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Wanneer Johannes van Asseldonk in 1868 trouwt met Johanna van de Ven gaat hij wonen in een tot  
boerderij verbouwde schuur. Deze nieuwe boerderij, D42, stond op het huidige adres Pater Visserslaan 9. 
De schuur en daarna de boerderij waren eigendom van de vader van Johannes, die ook de naam 
Johannes had en getrouwd was met Hendrica Timmers. Zij woonden naast de nieuwe boerderij en hadden 
het huidige adres Pater Visserslaan 10. (Familie van Zutphen.) 
De boerderij, op Pater Visserslaan 9, is in 1966 afgebrand en herbouwd als bungalow. Tegenwoordig  
wordt deze bungalow bewoond door Gerrie Jansen en zijn vrouw Thea. 
 

Het echtpaar Johannes en Johanna van Asseldonk-van de Ven krijgt 5 kinderen: 
1. Martinus 25-10-1869 – onbekend, 
2. Johannes 13-11-1870 – 10-03-1952, 
3. Wilhelmina 28-01-1873 – 29-07-1875 
4. Henricus 15-06-1875 – 13-10-1936 
5. Wilhelmus 15-06-1878 – 15-02-1939 
 

Behalve zoon Johannes was geen van 
de kinderen getrouwd. 
Johannes is in 1909 getrouwd met 
Antonetta Verkuijlen. Ook dit echtpaar 
krijgt geen kinderen. Hiermede sterft 
deze tak van Van Asseldonk uit. 
 
Hiernaast: de boerderij vóór de brand 
in 1966 
 
 
Hieronder: 
Johannes van Asseldonk en Antonetta 
Verkuijlen. 
 
 
 

 
Een zus van Antonetta, Maria 
Verkuijlen, gehuwd met Johannes 
Smits uit Eerde, krijgt een groot gezin. 
Wanneer zij ernstig ziek wordt gaat 
één van haar zoontjes, Marinus, bij 
haar zus Antonetta in Maria-Heide 
wonen. Marinus blijft verder zijn 
gehele leven bij zijn oom en tante in 
Maria-Heide. 
 

Marinus trouwt in 1940 met Martina 
Loeffen uit Berghem. 
Het echtpaar gaat eveneens wonen 
op de boerderij van  hun oom en tante 
in de huidige Pater Visserslaan. 
 
 



 

 

 
 Rechts: trouwfoto van Marinus Smits en Martina Loeffen. 
 
 
De belangstelling van Marinus ging meer uit naar de 
handel dan naar het boerenbedrijf van zijn oom. Zijn 
eerste handelsproducten waren zaden van 
groenvoedergewassen en pootaardappelen. 
In 1947 verruilde  Marinus Smits de boerderij aan de 
Pater Visserslaan met het huis van Piet Jansen aan de 
huidige Pastoor van Haarenstraat nummer 9. 
Toen Marinus en Martina in 1947 verhuisden hadden zij al 
vijf kinderen: Annie, Marcel, Riet, Ger en Jo. 
 
Toen Piet Jansen en Mina van Heeswijk naar de Pater 
Visserslaan verhuisden hadden zij al zes kinderen.  
Alleen de jongste zoon Gerrie is op de Pater Visserslaan 
geboren. 
 
 
 
 
 
Hieronder: de familie van Piet en Mina Jansen: 
Vlnr.: Martje, Martien, Zus,  Miet, Jan en Thea. 
Zittend: Piet en Mina met tussen hen in Gerrie. 
 
 

 
De veestapel van Piet omvatte 
koeien, varkens, kippen en 
eenden. Ook handelde hij in 
rundvee. Het land werd 
bewerkt en er was een 
kersenboomgaard. Later is 
Piet zich helemaal gaan 
toeleggen op de tuinbouw, met 
onder meer kruiden, prei, 
augurken, bonen en 
aardbeien.  
Zoals vermeld brandt de 
boerderij in 1966 af en er 
wordt dan een nieuwe 
bungalow gebouwd. 
 
 
 
 

 
In 1974 neemt de jongste zoon Gerrie, getrouwd met Thea Herwig, het bedrijf over. Gerrie heeft zich 
gespecialiseerd in asperges en aardbeien. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Boven: Het tuinbouwbedrijf weer gereed voor de nieuwe aanplant. 
 
 

 
Hiernaast: Thea en Gerrie Jansen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hieronder: de bungalow van Gerrie en 
Thea Jansen in 2015 
 


