweg.
koop 6: bestaat uit 16,5 ha heide,
12 ha bouwland, 2 ha dennenbosch
en een gedeelte weg, tezamen 30,5
ha eveneens grenzende aan den
Vlaamschenweg.
Deze koop 5 en 6, beschreven als
ongeveer 50 ha alles aan elkaar
gelegen is zeer geschikt voor het
stichten ener vruchtbare boerderij.
koop 8: aan de Vlaamschenweg
bestaat uit bouwland, weiland, een
waterloop en een gedeelte weg en is
De Maasbode 13-2-1926
23 hectare groot.
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Heden ten dage is het bouwterrein uit koop 4a gesitueerd in de punt vanaf de spoorlijn, tussen
de Beukenlaan en de Kloosterlaan. Vroeger was dit een boomgaard van de Ekelhof.
De kopen 5-6-7- zijn zoals te lezen aan de Vlaamscheweg vooral rechts gelegen komende
vanuit het dorp, dus tussen de huidige Vlaamseweg en Albertlaan. Uitgehouden hierbij is de
ongeveer 16,5 ha grond behorende bij het Grand Hotel of later het St. Pauluscollege, die zowel
links als rechts van de Albertlaan ligt. Het gebied loopt grofweg gezegd tot halverwege de
Vlaamseweg waarbij het dan overgaat op het grondgebied van de familie Beenders en Derks.
Aan de linkerzijde van de Vlaamseweg bevindt zich een perceel bouw-weiland, dat als koop 8
is beschreven en wat later zou blijken ter grootte van 23.70.20 ha.
Bij het passeren van deze definitieve akte is ook E.W.A. Vos de Wael aanwezig, die verklaart
de
gemelde
koopen
van
zijn
echtgenoote
aan
te
nemen.
Later vinden er nog kleine aanpassingen plaats van de exacte oppervlaktematen van aankoop
omdat
de
definitieve
kadasteropmetingen
nog
moeten
plaatsvinden.
Akte 61/69-70 gepasseerd bij Notaris Mertens te Geldrop respectievelijk 18 en 25 februari
1926.

III. De derde veiling is op 7 en 14 april 1926 eveneens in zaal Huijbregts te Heeze en ook
weer om half drie in de middag.
Het betreft hier een zeer grote verkoop
met wel 37 kopen met naast boerderijen
en grond ook de arbeidershuizen, het
fabrieksgebouw, de smederij en de
timmerwinkel en de elektrische installatie.
Wederom is Cornelis Hikspoors gemachtigd
om deze aankopen te doen voor
Jonkvrouwe de van der Schueren.
Zij komt hiermee in het bezit van:
koop 10: bestaande uit gerooid bosch,
heide en dennenbosch, 21.86.54 ha groot.
koop 11: dennenbosch en heide tezamen
groot 28.43.97 ha.
De gronden van deze koop 10 en 11 zijn
gelegen in de Braakakker en 50.30.51 ha
groot. Dit is nu het gebied tussen
Albertlaan, van achter het St. Pauluscollege
tot aan Providentia en dan tussen de Ten
Brakeweg en het Turfven gelegen.
Tijdens deze veiling wordt ook 23.74.00 ha
bouw- en weiland met een open veldschuur
in de Stoeiing gekocht, beschreven als koop 29.

de Limburger 27-3-1926

Akte 138/149 gepasseerd bij Notaris Mertens respectievelijk 7 en 14 april 1926.
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IV. Veiling vier op 21 en 28 mei 1926 te Heeze evenals vorige keren in zaal Huijbregts en
wederom om half drie in de middag.
Tijdens deze veiling wordt er gekocht:
Koop 10: bestaande uit heide en ontginningsgronden nabij de grensscheiding met de
gemeente Someren, beschreven als een prachtig jachtgebied, groot ongeveer 75 ha.
Koop 15: bestaande uit een heidegebied groot 56.33.00.ha.
De gronden van koop 10 liggen achter in het Peelven tegen de grens met Someren.
Koop 15 zijn gronden in de Ronde Bleek, achter het Turfven richting de Pan en de weg Pandijk
is hierbij een beetje de scheidingslijn.
Beide kopen worden gedaan door Dhr. Charles Haenen, notaris te Maastricht als mondeling
gemachtigde van E.W.A. Vos de Wael, die heeft verklaard de lastgeving te hebben verstrekt
als gemachtigde van zijne echtgenoote, Jonkvrouwe de van der Schueren.
Akte 210/217 notaris Mertens resp. 21 en 28 mei 1926 gepasseerd
V. De vijfde en laatste veiling is op 8 en 15 juli 1926. Ook deze heeft plaats om half drie in de
namiddag in zaal Huijbregts te Heeze.
Hierbij wordt aangekocht: dennenbosch, weiland en heide ter grootte van 10.86.50 ha door
E.W.A. Vos de Wael voor zijne echtgenoote Jonkvrouwe de van der Schueren.
Deze gronden zijn gelegen tussen de weg Pandijk en Het Sterksels Kanaal en dan met name
het achterste stuk van de Pandijk richting en een deel van het natuurgebied De Pan.
Akte 287-297/298 Notaris Mertens te Geldrop resp. 8 en 15 juli 1926
Door de aankopen tijdens deze openbare veilingen komt Jonkvrouwe de van der Schueren dus
aan ruim 300 ha grond op Sterksel. Of zoals in de vele notariële aktes is te lezen: grond ter
grootte van ongeveer 304.14.01 hectare doch ter zoodanige juiste grootte als bij latere
kadastrale opmeting zal blijken.
Ook een boerderij, een
veldschuur en een erf waarvan
de boerderij pas is afgebroken
behoren
dan
tot
haar
eigendom. In juli 1926 wordt zij
ook eigenaar van een compleet
in bedrijf zijnde elektrische
centrale, die in Sterksel zorgt
voor de stroomvoorziening.
Deze centrale staat op 20 are
grond, dit is de huidige Pastoor
Thijssenlaan 24.
Akte 229 notaris Mertens te
Geldrop op 2 juni 1926.
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elektriciteitshuisje
elektriciteitshuisje

