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Het Chijnsgoed 

    60 jaar harde weg en de bewoners van toen. 

 

Gerry van den Wildenberg – Gielen 

juli 2017 

Ik schrijf dit artikel nav de uitspraak van mijn vader dat de 

harde weg op het Chijnsgoed officieel werd geopend op de 

dag dat hij trouwde. Nu is dit natuurlijk een heuglijke dag met 

veel herinneringen waardoor zo’n voorval als het openen van 

een weg je wel bijblijft. 

Mijn tante bevestigt deze uitspraak nog eens door te vertellen 

dat burgemeester van Schaik dacht hier een versnapering te 

krijgen omdat het zo mooi versierd was en hij dacht dat dit 

voor het openingscomité bedoeld was. 

 

De trouwdag van mijn ouders was 3 juli 1957, nu dus zestig 

jaar geleden.  

Ik heb geprobeerd via het archief van het RHC Eindhoven, 

waar ook het archief van de gemeente Maarheeze wordt 

bewaard, te achterhalen of er ook officiële documenten 

aanwezig zijn die deze uitspraak kunnen bevestigen.   

 

 

1  aanvraag verbetering Chijnsgoedweg dd 28 mei 1963 

         trouwfoto Piet en Sjaan Gielen- Snoeijen 
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Het enige document wat hierover werd gevonden is deze aanvraag voor verbetering van de 

Chijnsgoed weg  van 28 mei 1963, waarin de kosten staan beschreven van de aanleg van de 

weg in 1957. 

Ook is er een bewoonster, die met enige zekerheid weet te vertellen dat de weg al medio 

december 1956 is verhard, ook zij kan dit koppelen aan een heugelijke gebeurtenis. 

Dit alles vind ik een mooie gelegenheid om nu eens in kaart te brengen wie er in 1957 op het 

Chijnsgoed woonden. 

Ik ben hierbij vooraan in de straat begonnen, zowel links als rechts en gebruik hiervoor de 

huidige nummering (alhoewel die toen nog niet bestond ), eventueel aangevuld met de mij 

bekende oude huisnummers. 

Feitelijk begon men met de huisnummers vanuit Maarheeze te tellen dus net andersom als 

dat nu het geval is. 

Chijnsgoed 1 

Hier woont in 1957 het echtpaar Piet Bardoel ( 1922-2009) en Alda van Gastel ( 1920 -2015). 

Piet is geboren in Linden, een dorp in de huidige gemeente Cuijk in het gezin Bardoel- vd Rijdt. Met 

zijn ouders, broers en zussen zijn ze in 1926 naar Sterksel gekomen. Alda is afkomstig van 

Zesgehuchten. Na hun trouwen vestigen ze zich op het Chijnsgoed, eerst in een noodwoning, voor in 

de stal omdat hun nieuwe huis nog niet klaar is. 

In het gezin Bardoel- van Gastel worden  vier kinderen geboren: 

     Wilma   1956    +2002 

      Wim   1958 

      Ans  1959 

      René  1961 

Piet en Alda hebben later nog een bungalow naast hun boerderij gebouwd toen dochter Ans op de 

boerderij ging wonen. Deze is daarna verkocht aan de familie van der Linden en daarna weer aan    

Hans Reiling, een zoon van Joop en Maria Reiling - de Vries, hij woont hier nu met zijn vriendin 

Astrid  Zwitserloot.                                      

     

  Chijnsgoed 4 
                                                        

Chijnsgoed 4 zou vroeger ook het adres D9 

hebben gehad. 

Hier komt in 1955 na hun huwelijk het 

echtpaar Kees den Dekker en Lien 

Botermans te wonen. Kees is geboren in 

1927 te Oosterhout in het buurtschap 

Vrachelen en ook Lien Botermans is geboren 

in Oosterhout in 1930 en overleden in 

Geldrop in 2005. Zij beginnen hier een 

gemengd boerenbedrijf. 

 

 

2  kinderen den Dekker in 1966 
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 Het gezin den Dekker krijgt vier kinderen:        

 Wim  1956 

 Carla 1958  

 Lia 1960 

 Paula 1961 

 
Na het overlijden van Lien heeft Kees hier 

nog enkele jaren alleen gewoond totdat hij  

in het dorp een nieuwbouw woning koopt. 

