
 

D40, thans Pater Visserslaan 16. 
 
 

Geplaatst in de Heise Krant van augustus 2011, gewijzigd 12-08-2013. 
 

 
Deze boerderij, gebouwd in 1938, is in onze serie nog vrij jong. We hebben het dan over de boerderij aan 
de Pater Visserslaan met huisnummer 16, voorheen D40, waar thans Mark en Lucy van Dinther-van 
Asseldonk wonen. 
Toch heeft deze boerderij een bijzondere voorgeschiedenis. Het is namelijk een herbouw boerderij voor de 

afgebrande boerderij van Hannes van Asseldonk in 
1938. Die stond echter op een heel andere plaats. 
 
Zie nevenstaande situatietekening van 1938 met 
aanvulling van de huidige straatnamen. 
 
Zoals op de tekening te zien is stonden er tot 1938 
aan de huidige Scheiweg vier boerderijen vlak bij 
elkaar. Nummers A t/m D. 
Boerderij A werd bewoond door Hannes en Hanne 
van Asseldonk-de Mol. 
Boerderij B werd bewoond door Tinus en Bet de 
Mol-van Asseldonk. (dubbel familie) 
Boerderij C was een leegstaande boerderij en werd 
als schuur gebruikt door zowel Hannes van 
Asseldonk als Tinus de Mol.  
Boerderij D werd bewoond door Piet van Lieshout. 

 
Woensdag 21 juni 1938 was de dag dat 2 zonen van Hannes en Hanne jarig waren. De oudste zoon Toon 
werd 15 en Frans werd 7 jaar. Op die dag brandde de boerderij van hun vader af en daarnaast ook nog de 
3 andere boerderijen. 
 

De oudste zoon Toon had i.v.m. zijn verjaardag zijn eerste pakje shag gekregen met natuurlijk vloeitjes en 
lucifers er bij. ‘s Middags zijn Frans en zijn jongere broer Harrie met die lucifers in de hooiberg gaan spelen  
en hebben er vuurtje gestookt met het zojuist genoemd gevolg. 
Al deze boerderijen waren oud en hadden een strooien dak. Daarnaast was er die middag een harde wind. 
Daar stond het gezin van Hannes en Hanne met twaalf kinderen op straat, De jongste was 4 maanden oud.  
Alle bezittingen en kleren waren verbrand. 
Maar met een grote familie achter de hand heeft toch snel weer iedereen onderdak gevonden. 
 

 
Achteraf gezien bleek het noodlot toch niet zo 
erg. 
“Wat eerst een ramp leek, bleek later een zegen” 
aldus een van de getroffenen.  
De nieuwbouwprijs was in die tijd ongeveer 
f 5.700,00 
 

De boerderijen B en D zijn nagenoeg op dezelfde 
plaats herbouwd.  
De schuur/boerderij C is niet herbouwd. 
Boerderij A, bewoond door Hannes en Hanne 
van Asseldonk, werd in 1938 herbouwd op de 
huidige plaats aan de Pater Visserslaan. 
(Aangeduid met E.) 

 
Hierboven: De boerderij, met de originele ramen, in de jaren vijftig, omringd door bloeiende kersenbomen. 



Tot 1952 heeft Hannes de boerderij 
gehuurd en is in dat jaar eigenaar 
geworden. Naast een gemengd 
landbouwbedrijf had Hannes ook een 
kersenboomgaard. 
 
Hannes en Hanne hebben niet alleen 
in het achterhuis goed geboerd maar 
ook in het voorhuis. Zij kregen 12 
kinderen en daarna 67 kleinkinderen 
en 115 achterkleinkinderen. 
 
 Hiernaast de familiefoto uit 1944: 
 Achterste rij vlnr: Piet, Jo, Cisca, 
Janus, Tonny, Marie, Frans en Harrie. 
Voorste rij vlnr: Martina, Jaan, vader 
Hannes, Martien, moeder Hanne en 
Toon. 
 
Bovenstaande foto is in 1944, direct na de bevrijding, gemaakt door een rondtrekkende freelance fotograaf. 
De kosten waren 3 pond (eigen gemaakte) boter. Voor Hannes goed te betalen en voor de fotograaf een 
behoorlijke vergoeding. Daar kwam bij dat Hannes en Hanne 2 jaar later bij hun zilveren bruiloft geen 
nieuwe familiefoto hoefden te laten maken. 
 
Vier van de kinderen van Hannes en Hanne zijn naar Canada geëmigreerd: Marie, Janus, Jo en Harrie.  

 

Een trieste gebeurtenis vond plaats op 3 juli 1957. 
Vader Hannes, Frans, zus Jo en de 16 jarige knecht Wim van Boxmeer 
waren op het veld aan het hooien. Toen Wim van Boxmeer met zijn 
gaffel hooi opstak werd hij door de bliksem dodelijk getroffen. Ook 
Frans raakte door die inslag buiten bewustzijn maar bleef verder 
ongedeerd. 
 

In 1957 is Frans getrouwd met Mien Rovers en heeft toen de boerderij 
overgenomen.   
     Hannes en Hanne zijn daarna gaan wonen in  
     de hieronder afgebeelde schuurwoning. 

 
 
In 1971 waren 
Hannes en Hanne  
50 jaar getrouwd.  
Dit werd met de 
gehele familie  
groots gevierd. 
 
Hiernaast het gouden 
paar voor hun 
toenmalige woning. 
 
 
Naast het bestaande boerenbedrijf, 
zoals koeien en varkens, heeft Frans 
de kersenboomgaard uitgebreid met 
vooral morellenkersen. In de pluktijd 
een drukke bedoening. 
In 1967 is Frans met de fruitteelt 
gestopt. 

 
                Hiernaast: de koeien op stal. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hierboven: Frans de zeis aan het “haoren” (scherpen),    Hierboven: Frans met een van zijn zonen en 
onder toeziend oog van zijn vrouw Mien en enkele     het paard met veulen.  
kinderen.. 
 
Na het overlijden van Hannes en Hanne, eind jaren zeventig, is het huisje enkele jaren verhuurd geweest. 
In 1993 is het huisje door zoon Henk vervangen door een nieuwe woning, Pater Visserslaan 15. 
 

Links: Frans met 
de zeis aan het 
maaien.  
 
     Rechts:Frans 
     aan het eggen. 
 
 
 
 

 
 
 

In 1993 zijn Frans en Mien naar de Hoge Dries in Maria-Heide verhuisd. Zoon Henk had inmiddels het 
boerenbedrijf overgenomen en woonde in het nieuwe huis naast de boerderij. 
 

 
Foto hiernaast is 
gemaakt in 2007 
toen Frans en 
Mien 50 jaar 
getrouwd waren 
en al op de Hoge 
Dries in Maria-
Heide woonden. 
 
Vlnr: Johan, Piet, 
Sjan, Ria, moeder 
Mien, Albert, 
vader Frans, 
Lucy, Wilma, 
Louis en Henk. 
 
In december 2009 
is Frans na een 
kort ziekbed 
overleden. 
 
 



Dochter Lucy, getrouwd met Mark van Dinther heeft de boerderij als woonhuis overgenomen. 
Mark van Dinther heeft samen met zijn broer een constructie- en montagebedrijf in Velp bij Grave. 
Het voorhuis van de boerderij is woonhuis en in het achterhuis is een werkplaats gekomen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

De boerderij in 2003       Mark en Lucy met hun kinderen Anouk en Niels. 