5

In 1932 koopt Jonkvrouwe de van der
Schueren samen met haar zwager
Meester Eduard van Rijckevorsel,
officier van justitie te Arnhem, het
gebied ’t Chijnsgoed. Het gebied is
groot 30.22.15 ha en behoort voor de
overgang van Sterksel naar de
gemeente Maarheeze, bij Leende.
Het gebied is ook per openbare
verkoop aangekocht waarbij Cornelius
Hikspoors als lasthebber heeft
opgetreden. Akte 106/108 notaris
Mertens resp 12 mei en 19 mei 1932.
krantenartikel 1932

Hiermee komen we op een totale
grondaankoop van 334.56.16 hectare.

De bouwaanvragen
De eerste bouwaanvraag, dossier 69, gedaan door E.W.A. Vos de Wael wonende te Ede vinden
we op 18 februari 1927 voor de bouw van twee boerderijen aan de Vlaamscheweg. Bij
aanbesteding is de bouw van deze boerderijen gegund aan aannemer van Eert uit Heeze.
Vermoedelijk zijn dit de boerderij Rouwvenne en Old Hagensdorp ( Vlaamseweg 5 en 7).

dossier 69 bouwvergunning voor het oprichten van twee gebouwen
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Op 22 maart vinden we de goedkeuring voor de bouw van een schuur aangevraagd door
E.W.A. Vos de Wael te Ede, op de huidige locatie Heezerweg 20 (dossier 75).
Dossier 80 in april 1927 is een aanvraag door E.W.A Vos de Wael voor een 3e boerderij, ook
aan de Vlaamscheweg: dit is vermoedelijk boerderij Vossenbosch, nu Vlaamseweg 3.
Er is enige twijfel tussen de boerderijen Rouwvenne en Vossenbosch omdat beide niet geheel
voldoen aan de bouwtekeningen maar op grond van gesprekken met de huidige bewoners van
boerderij Vossenbosch waarbij vooral inpandig is gekeken moeten we de conclusie trekken dat
deze het meest overeenkomt. De ramenpartij aan de voorkant is zeker afwijkend van de
bouwtekening.
In dossier 91 wordt in juli 1927 een aanvraag
gedaan door E.W.A Vos de Wael uit Ede voor het
verbouwen van een gedeelte stal in woonhuis.
(het is onbekend wat en waar dit is)
Dossier 93 hierin wordt door Mevr Vos de Wael –
de van der Schueren op 21 juli 1927 een aanvraag
gedaan voor het oprichten van een gebouw voor de
uitoefening van het bedrijf van landbouw, tevens
bestemd voor woonhuis. Met de uitvoering zal
evenals bij de vorige bouwwerken aannemer van
Eert uit Heeze zijn belast. De goedkeuring volgt op
12 augustus 1927. De verbouwing van een schuur tot

Dossier 93

plan tot verbouwing van een boerderij, dossier 91

Verbouwing van een schuur tot boerderij
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boerderij is bekend als kadastraal sectie D1004, wat zou duiden op de Holderden en wat dus
mogelijk de eerste boerderij Stoeiing is geweest.
De volgende aanvraag betreft dossier 106, dit is de boerderij Kranenburg in het Peelven.
Deze aanvraag wordt gedaan door Mevr Vos de Wael- de van der Schueren te Ede op 24
november 1927 en goedgekeurd op 13 december 1927. De vergunning voor boerderij
Kranenburg wordt aangevraagd met dezelfde bouwtekening en bouwaanvraag als boerderij
Vossenbosch
aan
de
Vlaamseweg waar 25 april
1927 vergunning voor was
afgegeven.
Als
zodanig
worden
geen
nieuwe
bouwtekeningen
hiervoor
onderdeel van dossier 106
ingediend.
Dossier 107: Deze aanvraag gedaan door Mevr Vos de Wael-de van der Schueren in november
1927 is voor het inrichten van de voormalige elektrische centrale tot woonhuis.
Dossier 120 is de
aanvraag
voor
het
bouwen
van
een
bergplaats op dezelfde
locatie, kadastraal sectie
D1009 bij de elektrische
centrale door E.W.A Vos
de Wael te Ede in juli
1928.
onderdeel dossier 120
11 onderdeel dossier 120

Dossier 128: dit betreft de bouw van een schuur aan de
boerderij Old Hagensdorp aan de Vlaamscheweg. De bijbouw
van deze schuur moet zich onder hetzelfde dak bevinden als
de aanwezige boerderij. De aanvraag gedaan door E.W.A Vos
de Wael wordt goedgekeurd in september 1928.
Dossier 139: dit is een goedgekeurde bouwvergunning in
mei 1929 voor een boerderij in ’t Peelven, aangevraagd
door E.W.A Vos de Wael. Dit is boerderij De Vrolijke Jager.