Hier heeft hij gewoond totdat hij naar een 

zorgcentrum in Weert ging,  waar hij nu 

nog woont.   

Voordat de fam den Dekker op deze plek 

komt wonen, woont hier Gijsbertus van 

Dijk geboren in Baarn in 1897.  Hij woont 

hier in een soort van hooimijt of zoals 

beschreven in het bevolkingsregister in  

een keet op ‘t Chijnsgoed. 

Gijsbertus staat van 1929-1930 als knecht 

ingeschreven bij de familie de Vries op D22 

( nu boerderij Keesje Veroude). Hij is dan 

afkomstig uit Frankrijk en via Someren 

vertrekt hij in 1937 opnieuw naar Frankrijk. 

 

  

 

4  Chijnsgoed 4 - fam den Dekker 

3 trouwfoto Lien en Kees den Dekker 1955 
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Chijnsgoed 6 

 

5  Chijnsgoed 6 - fam Jan de Vries 

Op Chijnsgoed 6 komt in 1953 Jan de Vries te wonen. Hij heeft van van den Oudenrijn grond 

gekocht en brengt deze tot ontginning. Vervolgens bouwt hij hier zijn eigen veeteelt bedrijf.  

                                                 

Jan de Vries ( 1921 – 2009) is 

de oudste zoon uit het 

kinderrijke gezin de Vries – 

Eilers, afkomstig uit de kop 

van Overijssel en sinds 1927 

op Sterksel wonend. 

Hij trouwt in 1953 met de uit 

Leende afkomstige Frieda 

Smulders ( 1924 – 2009), die 

hij op de kermis heeft leren 

kennen. 

 

 

 6   trouwfoto Jan en Frieda de Vries 1953 
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Jan en Frieda krijgen zeven kinderen: 

 Jan  1956 

 Rina  1958 

 Maria  1959 en ook overleden in 1959 

 Maria   1961 

 Petra  1962 

 Tineke   1964 

 Anneke 1965 

Allen zijn getrouwd en hebben zelf weer kinderen/kleinkinderen. Ze wonen vrijwel allemaal 

in de directe omgeving.  

Dochter Petra in 1984 getrouwd met Ad de Regter uit Maarheeze is hier, met man en drie 

kinderen, Han, Rian en Twan op het ouderlijk huis blijven wonen. 

Chijnsgoed 3 

Op dit adres komen vanaf 3 juli 1957, na hun huwelijk Piet Gielen (1930 -1996) en Sjaan 

Snoeijen ( 1928 -1998) wonen. Sjaan is afkomstig van Heeze en Piet is geboren in Helden- 

Panningen en is met het gezin Gielen - Janssen in 1939 naar Sterksel gekomen. 

Om er te kunnen boeren hebben ze alle grond zelf in cultuur moeten brengen. 

Piet kocht voor zijn trouwen van zijn vader een stuk grond met de bedoeling om er een 

tuinderij te beginnen want hij had niet voor niets de tuinbouwschool gevolgd in Venlo. Hij 

begint hier aanvankelijk met bessen en rabarber. 

Maar vrij snel schakelt hij over naar een gemengd veeteeltbedrijf met koeien, kippen en 

varkens. 

 

7   noodwoning in 1957 van Piet en Sjaan Gielen 
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Nadat Piet in 1963 een zwaar tractorongeluk heeft gehad, ruimt hij de koeien op omdat het melken 

hem zwaar valt.  Naast de mestkuikens en kalkoenen gaat hij zich steeds verder richten op 

vleesvarkens. 

Omdat het huis bij hun trouwen nog niet klaar is gaan Piet en Sjaan eerst voor in de varkensstal, in 

een noodwoning wonen totdat ze in 1958 enkele dagen voor de geboorte van hun oudste dochter 

Gerry, het nieuwe huis kunnen betrekken.       

      

Piet en Sjaan krijgen drie dochters: 

 Gerry   1958 

 Elly  1960 

 Yvonne 1968 

 

       

       

 

Piet woont hier tot hij op 66 jarige leeftijd in 

1996 overlijdt. Sjaan blijft hier dan nog enkele maanden wonen voordat ze naar het 

verzorgingshuis gaat en daar in 1998 op 70 jarige leeftijd overlijdt. 

