BoêÍenwoning
't EuiÍ3 .nd
te Rhoon.

In de polcleÍ'hetBuitênland
van Rhoon's1aat
aande Oudew€ 'l te Rhoon,
schuinlegenoveíde mooieboeÍdeÍij'HoeveJohanna',de van ooíspmng
gehelenboeÍenwoning? Buítenland,nu hoeve t Buylenlandgehelen.
Aan dezeOudewèg- een smalweggetjetussende Essendíken de Rije
dijk- bezatlandbouwer
JohannesWillemván der LindeuÍt Rockanjeenile
percelengÍoncl.Dezehadhij op 14 februari1906aangekocht
ten oveíslaan
van nolarisVsn Buu.ente Charloisen gedeeltelUk
bij ektevanscheidingop
25 novembêr
1913.
Bron: Ká&stêr Dorhêl 577íol. 61 en DodÉl641 Íol ?A

Hij verkochtde peÍcelengrondop 21 juni '1920aan de ongehuvdebroers
Fmnciscus(Fráns)en Pêtrus Heezen,beiden landbouwer,veonendte
Rhoon.Zt kondendit lánddirektaanvaaÍdenen betaaldener Í1.4.820,60
voor.OewoningiswaarschÍnlijk
kortna aankoopvande grondgebouv/d.
Bou$Lnd, sectie B 467, grooa86 a ên 60 6, plus nog á
9.ool65 a m 20 ca. TêzaÍ'êngroolI h6,50 a n 80 6
Sron: Kad.sterDo deet711 Íol. 78

p€rcel bou*iand s€crÈ I 468,

Oegebmederc
Heezenbewoonden
sámenmet hunzuíer FranciscaElizabeth(Sanaí/ien)
Heezende woningaande Oudeweg.
Een anderezustervan hen,MariaMágdalena,
hur/dein 1903met Johannes PetÍusHolierhoek.Ze Oingenin de BuskenHuetsitraat
in de Rolteídemsewijk Spangenwonen.Uit dit huwelÍkwerdentweedochersen tlvee
zoonsgeboren.Maía Magdalena
waspás38jáar toenzij in 1919overleed.
Een van de dochteís,ElizabeihMaíia í8easr,wás toen 11 jaar en veítíok
een maandna het oveÍlijdenvan haarmoedernaardeOudewegin Rhoon,
waaí2e liefdêvoldoorhaartanteen oomsopgenomen
weÍd.
Bets zal ongetwÍfèldbÍ het ouderwoÍdeneen grotesleun en toeveílaat
voorhaaÍlanleSanddengèweestzijn.
ZÍ trouwdein
met GeíerdusJohannesBresser.Hel echlpaarveítÍok
'949

naarPoonugaalen 9in9 daaí ásn de Zantelweg35 wonen.Betsen GeraÊ
dus kregeneendochteren eenzoon.
Sandrienoverlêedop í2 september1961te Pooílugaaten BetsweÍd uiteindelíkals enigeerfgenameaangemerkt.
De vádeÍvan Bets,JohannesPelÍusHoliettoêk,h€ÍtÍouwde
ln .1921met
AnnaMariavan der Bíuogên.AnnáMariaoveíleedin í9,í3.Tweejaar látêr
veítruisdeJohannesPetÍrisnear Rhoon.Van september1949tot oktobêÍ
1962woondêhÍ op hetadresOudeweg1.
Oe laatíe dagenvan zijn leven brachthÍ door bij zÍn dochteíBets in
PooÍtugáal.
waarhÍ op 21 oktobêroverlee(.
TussensêdembeÍ1945en oktobeÍí974 woondeaan de Oudeweg1 ook
nog een neef van hen,ThijsLzn_,s:tmenmet zÍn vrouu Het betroíMattheus ComelisHeêzen,die oetrouvrdwas met JohannaMaria BresseÍ
(Doolie). Hij was een zoon van LeonaídusJohannesHeezen(1E74194't),een brcerván de gebíoedeÍs.
Jemmergenoegmoeíen Doodjeen
Thís verhuizen,
toenBetshaaÍbezitvrildeverkopen.Zi gingenop 15oktobe|1974in de Leeuwerikstraat
3 te Rhoont'ronen.
Op 26 novemberí974 veíschênen
voornotadsVán tsredale PooÍtugaal:
1. GeraÍdusJohánnesEaesser
(Jan),als gevolmachtigde
van zijn vrouw
ElizabethMaÍiaHolierhoek.
als vertoDer
2. PieleÍComelisHeezen,geboíenop 2 msáí 1926,leraar,wonendete
Rhoon,RijsdÍkE3, als koper.
Bresserverkochtaan Heezen:
hêl woonhuismet schuren,eí. tuin en weiland,gelegenaande Oudeweg1
te Rhoon,seciiesB 467 en B 468,resp.gÍootE5are en 60 ca en 65 ere en
20 ca, door vertoopslerin eigendomverkregenals enigeeígenamevan
FranciscaElizabeih(Sandíien)
Heezen.Koopsomfl. 't75.000,-.
gingenop 29 april 1975aande Oudeweowonen.
De nieuweeigenaars
BM:

NNÀ Pooítugal

Geno€mdePiêterComelisHeezenhuv/deop 23 juni 1954te Rhoonmel
MaíiaJohannaJacobavan Rosmalen,
geboÍenop 22 mei 1932te Rhoon.
PieterComelisoverleedop 7 ínaaÍt1979te Hêinenoord.
Ztn vrcuwMariaJohannêJacobavan Rosmalenverkochthetbezitin'19E3
aande fáÍnilieWamaaí,de huidigeb€woners.
MaíjanWamaaÍ-Schop
is goud-en zilversmid.Zij ontwerpten veNaaÍdigt
sieÍaden.Zij heeflin de hoevehaaratelierenexposilieíuimte.
Zij is gehuwd
met WillemGé Wamaar.
Om de Íamilieveíhoudingen
Heezenwatduidelijkertemakenhebbenwe op
de volgendetweepaginá'seengenoalogie-fÍsgmenl
opgenomen_
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