de Vrolijke Jager
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Het volgende dossier is dossier 283. Dit is een aanvraag van 13 oktober 1936, met de
goedkeuring op 31 oktober 1936 door Jonkvrouwe de van der Schueren voor het bouwen van
een boerderij aan de Sterkselsche Dijk, boerderij Het Chijnsgoed. In tegenstelling tot de vorige
bouwaanvragen is hierbij de aannemer W. Guns te Maarheeze.
Op 3 juni 1938 volgt hierbij een aanvraag voor een veldschuur ofwel landbouwhangar,
vastgelegd in dossier 316 op het kadastrale perceel Maarheeze C1752. De uitvoerder van dit
werk is N.V. F. Kloos en Zonen te Kinderdijk.

landbouwhangar dossier 367 bij boerderij Het Chijnsgoed

De laatste bouwaanvraag die we hebben aangetroffen en die door Jonkvrouwe de van der
Schueren is aangevraagd, is dossier 367, aangevraagd op 3 oktober 1940 en goedgekeurd op
10 januari 1941. Dit is de aanvraag voor de (her)bouw van boerderij de Stoeiing in het
Holderden. Dhr Guns, architect te Maarheeze is belast met de uitvoering van dit werk.
Het gaat hier om de herbouw van een boerderij, nadat de vorige boerderij door brand is
verwoest. Omdat er zeker voor die tijd, een lange periode tussen aanvraag en goedkeuring zit,
beklaagt Mevr Vos de Wael- de van der Schueren zich per brief bij het gemeentebestuur van
Maarheeze.
Op 20 december
1940 schrijft ze
vanuit de Ekelhof
een brief waarbij zij
hen aansprakelijk
stelt voor de
opgelopen
bouwkosten van
f 4000,- door de
bijna te voorziene
prijsstijging van de
bouwmaterialen.
Ze verzoekt het
gemeentebestuur
dan ook dit bedrag
aan haar te willen
toekennen.

brief aan het gemeentebestuur van de gemeente Maarheeze
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In een reactie van het gemeentebestuur van 3 april 1941 in opdracht van Burgemeester en
Wethouders schrijven zij dat de zorg voor het aanvragen van de vergunning tot het bouwen
der boerderij in handen was gegeven van haar zoon, die destijds als volontair op het
secretariaat van de gemeente werkzaam was. Over de schuldvraag van de late doorzending
wil hij dan ook niet uitweiden en vertrouwt erop dat deze aangelegenheid hiermede van de
baan is. Getekend door de gemeentesecretaris van Maarheeze, Dhr van Gastel.

een reactie vanuit de gemeente

Buiten al deze bouwaanvragen om is de fam Vos de Wael-de van der Schueren in augustus
1926 in het bezit gekomen van toen nog villa Sorga later de Ekelhof, waar zij vanaf april 1933
staan ingeschreven en ook verschillende jaren hebben gewoond.
Zowel voor als na deze datum heeft de Ekelhof ook vaak gefungeerd als opvanghuis voor
families die op Sterksel komen wonen en huisvesting nodig hebben.

de door Jonkvrouwe de van
der Schueren aangevraagde
bouwvergunningen bij het RHC
Eindhoven
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De pachtboeren
Heezerweg 20
Wanneer de familie Vos de Wael in het bezit komt van deze nog door Pompen gebouwde
boerderij is deze in huur bij Cornelis ofwel Neel Hikspoors. Neel heeft eerst aan de
Averbodeweg gewoond (boerderij Verbeek) waar hij een café met beugelbaan heeft en hier
aan de Heezerweg heeft hij ook een café. Ten tijde van de Maatschappij is Neel stalknecht en
verzorgt hij de paarden van de Maatschappij, die naast hem op de Germinahoeve staan. Ook
is hij koetsier, die de gasten van het Grand Hotel naar het station vervoert.

Neel Hikspoors met zijn kinderen vlnr Nella,
daarboven Riek, Jan, Tonnie en onbekend.

Martien,

Marietje,

Neel,

Canisia,

Ciska,

Neel is geboren op 1-9-1886 te Liessel als zoon van Martinus Hikspoors en Petronella Aarts
en komt op 12-11-1903 met zijn ouders, broers en zussen naar Sterksel.
Op 9 -10-1916 trouwt hij met Petronella Maria van Eert, geboren op 8-8-1887 te Heeze.
Zij krijgen samen acht kinderen allen te Sterksel geboren. Martien 1917-1998, Tonnie 19191999, Riek 1920-1998, Nella 1922-2015, Marietje 1923-2009, Jan 1925-1995, Ciska 19272014 en Canisia 1927. (zie ook Hikspoors op Sterksel van Sjef Driessens januari 2011). Neel
maakt deel uit van het eerste bestuur van de N.C.B. afdeling Sterksel. Later is Neel met zijn
gezin via Leenderstrijp en Leende in Heeze terechtgekomen waar hij op 6-5- 1961 overlijdt.
Zijn vrouw overlijdt op 19-6-1964 te Heeze.
Vanaf 1934 staat de familie Eilers - Everaers ingeschreven op het adres D64, nu bekend als
Heezerweg 20. Hier worden ook hun vijf kinderen geboren: Jan 1935-2016, Willie 1937-2002
en zijn tweelingzus Thea, Bertie 1940 en Annie 1947.
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Meinardus Eilers is geboren in 1908 in Steenwijkerwold en
trouwt op 17-10-1934 met Helena Everaers uit Weert. In 1929
komt hij samen met het gezin van zijn broer Tinus Eilers- de Vries
(inderdaad familie van de op Sterksel wonende familie de VriesEilers) en broer Driekus via Sluis 13 te Someren-Eind en

Nederweert naar Sterksel.