Dochter Gerry is in 1979 getrouwd met Frans van den Wildenberg uit Soerendonk en is hier 

met hun drie kinderen blijven wonen en zij hebben hier nog steeds een vleesvarkensbedrijf. 

         

        9    gezin Piet en Sjaan Gielen 1969 
 

Het adres bij de geboorte van Gerry in 1958 is volgens het geboortekaartje Cijnsgoed D13. 

Bij de geboorte van Elly in 1960 staat er als adres: Cijnsgoed D8b.  

 

1 Chijnsgo 

8     Chijnsgoed 3 
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Chijnsgoed 8 

Dit adres kennen we ook onder Sterksel D5c en D8, in 1964 is het D7a en vanaf 1 december 

1965 wordt het Chijnsgoed 8. 

Nelis van Bommel geboren in 1908 te Heijthuijsen, Limburg komt met zijn vader, diens 

tweede vrouw, zijn broers en zus in 1930 naar Sterksel. Zij gaan wonen op D56 wat we nu 

kennen als de  Vonderweg. In 1943 trouwt hij met Regien van Maaren, geboren in 1912 te 

Leusden, gemeente Utrecht. 

 

 

10     huis familie van Bommel gebouwd in 1943 

Nelis en Regien  gaan na hun huwelijk wonen op  ’t  Chijnsgoed, waar Nelis een boerderij bouwt en  

ongeveer 11 ha grond in ontginning brengt. 

Regien woont voor haar huwelijk ook al op ’t Chijnsgoed, op Sterksel D4, nu Chijnsgoed 16, 

waar het gezin van Maaren- van de Pol in 1926 komt wonen vanuit Leusden. 

Nelis en Regien krijgen zeven kinderen: 

  Jack  1944 

  Evert  1945 doodgeboren 

  Maria  1948 doodgeboren 

  Annie  1949 

  Gonny  1951 

  Marlies 1955 

  Cor  1956 

Begin jaren zestig bouwt de familie van Bommel een vrijstaand huis naast het boerderijtje en 

hier is hun oudste dochter Annie blijven wonen. 

Nelis is na een lang ziekbed in 1968 gestorven in het St Annaziekenhuis te Geldrop. 

Regien blijft met de kinderen hier wonen en zij overlijd in 1989 ook te Geldrop. 

Oudste zoon Jack beboert nog een gedeelte van de gronden. 
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Chijnsgoed 10 

Nu bekend als vaste plantenkwekerij Jos Swinkels,  maar in 1957 woont hier de familie Dirk 

Koller op boerderij de Kraanderik, ook wel Sterksel D5b. 

 

11    boerderij de Kraanderik 

Dirk Koller is geboren in 1906 in Stoutenburg, gemeente Utrecht. Hij komt evenals de familie 

van Maaren in 1926 naar Sterksel.  Hij gaat bij hen inwonen en treft voorbereidingen voor de 

komst van de overige familieleden Koller – Rutten. 

Na zijn huwelijk in 1937 met Bet Janssen, geboren in Roosteren in 1908 gaan ze inwonen bij 

de ouders van Bet in Altweerterheide. Hier wonen ze nog enkele maanden totdat ze hun 

intrek kunnen nemen in de nieuw gebouwde boerderij de Kraanderik. 

Dirk en Bet krijgen zes kinderen: 

   Corrie  1940 

   Jac  1942 

   Peter  1943 

   Margriet 1945 

   Theo  1947 

   Els  1949 

Dirk en Bet hebben hier een gemengd bedrijf met veeteelt en akkerbouw. Zij blijven hier 

wonen totdat hun oudste zoon Jac het bedrijf overneemt en zelf gaan ze weer terug naar 

Altweerterheide. Zoon Jac gaat op de ouderlijke boerderij tuinen of zoals dat zo mooi heet  

volle grond groenten telen. Hij heeft er oa aardbeien en augurken en later ook nog prei.  

Hij trouwt met Truus Tullemans uit Nederweert en in 1969 wordt dochter Helga geboren. 
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12    kinderen uit het gezin Koller-Janssen vlnr: Margriet, Jac, Theo, Peter, Corrie en Els 

Omdat Helga in haar jonge jaren nogal wat gezondheidsproblemen heeft wordt er een 

nieuwe bungalow tegenover de boerderij gebouwd, Chijnsgoed 3b. 

