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Op 30 mei 1881 trouwt Petronella Donkers met Martinus Vissers en zij bouwen een boerderij op een perceel 
grond aan de huidige Wethouder Donkersweg 1. Petronella en Martinus krijgen zeven kinderen, waarvan er 
twee op jonge leeftijd zijn overleden. Drie kinderen, Toon, Dina en Jan blijven na hun huwelijk in Mariaheide 
wonen. 
 

De grond was eigendom van de ouders van Petronella, Adrianus Donkers en Magdalena van Rijbroek, die 
woonden op het huidige adres Wethouder Donkersweg 2. 
Het huis links aan de Wethouder Donkersweg 1 behoorde formeel niet bij de parochie Mariaheide, maar bij 
Beukelaar. De bewoners zijn echter altijd op Mariaheide georiënteerd geweest. 
 

Martinus Vissers overlijdt in 1890 op 48-jarige leeftijd, de jongste zoon Jan is dan pas drie maanden oud. 
In 1916 trouwt zoon Toon met Ant van Doorn Zij gaan in een boerderij 
aan de latere Goordonksedijk wonen. 
In 1922 trouwt Jan Vissers met Door Verkampen uit Volkel en zij gaan 
na hun huwelijk in Volkel wonen. Hier worden hun twee oudste kinderen 
geboren, Gon en Nella. Na twee jaar verhuizen Jan en Door naar de 
boerderij aan de tegenwoordige Goordonksedijk. Toon en Ant Vissers 
verhuizen naar een boerderij naast café ‘De Oude Barrière’. 
In 1924 trouwt dochter Dina Vissers met Bert van Lieshout en zij blijven 
in de ouderlijke boerderij aan de Wethouder Donkersweg wonen. 
Moeder Petronella woont bij hen in. 
 

                                                   Hiernaast: Petronella Vissers-Donkers 

 

In 1925 worden de bezittingen van Marinus en Petronella verdeeld. Dit is 
volgens Marius Vissers, zoon van Jan Vissers, gebeurd middels loting of 
‘spierke trekken’. 
Dina en Bert van Lieshout erven de boerderij aan de Goordonksedijk. 
Jan en Door Vissers erven de ouderlijke boerderij aan de Wethouder 
Donkersweg. Moeder Petronella wil echter niet verhuizen en per se bij haar dochter Dina blijven wonen. 
                                    

 
Het gevolg is dat Jan en Door in de 
boerderij aan de Goordonksedijk blijven 
wonen, Dina en Bert blijven met moeder 
aan de Wethouder Donkersweg wonen. 
In 1941 overlijdt moeder Petronella en de 
kinderen gaan dan in hun eigen boerderij 
wonen. Dus Dina en Bert aan de 
Goordonksedijk en Jan en Door aan de 
Wethouder Donkersweg.  
 

Hiernaast een foto gemaakt in 1938 van 
het gezin van Jan en Door Vissers-
Verkampen, toen nog wonende in de 
boerderij aan de Goordonksedijk. 
Voorste rij vlnr: Martien, vader Jan, Toon, 
Lena, moeder Door met Marius en 
daarnaast Martina. De achterste drie: 
Nella, Gon en An. De jongste zoon Sjef 
was toen nog niet geboren. 



 

 

In de nacht van 20 op 21 juli 1944 
beleeft de familie Vissers een angstig  
moment als een Britse bommenwerper 
achter hun boerderij neerstort. Het 
vliegtuig is neergehaald door Duitse 
nachtjagers. De cockpit komt op de 
boerderij van buurman Tonnie Vissers 
terecht.  
 

Hiernaast een familiefoto zoals die veel 
in de jaren vijftig gemaakt werd. 
In het midden de ouders Jan en Door. 
Boven vlnr: Gon, Lena, Martina, Nella 
en An. 
Onder vlnr: Marius, Martien, Sjef en 
Toon. De oudste zoon Martien is in 
1953 naar Canada geëmigreerd. 
 

Jan Vissers heeft altijd een gemengd bedrijf gehad met kippen, varkens en melkvee.  In 1961 overlijdt hij en 
neemt zoon Marius het bedrijf over. Een jaar later, in 1962 trouwt Marius met Tiny Biemans uit Erp.  
Moeder Door blijft bij hen inwonen 

Hiernaast: moeder Door, Sjef, Marius en Tiny. 
Sjef heeft tot zijn huwelijk ook nog thuis gewoond.  
       
Hieronder: de boerderij rond 1965. 

 

 

In 1975 wordt een nieuwe melkmachine gekocht.  
 

Hiernaast: Geheel rechts staat moeder Door die met veel 
belangstelling naar  de nieuwe manier van melken is 
komen kijken. 
 

Door Vissers verhuist in 1970 naar het bejaardenhuis 
Joachim  en Anna in Veghel, waar zij in 1976 overlijdt. 
 

Tot 1980 voert Marius een gemengd boerenbedrijf. In dat jaar stopt hij met  het houden van  varkens en gaat 
zich richten op melkvee. Daarvoor wordt een boxenstal gebouwd. 



 

 

Hiernaast het gezin van Marius en Tiny. 
Vlnr: Jan, Anke,  Tiny, Marius,   
         Neeltje, Mieke en Dorke. 
 
Zoon Jan wil het boerenbedrijf 
overnemen, maar aan de Wethouder 
Donkersweg is te weinig ruimte om uit 
te breiden.  
Hij neemt daarom een boerderij in 
Gemert over. 
 

 
 
Hieronder: de boerderij in 2001. 
 
 
 

 
Hieronder de koeien van Marius 
Vissers in de wei. De wei waar 
deze koeien lopen, kennen we nu 
als de ‘Visserswei’ door de 
omstreden bouwplannen van de 
gemeente Meierijstad.. 
De ontsluitingsweg van en naar 
de A50 was toen nog niet 
aangelegd. 
De boerderij op de achtergrond is 
van Coen Donkers, Wethouder 
Donkersweg 2.  

 
Hieronder:  de huidige woning van Frank en Monique van de Ven. 
 

 
 
In 2001 verkopen Marius en Tiny 
de boerderij aan Frank en 
Monique van de Ven. 
Op 1 november 2001 verhuizen 
Marius en Tiny naar het Hurkske 
in Erp.  
 
De oude boerderij van Marius 
Vissers wordt gesloopt en er wordt 
een nieuwe  moderne woning op 
het perceel gebouwd.  
 