Meinardus en zijn vrouw
Helena Eilers-Everaers
de tweeling Willie en Thea Eilers

Hier aan de Heezerweg begint hij samen met zijn vrouw, hun boerenbedrijf en hier delen zij
62 jaren lief en leed totdat Helena op 28-1-1997 in het ziekenhuis te Geldrop overlijdt en
anderhalf
jaar
later
op
13-8-1998
overlijdt
Meinardus
te
Sterksel.
Niet alleen Neel Hikspoors heeft hier een café gerund, ook de familie Eilers heeft er een café
met danszaal, dit is in de periode dat Harrie de Leijer zijn vergunningen aanvraagt voor het
daarnaast komende café Sterksel. De Pastoor is het niet zo eens met dit vertier maar met wat
extra
geld
voor
de
kerk,
kan
het
zijn
goedkeuring
wel
krijgen.
In de tijd dat familie Vos de Wael op Sterksel woont is het Meinardus die op zondagmorgen in
zijn zwart met kanariegele sjeesje, Mevr Vos de Wael-de van der Schueren ophaalt op de
Ekelhof en haar ter kerke rijdt. Zijn vrouw loopt meestal met haar buurvrouwen, Anneke van
de Voort en vrouw van de Kerkhof en van de Ven, van Euvelwegen naar de kerk.
Huub Maas woont ook nog een poosje in het cafégedeelte als hij als boerenknecht bij de
Witte Paters werkt.
Tijdens de Tweede
Wereldoorlog vinden
evacuees uit Den
Bosch en Rotterdam
hier onderdak evenals
een weeskindje uit
Someren. De Engelse
soldaten krijgen dan
onderdak in de “goei”
kamer. Begin jaren 60 verwoest een flinke brand het stalgedeelte van de boerderij, waarbij
het woongedeelte gelukkig gespaard blijft. Waarschijnlijk is de boerderij dan al eigendom van
de familie Eilers.
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Boerderij Het Vossenbosch.
Het eerste pachtcontract voor deze boerderij, is een geschreven blaadje waarin:
Ondergetekende Petrus de Louw wonend te Borkel en Schaft huurt van mij Mevr Vos de Wael
te Ede, een boerderij van 12 hectare gelegen te Sterksel, Noord-Brabant ingaande november
1927 voor f 40,- ’s jaars gedurende de eerste 3 jaren, voor f 50 ’s jaars gedurende de tweede 3
jaren en voor f 55 ’s jaars gedurende de laatste jaren. De pachtprijs te betalen met het half
jaar. Met Paschen en met November. De pacht eindigt met Paschen 1936.
Vervolgens staat in zeventien onderdelen beschreven waar zowel pachter als verpachter zich
aan hebben te houden oa:
-

Mevr Vos de Wael is verplicht f 5000,- beschikbaar te stellen voor de gebouwen.
De pachtpenningen te voldoen telkens ten huize en in handen van de verpachtster in
goed Hollandsch geld.
De grondlasten zijn voor rekening van de verpachtster, alle andere lasten komen voor
rekening van den pachter ook de assurantie van het huis.
Verpachtster reserveert zich ten alle tijden den vrije toegang zoo voor zich als voor de
haren en voor personen door haar gezonden.
Kleine reparaties aan de gebouwen zal de pachter zelf moeten verrichten met eigen
volk.
Verpachtster reserveert ten behoeve van haar zoon het recht om naast de pachter
gelijk recht voor de terreinen te jagen.
De pachter moet toestaan dat in de laatste jaar van den pacht, de nieuwe pachter
seradella (een groenbemester) zaait onder de rogge.
Het gaat hier om Petrus de Louw, geboren 25-8-1881 te
Riethoven en op 11-4-1913 te Leende getrouwd met Maria
Catharina van Mierlo, geboren te Leende op 15-5-1884. Op de
huwelijksakte lezen we dat Petrus landbouwer is te Riethoven.
Na hun huwelijk woont het echtpaar een paar maanden in
Riethoven en vanaf november 1913 staan ze ingeschreven in
het bevolkingsregister van de gemeente Borkel en Schaft. Hier
worden ook negen van hun tien kinderen geboren, de jongste
wordt geboren op Sterksel. Vanaf juni 1927 staat de familie de
Louw ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente
Maarheeze op D78a. Bijna alle kinderen de Louw blijven op
Sterksel wonen en stichten hier wederom hun gezinnen.
peer de louw

1
2
3
4
5
6

Adriana Maria 1914-1930
Bart
1915-1994
Driek
1916-1996
Piet
1918-1998
Marinus
1920-1997
Willeke
1921-1985