Boerderij de Kraanderik wordt verkocht aan de familie Swinkels, die hier een kippenbedrijf 

wil beginnen maar omdat Frans Swinkels ernstig ziek wordt is dit nooit van de grond 

gekomen en is later zoon Jos Swinkels hier gestart met zijn vaste plantenbedrijf. 

Helga Koller komt in 2010 weer terug op Chijnsgoed 3b wonen en trouwt in 2011 met Johan 

Jansen uit Hapert.  Jac en Truus verhuizen dan naar Maarheeze. 

 

13      gezin Dirk Koller-Janssen met vlnr Margriet-Peter-Els-Dirk-Bet-Corrie-Theo-Jac 
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Chijnsgoed 12 

Ook bekend als Sterksel D5a, hier woont de familie van Cranenbroek. 

 

14   boerderij  fam v Cranenbroek-Koller 

Peer van Cranenbroek geboren in 1901 te Gastel trouwt in 1934 met Riek Koller geboren in 

Achterveld in 1907 

in het gezin Koller-

Rutten.  Peer en 

Riek bouwen hier 

hun eigen boeren 

bedrijf in de buurt 

van de boerderij 

van de ouders van 

Riek. Peer boert, is 

bouwvakker en ook 

nog werkzaam bij 

de Heidemij. 

Peer en Riek zijn 

gezegend met een 

kinderrijk gezin van 

twaalf kinderen. 

Foto vlnr:  

An – Peer - Jop 

zus van Peer, Marie - 

Greet - Riek met 

Wim en Mien 

                                    

15     Peer en Riek met hun oudste 5 kinderen en zus Marie v Cranenbroek 
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De kinderen van Peer en Riek: 

 An 1935 

 Greet 1936 

 Mien 1938 

 Job 1939 

 Wim 1940 

 Theo 1942 -  +1942 

 Theo 1943 

 Peter 1945 - +1980 

 Henk 1946 

 Riek 1948 

 Tinus 1950 - +2011 

 Jan 1953 

Zoon Theo trouwt in 1965 met 

Frieda Brouwers uit Heeze. In de 

tuin bouwen zij een huisje waar zij 

gaan wonen. Tien jaar later zullen 

Theo en Frieda van huis ruilen. Theo 

en Frieda beginnen hier hun eigen 

kippenbedrijf. 

Ook zoon Henk die ongehuwd is, 

blijft hier op Chijnsgoed 12 wonen. 

 

 Theo en Frieda krijgen drie kinderen:  Peter  1966 

         Miranda              1968 

         in 1970 wordt er een jongetje doodgeboren. 

Jarenlang zorgt Peer van 

Cranenbroek en later z’n 

dochter An ervoor dat we 

’s morgens op tijd ons 

krantje in de brievenbus 

hebben liggen. 

Het is ook An die nog 

weet te vertellen dat ze 

te voet naar de school 

gingen in Sterksel maar  

meestal via het Molhout 

liepen omdat de weg op 

het Chijnsgoed zo slecht  

begaanbaar was. Dit was 

een zandweg, een sintelpad  

met veel gaten.             

             

16    kinderen van Cranenbroek 

17       Peer 1901-1986 en Riek  1907-1994 van Cranenbroek 
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Chijnsgoed 5 

Dit is het adres Sterksel D5 ( buurtschap verspreide huizen aldus het bevolkingsregister) 

waar de familie Koller-Rutten komt wonen als zij in 1927 uit Achterveld naar Sterksel komen.

 

18   boerderij Koller-Rutten later Bax 

Job Koller is geboren in 1866 te Stoutenburg en trouwt in 1905 met Grietje Rutten geboren 

in Hoogland in 1879. Hun negen kinderen worden allen in Stoutenburg geboren: 
        

      Theodorus  1906  + 1995 Altweerterheide  

          ( zie huidige Chijnsgoed 10) 

      Riek  1907 + 1994  Sterksel  

          ( zie huidige Chijnsgoed 12) 

      Wilhelmus 1909 + 1927 Sterksel 

      Johanna 1910 + 1910  

      Jans  1912  + 1994 Sterksel  

          ( zie huidige Chijnsgoed 5) 

      levenloos 1914 

      Peter 1915 + 1979 Oss 

      Jan  1918 + 2010 Budel  

          ( zie huidige Chijnsgoed 7) 

