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Deze boerderij D89, thans Voorhei 2, is een van de oudere boerderijen van Maria-Heide. Voordat deze 
boerderij gebouwd werd was het grondgebied onderdeel van de Poederveldse Hoeve. 
Voor zover is na te gaan is deze boerderij gebouwd in 1768 door Johannes van den Heuvel.  
De eerste bewoners waren Aart v. Berkel en Peternel van den Heuvel, een dochter van Johannes van den 
Heuvel. Na Aart van Berkel heeft er Willem Frankefort (Frankevoort) getrouwd met Maria van de Ven 
gewoond 
In 1823 is de eerste van Asseldonk er komen wonen en wel Theodorus (Dirk) van Asseldonk, getrouwd 
met Antonet Frankefort, dochter van Willem Frankefort.  
Vervolgens zijn zoon Johannes van Asseldonk en Elisabeth van Brederode. 
 
Daarna heeft Toon van Asseldonk de boerderij overgenomen. Zijn vader, Johannes van Asseldonk, was 
reeds in 1851 overleden. Toon van Asseldonk is in1888 getrouwd met Sijn (Francina) van Boxtel uit Uden.  
 
Van oorsprong was het pand een kortgevel boerderij, dat wil zeggen met de voordeur in de korte 

voorgevel. Verder had de boerderij, zoals toen 
gebruikelijk was, een potstal en een wolfsdak.  
Een wolfsdak had schuine schilden aan de voor 
en achterkant.  
Deze boerderij is meerdere keren verbouwd en 
uitgebreid o.a. in 1889.Toen Toon en Sijn 
trouwden bleven ook de moeder van Toon en zijn 
zus Theodora bij hen inwonen. Dit was de reden 
dat de boerderij werd uitgebreid met een 
aanbouw zoals op de bouwtekening hiernaast te 
zien is.  
De inwoning heeft slechts kort geduurd want in 
1890 zijn zowel zijn moeder als zijn zus 
overleden. 

 
De foto hiernaast is 
gemaakt in 1913 ter 
gelegenheid van het 
zilveren huwelijks-
feest van Toon en 
Sijn van Asseldonk. 
 
Achterste rij vlnr: 
Mart, Hannes, Dorus, 
Bert, Willem, Piet, 
Dina, Tinus en Trui. 
Voorste rij vlnr: Ant, 
Cisca, Jans, Nol, 
vader Toon, Jan, 
moeder Sijn, Trien en 
Bet. 
 
De dochters Ant, 
Jans en Trien zijn 
later in het klooster 
ingetreden. 



Toon en Sijn kregen 18 kinderen waarvan één kind 
dood werd geboren en een ander slechts 1½ jaar 
oud werd. 
De jongens van het gezin waren vooral aan het 
werk bij het ontginnen van de Erpse heidegronden. 
Verder werden door de oudste dochters poffers 
gemaakt. Hierdoor was er te weinig ruimte in de 
boerderij. De boerderij werd daarom in 1919 met 
een vleugel uitgebreid. Zie bouwtekening hiernaast. 
Hierdoor kreeg de boerderij een L-vorm. 
 

 
Zodra de meisjes 18 jaar oud 
waren kregen ze een poffer 
op. Die in dit geval door hen 
zelf gemaakt werd. 
 
In 1938 waren Toon en Sijn 
50 jaar getrouwd. Een groot 
feest waar iedereen in Maria-
Heide bij betrokken was. 
Rechts langs het gouden 
bruidspaar zitten zoon Jan 
van Asseldonk en Anna van 
Dooren die op die dag 
getrouwd zijn. 
 
Op de foto ontbreken de drie 
kinderen van het gouden 
bruidspaar die in het klooster 
waren. 
Dochter Trien (zuster Lucia) 
was ingetreden bij de slotzusters Birgittenessen in Uden. Zij heeft niets van het feest mogen meemaken. 
 
De oudste dochter Jans (zuster Solana) en dochter Ant (zuster Francinia) beiden ingetreden bij de zusters 
Franciscanessen, mochten alleen in de kerk aanwezig zijn.  

 
Hiernaast een luchtfoto van de 
boerderij begin jaren vijftig met aan de 
voorzijde de traditionele lindebomen.  
Duidelijk is hier de L-vorm te zien. 
Achter de boerderij is de varkens-
schuur, met daarachter de houtmijt. 
Rechts de dubbele hooiberg en links 
achter het kippenhokje. 
 
Tinus van Asseldonk en Lien Vissers 
zijn de volgende bewoners van deze 
boerderij, zij zijn getrouwd in 1944. 
In totaal kregen zij 5 kinderen waarvan 
3 op jeugdige leeftijd zijn overleden, 
waaronder hun oudste zoon Antoon 
welke door een tragisch ongeval op 
negentienjarige leeftijd om het leven 
kwam. 

 
In 1975 is de boerderij weer uitgebreid en zijn Lien en Tinus in de nieuwe aanbouw gaan wonen. 
Hun zoon Tonnie, getrouwd met Dinie van Alem, nam de boerderij over. 
 
  



                                                                         
Hieronder: Een schilderstuk van de huidige boerderij, 
geschilderd door Tonny van Kleef.  
In het rechter gedeelte hebben Lien en Tinus nog vele 
jaren gewoond. 
 

  
Hierboven Lien en Tinus bij hun veertigjarig 
huwelijksfeest in1981. 
 
 
 

 
Hiernaast het gezin van Tonnie en 
Dinie van Asseldonk-van Alem. 
V.l.n.r.: Carolien, Gijsbert, Marian 
en Maarten, welke thans in 
Denemarken woont en daar een 
melkveebedrijf heeft 
overgenomen. 
 
 
 
 

 