Kinderen de Louw allen geboren te Borkel en Schaft:
7 Johannes 1923-1923
8 Miet
1924-2004
9 Jan
1925-1978
10 Frits
1927-1998
Hij is als jongste in het gezin en als enigste
op Sterksel geboren, slechts enkele weken
nadat zij hier wonen.
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Van 1 mei 1937 tot 1 mei 1943 is er een pachtcontract van 6 jaren voor boerderij Het
Vossenbosch met 8 hectare bouwland en 4 hectare weiland. Verpacht door Mevr Vos de Wael
aan Petrus de Louw senior, beide wonende te Sterksel.
Per 1 mei 1949 wordt boerderij “Het Vossenbosch” voor 12 jaren gepacht door de broers
Petrus en Wilhelmus Gerardus de Louw, beide zoons van de vorige pachter Zij pachten dan
9,5 ha waarvan 5,5 ha bouwland en 4 ha weiland. Hun ouders Petrus de Louw en Maria
Catharina van Mierlo staan dan borg. Mevr Vos de Wael is dan woonachtig in Oosterhout.
Op 11-9-1952 overlijdt de Hoogwelgeboren Vrouwe Maria Sophia Helegonda Alphonsa
Josepha Vos de Wael, geboren Jonkvrouwe de van der Schueren te Maastricht.
Een jaar eerder is haar zoon, Zeer Eerwaarde Heer Ludovicus Richmondus Maria Vos de Wael,
in leven laatstelijk Pastoor van de Parochie van Sint Walburgis te Arnhem overleden en
hierdoor moet de nalatenschap worden verdeeld onder haar vier nog in leven zijnde kinderen,
Teun, Ernest, Maria en Frans. Aanvankelijk is Teun de rechtspersoon die handelt voor zichzelf
en voor zijn broers en zus totdat in 1964 een scheiding en deling van de nalatenschap plaats
vindt.
Op 5 oktober 1956 wordt er in de Grondkamer voor Noord-Brabant een pachtcontract goed
gekeurd tussen A.F.X. Vos de Wael wonende te Roermond handelende zoo voor zich als
gemachtigde van de gezamenlijke eigenaren van na te noemen percelen, in deze
overeenkomst aangeduid als verpachter, verklaart bij deze te hebben verpacht aan den
medeondergetekenden P de Louw jr en J de Louw wonende te Sterksel “Vossenbosch”.
Verder aangeduid als pachter, die verklaart van den eerstgenoemde te hebben gepacht het
hieronder vermelde perceel wei/bouwland gelegen te en kadastraal bekend gemeente
Maarheeze sectie C1915 groot ca 4 hectare. (dit gebied is bekend als het Chijnsgoed, bij de
spoorlijn, achter de Biesputten) en wel onder de navolgende voorwaarden : deze
overeenkomst wordt gesloten voor den tijd van 6 jaren. Deze overeenkomst gaat in op 1
november 1956 en eindigt derhalve op 1 november 1962, op welk tijdstip de pachter verplicht
is bij niet voortzetting dezer overeenkomst het verpachte minstens in denzelfde toestand af te
leveren als waarin hij het bij den aanvang heeft aangetroffen. Getekend 24 augustus 1956 te
Sterksel en Roermond.
In 1964 is dan de erfverdeling waarbij boerderij “Vossenbosch” Vlaamseweg D107 wordt
toebedeeld aan Ernest Vos de Wael jr, evenals enkele percelen bouw- en weiland aan de
Vlaamseweg en in het Chijnsgoed. In 1971 worden de kosten van hun onroerend goed te
hoog waardoor de familie Vos de Wael hier graag vanaf wil. Piet de Louw en zijn vrouw
Mien van Happen worden dan eigenaar van boerderij Vossenbosch en 2 hectare grond.
Hier worden ook hun kinderen geboren: Maria 1954-2020, Jan 1955, Piet 1956, Leny 1958,
Petra en Helma 1959, Willy en
Hannie 1961- 2018, Frits 1963
en Martien 1966.
Nu nog woont hun zoon Willy
de Louw met zijn vrouw
Francien van de Broek hier en
hier zijn ook hun 3 dochters
opgegroeid: Djessy 1989,
Linsey 1992 en Michelle 1997.
pachtcontract
In 2003 hebben zij hun laatste stuk grond in het
Chijnsgoed van de familie Vos de Wael aangekocht.
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Boerderij
Old Hagensdorp
De eerste bewoners van deze
boerderij is de familie StienenVerheijen, die hier vanaf 6 mei
1927 staan ingeschreven. Vader
Hendrik Hubertus Stienen is op
13-2-1876 geboren te Neeritter.
Nadat zijn eerste vrouw in 1915 is
overleden trouwt hij voor de
tweede keer op 30-11-1923 op
47-jarige leeftijd te Nederweert
met de 33-jarige Petronella
Hubertina Verheijen, zij is
geboren op 1-5-1890 te Roggel en
een nicht van zijn 1ste vrouw.
Uit zijn eerste huwelijk zijn acht
kinderen geboren waarvan
boerderij Old Hagensdorp
de oudste zes in Eckamp
(gemeente Ratingen) in Duitsland, waar hun vader fabrieksarbeider is:
1
2
3
4
5
6