      Maria 1922  doodgeboren 

      Job  1924 + 1998 Weert 
      

 Zoals we reeds eerder gelezen hebben was zoon 

Dirk vooruit gekomen om de voorbereidingen te treffen zodat het gezin in 1927 kon 

overkomen naar Sterksel om hun nieuw gebouwde boerderij,  gebouwd door ondernemer 

19    Grietje Koller Rutten 
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van Vinken in opdracht van de Hengel uit Stoutenburg, te betrekken. Dochter Riek kwam een 

half jaar later omdat zij nog in betrekking was in Barneveld. 

Job en Grietje hebben hier een gemengd bedrijf met veeteelt en akkerbouw en zoals alles in 

dit gebied moest er nog veel grond in cultuur worden gebracht. 

Job overlijdt aan het begin van de Tweede Wereldoorlog in oktober 1940. Grietje overlijdt 

vijf en dertig jaar later in 1975 op 95 jarige leeftijd. 

Het gezin Koller heeft een belangrijke plaats ingenomen in de oorlog omdat zij altijd een 

onderduikadres zijn geweest voor Joden en onderduikers ( zie familie Koller op Sterksel en 

dagboek Peter Koller.)   

In 1946 trouwt dochter Jans Koller met 

de uit Leende afkomstige Tinus Bax . 

Tinus is geboren in 1912 en is vóór zijn 

huwelijk boerenknecht. Na hun huwelijk 

trouwen ze in bij de familie Koller zoals 

dat heet en samen met broer Job Koller 

zetten ze het boerenbedrijf voort.  

Jans en Tinus krijgen zes kinderen: 

 Henk     1947 

 Job    1948 

 Mieke    1949 

 Greet    1950  

 Tinus    1952  

 Annie    1955  

Tinus is een gelovige mens die elke 

zondag om tien uur naar het dorp fietst 

om de Hoogmis bij te wonen. Daarna 

gaat hij in café Boszicht een potje 

biljarten, drinkt er zijn borreltje en voor 

het middageten is hij weer thuis. 

Jans is druk in de weer met de zorg voor haar kinderen, haar moeder en haar broer Job. Ze 

kookt en bakt graag en als dan op vrijdagmiddag het St.Jansklokje wordt gebracht geurt het 

hele huis naar vers gebakken brood.  

Jans overlijdt vrij onverwachts in 1994 op 82 jarige leeftijd. Tinus komt in 2008 op 95 jarige 

leeftijd te overlijden in bejaardencentrum Marishof te Maarheeze. Job Koller is in Weert in 

het ziekenhuis gestorven in 1998. 

Nu wonen op Chijnsgoed 5, Henk Bax met zijn vrouw Toos van Heugten uit Someren-Heide 

en aan de andere kant van de boerderij hun dochter Anne Bax ( dus kleindochter van Tinus 

en Jans) met haar man Miguel Pontes en hun drie kinderen, Luca, Carmen en Dante. 

Toos en Henk zijn in 1971 getrouwd en hebben hun eigen pluimveebedrijf gebouwd. Later 

komt daar  de teelt van asperges en witlof bij. Dit bedrijf is het huidige Chijnsgoed 3a. 

 

20   trouwfoto Tinus Bax en Jans Koller 1946 
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Toos en Henk hebben drie kinderen:       Anne   1973 

      Jozé  1975 
      Martijn  1976   

Leuk om te vermelden is nog dat Anne de 7000 ste inwoner van de gemeente Maarheeze is. 

 

21      kinderen Bax-Koller met vlnr Greet - Mieke - Job - Annie - achter Henk en vooraan rechts Tinus 

 

Chijnsgoed 7 

Het huis Doolhofje 

bestaat nog niet in 

1957 maar Jan Koller  

(zoon uit het gezin 

Koller – Rutten) en 

Riek Tegenbosch  

wonen al wel op dit 

adres. Zij wonen dan in 

een gedeelte van de 

opslagschuur waarin 

ook een garage en een 

koelcel voor fruit zit. 

