
 

 

 

D88, Voorhei 3 
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De geschiedenis van boerderij D88, nu Voorhei 3, begint bij Theodorus van Asseldonk. 
Theodorus (Dirk) van Asseldonk (1797-1845), gehuwd met Antonia Frankevoort (1803-1859) woonde op de 
naastgelegen boerderij Voorhei 2, waar nu de familie van Asseldonk woont. Dirk en Antonia krijgen negen 
kinderen waarvan drie op jonge leeftijd overlijden en één dood geboren wordt. 
 
De andere vijf kinderen zijn: 
1. Johannes van Asseldonk (1826-1881), gehuwd in 1851 met Elisabeth van Brederode. Zij krijgen acht 
    kinderen waarvan er vijf op jonge leeftijd overlijden. Zoon Antonius van Asseldonk trouwt  
    in 1888 met Sijn van Boxtel. Zij blijven op de ouderlijke boerderij, Voorhei 2, wonen. 
2 Theodora Maria van Asseldonk (1828-1869), gehuwd in 1858 met Johannes van den Nieuwenhuizen.  
    Zij krijgen acht kinderen. De jongste zoon wordt net als zijn vader Jan genoemd. 
    Het gezin van Johannes van den Nieuwenhuizen woonde op de Doornhoek in Zijtaart. 
    Moeder Theodora Maria overlijdt, op 13-06-1869, een maand na de geboorte van haar jongste zoon. 
    Op 28-06-1871 hertrouwt Johannes van den Nieuwenhuizen met Anna Maria van Stiphout. Zij krijgen  
    nog vier kinderen.  
3. Martinus van Asseldonk (1830-1895), gehuwd in 1862 met Catharina van Erp. Martinus en Catharina  
    blijven kinderloos. 
4. Wilhelmus van Asseldonk (1835-1911), gehuwd in 1864 met Geertruda van der Linden. Ook dit  
    echtpaar blijft kinderloos. 
5. Johanna van Asseldonk (1837-1923), zij blijft ongehuwd 
 

De derde zoon Martinus van Asseldonk bouwt met Catharina van Erp in 1862 een nieuwe boerderij op het 
huidige adres Voorhei 3. Omdat dit echtpaar kinderloos blijft, komen diverse neven en nichten bij hen werken 
en inwonen. Zo ook neef Jan van den Nieuwenhuizen. Hij woont al op jonge leeftijd bij zijn oom en tante in 
Maria-Heide.  
 

Jan trouwt in 1898 met Ardina (Dina) van de Pol en zij gaan op de boerderij van zijn oom en tante wonen. 
Zijn oom, Martinus, was in 1895 al overleden. Jan en Dina krijgen veertien kinderen. Twee kinderen, een 
tweeling, worden slechts enkele maanden oud. 
 

            
 
Hierboven: Jan en Dina van den Nieuwen-huizen-van de Pol 
 



 

 

In 1923 vieren Jan  
en Dina hun 
zilveren 
huwelijksfeest. 
 

Hiernaast: de 
familiefoto van het 
gezin in 1923. 
Bovenste rij v.l.n.r.: 
Martina, Dina, 
Theodora, 
Gerardus, 
Christianus, 
Frederica, 
Johanna, 
Wilhelmina, 
Geertruda. 
Vooraan: 
Lambertus, vader 
Jan, Willem, 
moeder Dina en 
Henricus. 
 

 
Dina overlijdt in 1950 en Jan in 1954. 
 

 
Hiernaast: de boerderij begin 
1963. 
 

Midden op de foto het bord 
met de eerste tijdelijke 
snelheidsbeperking 
in Maria-Heide. Deze was 
toen 90 km. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drie van de twaalf kinderen van Jan en Dina blijven in Maria-Heide wonen: 
 
- Christ trouwt in 1945 met Bertha van den Bogaert. Zij bouwen tegenover de ouderlijke boerderij een  
  nieuw huis met het huidige adres Voorhei 4, waar tegenwoordig de familie Hulsen woont. Dit was het  
  eerste huis dat na de oorlog gebouwd werd in Maria-Heide. Jaren later bouwen zij opnieuw een huis op  
  Voorhei 6. 
- Bert trouwt in 1947 met Betje Verbruggen en zij gaan wonen in de tot woonhuis verbouwde schuur  
  naast het ouderlijk huis. In dit huis is hun oudste dochter Diny geboren.  
- Willem trouwt een jaar later, in 1948, met Mien Swanenberg. Zij gaan wonen in het huis van broer Bert.   
  Die gaat dan op de ouderlijke boerderij wonen.  Enkele jaren later bouwt Willem een nieuw huis op  
  Voorhei 7.  



 

 

In 1957 wordt Bert 
eigenaar van de 
boerderij. De 
binnenzijde van de 
boerderij wordt 
geheel verbouwd 
en gerenoveerd. 
 
Hiernaast de 
familiefoto van 
1959. 
Vlnr.: Bert, Ad, Jan, 
Diny, Betje en 
Toon. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bert heeft altijd een gemengd boerenbedrijf gehad. Daarnaast is hij na zijn huwelijk verzekeringsagent van 
NCB-verzekeringen geweest. 
Ook was Bert vele jaren bestuurlijk actief binnen de Boerenleenbank en de Boerenbond van Maria-Heide. 
Hij was jarenlang lid van het kerkkoor, waar hij dikwijls moest invallen als dirigent of organist. 
 
De boerderij had een dak van stro. In 1968 kocht Bert dakpannen om het stro te vervangen. Maar hij heeft 
die renovatie niet meer kunnen meemaken. Op 20 mei 1968 is Bert overleden. 
 
Hiernaast: de boerderij in 1970 
met de nieuwe dakpannen. 
 
Betje van den Nieuwenhuizen 
blijft tot 1983 op de boerderij 
wonen Vanaf 1983 woont zoon 
Toon op de boerderij. Toon is in 
1975 getrouwd met Wies Siroen. 
Betje heeft nog één jaar op de 
Mariahof in Maria-Heide gewoond 
maar is toen om 
gezondheidsredenen naar de 
Watersteeg gegaan waar zij in 
1994 is overleden. 
 
 
 
 
 
 
 
Toon heeft 21 jaar als burger-automonteur bij Defensie gewerkt. Tegenwoordig werkt hij al weer 16 jaar bij 
De Watersteeg in Veghel als onderhoudsmonteur. 
Wies is als receptioniste  werkzaam geweest bij Philips in Uden. Daarna werkte zij in het 
Bernhovenziekenhuis in Veghel en nu in Uden. 
 
 
 



 

 

Hiernaast: Toon, Kim en Wies in 1988. 
 
 
In 2003 is de boerderij verbouwd. Toon en Wies 
verhuisden toen naar het achterhuis van de 
boerderij. 
Dochter Kim betrok toen samen met Leon 
Vulders het voorhuis.  
 
 
Kim is verpleeg-kundige bij Zonhove in Son. 
Leon werkt bij Movianto in Oss als manager 
Cliëntenservice. 
 
 

 
Hiernaast: het huis vóór de verbouwing in 2003 
 

  Hieronder: het huis in 2012  
 

 
 
 Hieronder: de huidige bewoners van het huis Toon, Wies, Kim en Leon en hun kinderen Loek en Jip 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Hierboven: luchtfoto van het huis in 2015 

 
 
 
 