Piet
Lies
Sjaak
Lei
Lien
Dries

1903 - 1979
1905 - 1921
1906 - 1988
1908 - 1975
1910 - 1985
1911 - 1957

7 Nel 1914 - 1943
8 Berb 1915 - 1998
Uit dit 2e huwelijk worden geboren:
9 Lies 1924 - 2008
10 Frits 1925 - 2012
11 Jan 1927 - 1989
12 Huub/Bér 1929- 2020
13 Siem 1931 - 2013
14 Stina 1934 - 2016
Alleen de jongste vier kinderen zijn op Sterksel geboren maar wel hebben alle kinderen voor
langere of kortere tijd op Sterksel gewoond.
Op 9-4-1939 overlijdt Hendrik Hubertus Stienen te Sterksel op 63-jarige leeftijd. Zijn vrouw
overleeft hem ruimschoots, zij overlijdt op 8-7-1993 te Maarheeze in Marishof, zij is dan 103
jaar oud.
Vanaf mei 1944 staat het gezin Wilhelmus Tielen afkomstig van het buurtschap Euvelwegen
te Heeze ook hier ingeschreven. Wilhelmus Tielen is geboren op 9-7-1904 te Someren en op
4-5-1936 te Someren getrouwd met Hendrika van de Laar, geboren op 17-2-1908 te Asten.
15

Het gezin heeft 11 kinderen:
1 Henk
1937 – 2013
2 Riek
1938
3 Ria
1939
4 Karel
1940-2020
5 Jet
1941
6 Greet
1942
7 Jo
1943
8 Peter
1945
9 Albert
1946
10 Mieke
1949
11 Anny
1951-1985
Na het overlijden van zijn ouders in resp 1976
en 1987 blijft Albert op de boerderij wonen en
begin jaren 70 koopt hij de boerderij Old Hagensdorp van de familie Vos de Wael. In 1991
breekt hij de oude boerderij af waarbij de oude muren deels blijven staan en overkapt worden
door een veldschuur. Hij bouwt op dit adres een nieuw huis, waar zijn drie kinderen, Ragna
1986, Erwin 1988 en Dennis 1991 hun jeugdjaren doorbrengen.

Boerderij Rouwvenne
Op deze boerderij komt op 18 oktober 1927 Martinus Schijven, geboren 8-3-1879 te Meijel
en Arnoldina Oomen, geboren 30-8-1875 te Helden met zeven van hun tien kinderen wonen.
Zij blijven hier wonen tot 1 mei 1933 om dan naar Nuenen te verhuizen.
Zij worden opgevolgd door de familie Peek- Vernooij, die dan vanuit Maurik, provincie
Gelderland naar Sterksel komen en hier staan ingeschreven in het bevolkingsregister vanaf
16 mei 1933. Jacobus Hubertus Peek is geboren op 22-10-1892 te Odijk, Provincie Utrecht en
trouwt op 25-5-1921 met Petronella Vernooij, geboren 11-2-1889 te Werkhoven. Zij komen
naar Sterksel met hun zeven kinderen:
Cor
Joop
Marie
Tonny
Nel
Co
Mien

1922 - ?
1923 - 2001
1925 - 2016
1926 - 2000
1927 - 2005
1930 - 2014
1932 - 2018

Eindhovensche Courant 24-8-1940

Jacobus Hubertus overlijdt op 17-7-1964 en zijn vrouw Petronella op 9-1-1981. Zoon Co
neemt de boerderij over samen met zijn vrouw Leentje van Leeuwen en hier groeien hun
kinderen op: Maria, Nelly, Koos, Antoinette en Truus.
Wanneer in 1970 de boerderij door de familie Vos de Wael wordt verkocht aan Frits en Nel
van den Heuvel uit Geldrop laat Co Peek voor zijn gezin een bungalow bouwen naast
boerderij Rouwvenne. Zijn zus Tonnie en hun moeder gaan dan op de Pastorie wonen, waar
Tonnie voor het huishouden, de pastoor en de kerk zorgt.
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Boerderij Kranenburg
In december 1927 wordt de vergunning afgegeven voor boerderij Kranenburg in het Peelven.
De eerste bewoners op dan D69a is de familie Ottenheim-Peeters uit het Limburgse Roggel.
Het gezin, bestaande uit de ouders, twee zonen en vier dochters woont hier vanaf 6 oktober
1927 tot 18 november 1931. De twee jongste kinderen Jan 1929 en Anna 1931 zijn te Sterksel
geboren. In 1931 verruilen ze Sterksel voor het buurtschap Kerkhof te Heeze.
Vanaf 20 april 1931 tot 13 oktober 1932 wordt Kranenburg bewoond door de Zeeuwse familie
van Soelen- Goedbloed. Voor zover we weten is dit een van de weinige Zeeuwse gezinnen die
geprobeerd hebben om voeten in de Sterkselse aarde te krijgen. Zij komen via het buurtschap
Altweert van Weert naar Sterksel en na anderhalf jaar vertrekken ze weer naar Someren. Het
gezin heeft twee zonen en zes dochters waarvan de jongste Catharina in 1931 op Sterksel is
geboren.
Vanaf het najaar 1932 woont hier de familie van Rossum-Hollemans met hun zeven kinderen
nadat zij eerst vanaf maart 1929 een tijdje op het Chijnsgoed (vermoedelijk op boerderij
Cijnshof) hebben gewoond. Zij zijn dan afkomstig van Altweert, een buurtschap van Weert en
wonen op Kranenburg tot 1953 om dan te vertrekken naar Deurne. De jongste twee dochters
Cornelia 1930 en Jozina 1932 worden op Sterksel geboren. Het gezin is niet katholiek en gaat
daarom in Someren ter kerke. Door bemiddeling van Pastoor Thijssen kunnen de jongens wel
in Sterksel naar de Rooms Katholieke School en de meisjes volgen hun onderwijs in Heeze aan
de Openbare School (zie ook van Rossum oorlogsslachtoffer geschreven door Sjef Driessens).
In 1948 wordt deze boerderij samen met de ernaast liggende boerderij de Vrolijk Jager
gekocht door de broers Wim en Hannes van Middelaar uit Hoogland. Frans de Leijer treedt
hierbij op als gevolmachtigde voor Jonkvrouwe de van der Schueren. Bij de boerderijen ligt
dan ruim 32 ha grond en er moet nog 10 ha onontgonnen heide bij worden gekocht.
De boerderij Kranenburg wordt wel verkocht maar kan nog niet in eigendom worden
overgedragen omdat deze nog niet pachtvrij is.