Jan is geboren in 1918 

in Stoutenburg en in 

1952 trouwt hij met 

Riek Tegenbosch, die in 1923 in Borkel en Schaft is geboren.  Jan en Riek krijgen geen 

kinderen.  

                                                    22    Chijnsgoed 7   Doolhofje in 2017 
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 Jan en Riek hebben een fruitboomgaard met 

vooral appels en peren. Riek kan goed overweg 

met de naaimachine en verricht dan ook voor 

menigeen naai- en verstelwerk. 

Jan heeft de gave om wateraders op te sporen 

met de wichelroede en wordt dan ook 

regelmatig uitgenodigd als iemand een 

waterputje wil slaan. 

Jan overlijdt in december 2010 in Budel en 

enkele maanden later in april 2011 sterft ook 

Riek. 

Chijnsgoed 7 , Doolhofje is momenteel het 

eigendom van Gerard Reiling, die hier ook een 

tijdje heeft gewoond met zijn vrouw Nel van 

Stipdonk. 

 

 

Chijnsgoed 14 

 
Dit is het huis van de familie Evert van Maaren en Marie van Hooff en ligt tegen het 

bosgebied De Pan aan. Voorheen adres Sterksel D4a. 

 

          

   24       Chijnsgoed 14  in 2011 

Evert heeft deze boerderij laten bouwen en komt hier in 1945 na zijn huwelijk te wonen. 

 23   trouwfoto Jan Koller en Riek Tegenbosch 1952 
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Evert is geboren in 1915 in Leusden in het gezin van Maaren- van de Pol ( zie Chijnsgoed 16) 

en komt met hen in 1926 naar Sterksel. Hij trouwt in 1945 met Marie van Hooff, die in 1913 

in Leende is geboren. Evert en Marie hebben vijf kinderen: 

  levenloos 1946 

  Eef  1948 

  Dymphy 1949    + 2012 in Australië 

  Ton  1952    + 1980 verkeersongeval 

  Jo  1956 

 

25   Tinus Bax , Jans Bax-Koller, Marie van Maaren- van Hooff en Riek van Cranenbroek – Koller 
 

Marie overlijdt in 1985 te Eindhoven op 71 jarige leeftijd, ze was ongeneeslijk ziek. 

Evert woont dan in Maarheeze en overlijdt hier in 1995 op 79 jarige leeftijd. 

Chijnsgoed 16 

Ook wel bekend als Sterksel D4 en Ontginning D3.  

In 1957 woont hier het gezin Job van Maaren en Lies Maas en bij hen woont ook de 

weduwe van Everardus van Maaren, Job’s moeder, Johanna van de Pol. 

Het gezin van Maaren- van de Pol is evenals hun buurtgenoten afkomstig uit de provincie 

Utrecht en sinds 1926 staan ze ingeschreven in het bevolkingsregister van gem. Maarheeze. 

Everardus en Johanna hebben acht kinderen maar komen slechts met drie van hen naar 

Sterksel: Jacob   Leusden 1907    + Leusden 1908 

  Willemina  Leusden 1908    + Leusden 1919 

  Martinus  Leusden 1910    + Leusden 1917 

  Jacobus  Leusden 1911    + Leusden 1911 

  Regina   Leusden 1912   + Geldrop 1989   zie Chijnsgoed 8  

  Jacobus  Leusden 1914    + Leusden 1914 

  Everardus  Leusden 1915    + Maarheeze 1995 zie Chijnsgoed 14 

  Jacobus  Leusden 1917   + Valkenswaard 1975  zie Chijnsgoed 16 
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Everardus van Maaren is geboren in 1873 te Barneveld en overlijdt op 74 jarige leeftijd te 

Sterksel in december 1947. Hij is in 1906 getrouwd met Johanna van de Pol, die in 1877 is 

geboren te Leusden en op Sterksel overlijdt in 1966. 

De familie van Maaren is kerkelijk aangewezen op Sterksel en ’s zondags gaat Job met zijn 

moeder in Sterksel naar de Hoogmis. Hij gaat dan met paard en rijtuig over de Kerkendijk die 

toen nog doorliep (van Leende naar het grenskerkmonument).  Naar school gaat de familie 

van Maaren in Maarheeze. 

