
BoêÍenwoning
't EuiÍ3 .nd
te Rhoon.

In de polcleÍ'het Buitênland van Rhoon's1aat aan de Oudew€ 'l te Rhoon,
schuin legenoveí de mooie boeÍdeÍij 'Hoeve Johanna', de van ooíspmng
gehelen boeÍenwoning ? Buítenland, nu hoeve t Buylenland gehelen.
Aan deze Oudewèg - een smal weggetje tussen de Essendík en de Rije
dijk - bezat landbouwer Johannes Willem ván der Linde uÍt Rockanje enile
percelen gÍoncl. Deze had hij op 14 februari 1906 aangekocht ten oveíslaan
van nolaris Vsn Buu.en te Charlois en gedeeltelUk bij ekte van scheiding op
25 novembêr 1913.
Bron: Ká&stêr Do rhêl 577 íol. 61 en Do dÉl641 Íol ?A

Hij verkocht de peÍcelen grond op 21 juni '1920 aan de ongehuvde broers
Fmnciscus (Fráns) en Pêtrus Heezen, beiden landbouwer, veonend te
Rhoon. Zt konden dit lánd direkt aanvaaÍden en betaalden er Í1. 4.820,60
voor. Oe woning iswaarschÍnlijk kort na aankoop van de grond gebouv/d.
Bou$Lnd, sectie B 467, grooa 86 a ên 60 6, plus nog á p€rcel bou*iand s€crÈ I 468,
9.ool65 a m 20 ca. TêzaÍ'ên grool I h6, 50 a n 80 6
Sron: Kad.ster Do deet 71 1 Íol. 78

Oe gebmederc Heezen bewoonden sámen met hun zuíer Francisca Eliza-
beth (Sanaí/ien) Heezen de woning aan de Oudeweg.
Een andere zuster van hen, Maria Mágdalena, hur/de in 1903 met Johan-
nes PetÍus Holierhoek. Ze Oingen in de Busken Huetsitraat in de Rolteí-
demse wijk Spangen wonen. Uit dit huwelÍk werden twee dochers en tlvee
zoons geboren. Maía Magdalena was pás 38 jáar toen zij in 1919 overleed.
Een van de dochteís, Elizabeih Maíia í8easr, wás toen 11 jaar en veítíok
een maand na het oveÍlijden van haar moeder naarde Oudeweg in Rhoon,
waaí 2e liefdêvol door haartante en ooms opgenomen weÍd.
Bets zal ongetwÍfèld bÍ het ouder woÍden een grote sleun en toeveílaat
voor haaÍ lanle Sandden gèweest zijn.
ZÍ trouwde in 

'949 
met Geíerdus Johannes Bresser. Hel echlpaar veítÍok

naar Poonugaal en 9in9 daaí ásn de Zantelweg 35 wonen. Bets en GeraÊ
dus kregen een dochter en een zoon.
Sandrien overlêed op í2 september 1961 te Pooílugaat en Bets weÍd uit-
eindelík als enige erfgename aangemerkt.

De vádeÍ van Bets, Johannes PelÍus Holiettoêk, h€ÍtÍouwde ln .1921 met
Anna Maria van der Bíuogên. Anná Maria oveíleed in í9,í3. Twee jaar látêr
veítruisde Johannes PetÍris near Rhoon. Van september 1949 tot oktobêÍ
1962 woondê hÍ op het adres Oudeweg 1.
Oe laatíe dagen van zijn leven bracht hÍ door bij zÍn dochteí Bets in
PooÍtugáal. waar hÍ op 21 oktobêr overlee(.

Tussen sêdembeÍ 1945 en oktobeÍ í974 woonde aan de Oudeweg 1 ook
nog een neef van hen, Thijs Lzn_, s:tmen met zÍn vrouu Het betroí Mat-
theus Comelis Heêzen, die oetrouvrd was met Johanna Maria BresseÍ
(Doolie). Hij was een zoon van Leonaídus Johannes Heezen (1E74 -
194't), een brcer ván de gebíoedeÍs. Jemmer genoeg moeíen Doodje en
Thís verhuizen, toen Bets haaÍ bezit vrilde verkopen. Zi gingen op 15 okto-
be|1974 in de Leeuwerikstraat 3 te Rhoon t'ronen.

Op 26 november í974 veíschênen voor notads Ván tsreda le PooÍtugaal:
1. GeraÍdus Johánnes Eaesser (Jan), als gevolmachtigde van zijn vrouw

Elizabeth MaÍia Holierhoek. als vertoDer
2. PieleÍ Comelis Heezen, geboíen op 2 msáí 1926, leraar, wonende te

Rhoon, RijsdÍk E3, als koper.
Bresser verkocht aan Heezen:
hêl woonhuis met schuren, eí. tuin en weiland, gelegen aan de Oudeweg 1
te Rhoon, seciies B 467 en B 468, resp. gÍoot E5 are en 60 ca en 65 ere en
20 ca, door vertoopsler in eigendom verkregen als enige eígename van
Francisca Elizabeih (Sandíien) Heezen. Koopsom fl. 't75.000,-.
De nieuwe eigenaars gingen op 29 april 1975 aan de Oudeweo wonen.
BM: NNÀ Pooítugal

Geno€mde Piêter Comelis Heezen huv/de op 23 juni 1954 te Rhoon mel
Maíia Johanna Jacoba van Rosmalen, geboÍen op 22 mei 1932 te Rhoon.
Pieter Comelis overleed op 7 ínaaÍt 1979 te Hêinenoord.
Ztn vrcuw Maria Johannê Jacoba van Rosmalen verkocht het bezit in'19E3
aan de fáÍnilie Wamaaí, de huidige b€woners.
Maíjan WamaaÍ-Schop is goud- en zilversmid. Zij ontwerpt en veNaaÍdigt
sieÍaden. Zij heefl in de hoeve haar atelieren exposilieíuimte. Zij is gehuwd
met Willem Gé Wamaar.

Om de Íamilieveíhoudingen Heezen wat duidelijkerte maken hebben we op
de volgende twee paginá's een genoalogie-fÍsgmenl opgenomen_
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