Boerderij Kranenburg
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Dit is de reden dat het gezin van Wim Middelaar 1922- 2011 en Mien van Esveld 1926 in een
houten keet, een soort noodwoning woont op het erf van zijn broer Hannes en knecht bij hem
wordt. Na vier jaar bij zijn broer te hebben gewerkt kan het gezin eindelijk hun eigen boerderij
Kranenburg betrekken. Het is hard werken en een zwaar en sober bestaan. In de zomerperiode
ligt de verdroging op de loer zowel op het land als in de moestuin.
Alle zes kinderen van Wim en Mien, vier dochters en twee zonen worden in Sterksel geboren.
Leny 1950, Ria 1951, Jos 1953, Ans 1954, José 1958 en Wim 1960-1979.
In 1951 worden de twee boerderijen gesplitst en in 1964 verhuist Wim met zijn gezin naar
Rutten in de Noordoostpolder, in de hoop op een betere toekomst.

Boerderij de Vrolijke Jager
Vanaf oktober 1930 staat het gezin Engelen- Bremmers afkomstig uit Ool gemeente Herten,
Limburg hier op Sterksel 69b ingeschreven. Joannes Hubertus Engelen is in Herten geboren
op 8-12-1884 en overleden op 5-6-1952 te Geldrop. An Bremmers is geboren op 26-9-1891
in Ool en overleden 10-10-1938 te Sterksel, net 47 jaar oud.
Sjeng Engelen en An Bremmers trouwen in april 1917 te Herten en hier worden ook zeven
van de acht kinderen geboren, alleen Piet, de jongste wordt op Sterksel geboren:
Lena 1918 - 2003
Harrie 1919 - 1999
Mie
1921 - 1972
An
1922 Bér
1924 - 2011
Giel
1927 - 2009
Jan
1929 - 1992
Piet
1933 - 1988
Moeder sterft dus al jong en vader is
1941 Zuid Willemsvaart
veel van huis om te handelen in paarden en
deel te nemen aan stamboekkeuringen van
het Nederlandsch Trekpaardenstamboek wat hij niet onverdienstelijk doet, gezien de vele
vermeldingen in de regionale kranten. Hij zou ook boten voortslepen door kanalen en een
poosje heeft hij de melkkar gereden, wat later door zoon Harrie is overgenomen. De kinderen
moeten al vroeg uit werken en hun vader haalt zelf overal de loonzakjes op. Als moeder sterft
is het de 16-jarige An die zeer tegen haar zin het huishouden moet gaan runnen maar al snel
gaat zij in Valkenswaard dienen. In 1949 gaat Sjeng met zijn zonen Harrie, Bér, Giel en Jan in
Budel wonen. Zoon Piet, de jongste blijft bij zijn zus Lena die inmiddels is getrouwd met Jean
van Bussel op Sterksel wonen.
In 1948 wordt, zoals we hebben kunnen lezen boerderij de Vrolijke Jager met de ernaast
gelegen boerderij Kranenburg verkocht aan de gebroeders van Middelaar uit Hoogland.
Hannes 1918-2000 en Woutera Hilhorst 1922-2017 zijn in 1946 getrouwd en hebben dan al
drie kinderen, Hans 1947, Annie 1948 en Gerard 1949 als zij op Sterksel komen wonen, de
anderen acht worden hier geboren te weten Leo 1950, Alie 1951, Trees 1952, Ad 1953, Thea
1955, Johan 1958, Maria 1959 en Jan 1963. Het is een zwaar bestaan. Er is nog geen
elektriciteit ( komt in 1958), geen waterleiding ( komt in 1963) en geen verharde weg. De
zandwegen zijn moeilijk begaanbaar, in de zomer te stoffig en in de herfst en lente te
modderig en in de winter bevroren of met een dik pak sneeuw. De kinderen worden dan met
paard en een zelfgemaakte slee naar school gebracht. In 1975 wordt het Peelven verhard.
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Boerderij het Chijnsgoed
Deze in 1936 gebouwde boerderij zou in eerste instantie niet bedoeld zijn voor Jan en Bertha
Reiling - Lenssinck. Toch komen Bertha en Jan na hun trouwen in 1937, wonen op boerderij
het Chijnsgoed. Jan is geboren te Rijswijk op
28-7-1903 en overlijdt te Geldrop op 15-71975. Bertha is geboren op 18-7-1907 te
Vleuten en overlijdt op 17-8-2001 te Weert. In
april 1922 komt de familie Johannes ReilingBalk met hun zes kinderen vanuit Rijswijk naar
Sterksel omdat ze daar plaats moeten maken
voor de oprukkende stad Delft. Jan woont dan
met zijn ouders, broer en zussen eerst op
Sorga (ofwel de Ekelhof) en vervolgens op een
boerderij aan de Vlaamseweg (boerderij
Peters) voordat hij samen met zijn vrouw naar
boerderij Het Chijnsgoed aan de huidige
Pastoor P. Thijssenlaan verhuist, voorheen D7.
Hier worden ook hun kinderen geboren:
Jan
1938
Joop
1939 -2020
meisje 1941 levenloos
Jan en Bertha Reiling-Lenssinck
Gerard 1942
Rinus 1944
Annie 1947
Hier wordt ook de aanzet gegeven voor het loonbedrijf Gebr Reiling en later Reiling BV met
de in 1961 aangekochte tractor, een Cormick B450 met een 2-scharige Melotte ploeg.