 

26   Chijnsgoed 16 op deze foto is nog de schuur te zien die de oorzaak is van de bocht in de huidige weg.                                  
Foto is waarschijnlijk uit 1946 
 

Zoon Job van Maaren trouwt in 1946 met zijn buurmeisje Lies Maas en trouwen thuis in.  Lies is als 

enige uit het gezin Maas- Schoenmakers in Soerendonk op de Perkhoeve geboren. Het gezin Maas 

kwam in 1922 op de Ontginning wonen en hebben hun oorsprong in Schimmert/Ulestraten Limburg. 

Job en Lies krijgen negen kinderen: 

  Annie      1947 

  Everard     1948 

  Harrie      1949 

  Louis     1950 

  Joke     1951      +  Budel 1996  

  Giny     1953 

  Mariet     1955 

  Joop     1957 

  levenloos meisje 1958 

 

Job van Maaren overlijdt op 57 jarige leeftijd in 1975 in Valkenswaard na een lang ziekbed. 

Zijn vrouw Lies overlijdt in 2010, vijf en dertig jaar later ook in Valkenswaard. 
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27     Chijnsgoed 16 ofwel Sterksel D3 vermoedelijk begin jaren 70 

 

Chijnsgoed 9 

Chijnsgoed 9 kennen we ook als Sterksel D3, boerderij Isidorushoeve gebouwd in 1928.  

Hier wonen Dirk Wouters en Bet Hanssen. Dirk is geboren in 1890 in Stoutenburg en staat 

vanaf 1926 in het bevolkingsregister van de gemeente Maarheeze ingeschreven. Hij woont 

eerst nog op de Oudenboom in Maarheeze voordat hij op het Chijnsgoed een boerderij 

bouwt. Hij trouwt in 1931 met Bet Hanssen, die geboren is in 1899 te Maarheeze, Hugten. 

Dirk en Bet krijgen vijf kinderen: 

 Harry     1932   + 2005 Maarheeze 

 Tjeu    1934   + 1960 Weert 

 Mariet    1936 

 Truus      1937   + 2011 Maarheeze   

 Alda    1940  

Omdat Tjeu in november 1960 overlijdt na 

een ongeval in de melkstal komt 

aanstaande schoonzoon Lau Beenders 

zoon van Gerrit Beenders en Wilhelmina 

van der Paal, geboren in 1936 en wonend 

op de Vlaamseweg, naar het Chijnsgoed 

om de boerderij draaiende te houden. In 

1961 trouwt dochter Truus Wouters met 

Lau Beenders en zetten hier de boerderij 

voort.    

          

                   28   isidorushoeve winter 1955/1956 
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Dirk en Bet Wouters- Hanssen gaan later in Sterksel op de Heezerweg 16 wonen in Eureka. 

Dirk overlijdt in 1982 te Geldrop en Bet in 1991 te Weert. 

Lau en Truus krijgen vier kinderen: 

 Gert  * 1962          + 2009 

 Lisanne * 1963          + 1966  

 Dirk  * 1968 

 Erik  * 1972  

 

Truus Beenders heeft helaas niet meer mee mogen maken dat er ook een volgende 

generatie wordt geboren op de Isidorushoeve. Zij overlijdt in 2011. 

Zoon Dirk Beenders met zijn vriendin Wendy de Jong worden de ouders van dochter Lotte  

geboren in 2014. 

Dirk en  broer Erik zetten samen de boerderij Isidorushoeve voort, een boerderij met 

akkerbouw, koeien en varkens en worden daarbij door vader Lau bijgestaan. 

In afsluiting van dit artikel over 60 jaar verharde weg op het Chijnsgoed wil ik afsluiten met 

een spreuk op het gedachtenisprentje van Truus Beenders-Wouters: 

“Begin goed, eind goed 

en dat alles op het Chijnsgoed. 

 

Bronnen: 

Veel van mijn informatie en bijna alle foto’s  heb ik verkregen van de huidige en oud 

bewoners van het Chijnsgoed. Hiervoor mijn hartelijke dank. Het waren gezellige 

bijeenkomsten waarin veel herinneringen werden opgehaald en gedeeld. 

Verdere informatie is verkregen van de Heemkundekring “De baronie van Cranendonck” en 

van het Regionaal Historisch Archief in Eindhoven. 

Ook het artikel: familie Koller geschreven door Sjef Driessens werd geraadpleegd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