bouwtekening uit 1936 van boerderij Het Chijnsgoed
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Boerderij De Stoeiing
De laatste boerderij die Mevrouw Vos de Wael, Jonkvrouwe de van der Schueren heeft laten
bouwen is boerderij de Stoeiing. Ze is dan al weduwe en mag zich douairière noemen, dat is
een adellijke weduwe die wettelijk gebruiksrecht heeft op de bezittingen van haar man.
Bij de 3e veiling van de Maatschappij, in 1926 heeft Jonkvrouwe van der Schueren 23 ha grond
aangekocht in de Stoeiing met daarop een veldschuur. In 1927 is er een bouwaanvraag voor
de verbouw van een boerderij in het Holderden wat vermoedelijk de eerste boerderij De
Stoeiing is geweest. Uit verhalen weten we dat de fam de Vries hier heeft gewoond toen zij
vanuit Friesland in Brabant kwamen wonen alvorens zij aan de Averbodeweg gaan wonen.
Vanaf 13-5-1939 staat de familie Veroude ingeschreven op D25, het huidige Stoeiing 7.
Antonius Henricus Veroude geboren 16-2-1908 in Boxtel en overleden in het ziekenhuis te
Eindhoven op 31-8- 1965 en Adriana Maria van Weert geboren op 22-8-1910 te Ginneken en
Bavel, overleden te Maarheeze Marishof op 20-1-1999 komen met de oudste drie kinderen
uit Hulten gemeente Gilze Rijen. Hier zijn ze ook getrouwd op 14 mei 1934. Ze wonen slechts
enkele weken op Sterksel als hun zoon Wout wordt geboren.
Jan
Jo
Harrie
Wout
Kees
Gerard
Piet

1935
1936- overleden
1938-2003
1939
1946 -2019
1947-2017
1950-1968

Toon en Marie pachten de
boerderij met 23 ha grond van
Vos de Wael en hebben er een
gemengd bedrijf. In 1953
kopen zij 33 ha grond op
Hugten waar zoon Harrie en
land van weert 13-9-1940
dochter Jo ieder hun eigen
boerderij beginnen. Zoon Wout heeft nog lang een aardappelopslagloods aan de Vonderweg
alvorens hij naar Canada emigreert. Zoon Kees neemt thuis de boerderij over. Na het
overlijden van zijn vader woont hij hier nog met zijn moeder tot 1995 wanneer zij eerst in het
dorp en vervolgens in het bejaardenhuis gaat wonen. Keesje is een bloemrijk en markant
figuur, als hij met zijn tractor boodschappen gaat doen en zijn laarzen buiten voor de winkel
laat staan. Hij heeft geen televisie maar
ondanks dat weet hij wel wat er in de wereld
zoal
te
koop
is.
Bij de boedeldeling in 1964 van de familie Vos
de Wael komt boerderij de Stoeiing in handen
van zoon Frans Vos de Wael en in 1970
passeert een verkoopakte bij notaris Smits te
Budel waarbij een boerderij met stal, schuur, kippenhok en weiland plaatselijk bekend als
Stoeiing 7 verkocht wordt aan Kees Veroude, die hier tot aan zijn dood in 2019 blijft wonen.
De boerderij met landerijen gaan dan over naar Brabants Landschap.
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een anonieme schilder heeft dit op een van de schuurdeuren van boerderij de Stoeiing aangebracht in 2020

Geraadpleegde bronnen:
Dit onderzoek artikel is tot stand gekomen met veel gegevens vanuit het RHC Eindhoven, waar
vooral de bouwtekeningen, de kadastrale gegevens en notariële akte van afkomstig zijn.
De krantenknipsels komen van de site: Delpher.nl en Erfgoedhuis Weert, waar vooral
gegevens uit de kranten het Land van Weert en Kanton Weert zijn te vinden.
Dank ook aan Yvonne van Middelaar die de aanzet tot dit onderzoek heeft gegeven.
Sterksel omstreeks 1830, het boek van Henk van der Heijden heeft veel gegevens opgeleverd.
Verder wil ik de families bedanken voor hun verhalen, foto’s en openheid bij de gesprekken
met name Bert Eilers, Thea Boonman-Eilers, Maria Frenken-de Louw, Tonny en Ria Stienen,
Willy en Francien de Louw, Frans de Leijer en Albert Tielen. En verder Ghislaine Vos de Wael
en Lily Klinkenberg-Vos de Wael en21 Dhr Kip bewoner van de Ekelhof.
Heeft u opmerkingen, aanvullingen of wilt u anderszins op dit artikel reageren dan hoor ik
graag van u: g.wildenberg@outlook.com
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