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In 1933 bouwt Jan de Wit, getrouwd met Ida Hendriks, woonachtig in boerderij E56, nu Goordonksedijk 22, 
een nieuwe boerderij op het perceel met kadasternummer C.313.  
Het adres van deze nieuwe boerderij is Wilsvoortweg 3, waar tegenwoordig Jo de Wit met zijn vrouw Elly in 
het achterhuis woont. Hun zoon Marc, getrouwd met Sandra Verhoeven uit Vorstenbosch, woont in het 
voorhuis. 
 
Hiernaast: bouwtekening uit 
1933 van de boerderij. 
 

De oudste zoon van Jan en 
Ida de Wit, Has, trouwt in 
1932  met Gerarda van de 
Beeten.  
Zij gaan in een boerderij van 
familie Manders in Bakel 
wonen. Deze familie heeft 
daar meerdere boerderijen.  
 

In 1934 trouwt de tweede 
zoon Knillis de Wit, met Mina Manders. Er wordt dan van boerderij geruild. Knillis gaat in Bakel in de 
boerderij van de familie van zijn vrouw Mina Manders wonen. Has komt terug naar Maria-Heide en gaat in 
de nieuwe boerderij aan de Wilsvoortweg wonen. 
  
Has en Ida krijgen zes kinderen. De oudste twee kinderen, Toon en Zus, zijn in Bakel geboren.  
Na de verhuizing zijn Jan, Paula, Ben en Ad in Maria-Heide geboren. 

 
In 1952 vindt er weer een verhuizing plaats. 
Has de Wit gaat met zijn gezin in de 
Bernhardstraat in Veghel wonen en Knillis 
komt met zijn gezin vanuit Bakel naar de 
boerderij aan de Wilsvoortweg.  
Eerst verhuist in 1952 Knillis met de oudste 
kinderen en een jaar later Mina met de 
jongere kinderen. Ze hadden dus tijdelijk twee 
boerderijen te bewerken. 
 

Knillis en Mina hebben in Bakel acht kinderen 
gekregen, waarvan één kind bij de geboorte is 
overleden en een ander kind op jonge leeftijd. 
 

Hiernaast een foto van het gezin van Knillis en 
Mina de Wit gemaakt in 1952 in Bakel, 
voordat ze naar Maria-Heide verhuisden.  
Staande vlnr: Jan, Zus en Jo. 
Vooraan: Arie, moeder Mina, Leo, vader 
Knillis en Piet. 
 
In 1957 komt Knillis op 56-jarige leeftijd door 
een verkeersongeval om het leven. 
 

 



 

 

In 1963 trouwt zoon Jo met Elly Martens uit Aarle-Rixtel en zij 
nemen dan de boerderij over. 
In datzelfde jaar bouwt moeder Mina een nieuw huis aan de 
Bolstweg en gaat daar met de nog thuiswonende kinderen wonen. 
 
Hiernaast: de trouwfoto van Jo en Elly de Wit-Martens 
 
Jo en Elly houden koeien en varkens, daarnaast begint Jo ook met 
tuinbouwproducten.  
In de periode 1965-1967 doet hij voor het eerst een proef met het 
telen van asperges. Tien jaar later begint Jo opnieuw met het telen 
van asperges. 
 
Jo en Elly krijgen vijf kinderen. 
 
 

 
Hiernaast: het gezin van Jo en Elly in 
1976. 
De kinderen vlnr: Helma, Harrie, 
Marc, Arno en Christine 
 
 
In 2000 wordt de oude boerderij 
afgebroken en worden er tijdelijk 
woonunits neergezet.  
 
 

 
Hiernaast: de oude boerderij in 2000 vlak voordat 
deze werd afgebroken. 
 
 
Hieronder: de nieuwe gesplitste boerderij in 2019. 
 
 

 
 
De nieuwe boerderij wordt gesplitst in twee 
woonhuizen. 
 
In 2002 trouwt zoon Marc met Sandra Verhoeven uit 
Vorstenbosch en zij gaan in de nieuwe boerderij in 
het voorhuis wonen. Jo en Elly verhuizen naar het 
achterhuis. 
 



 

 

Marc wordt samen met zijn vader actief in 
de aspergeteelt. In 1993 begint Marc met 
het telen van asperges in verwarmde 
‘tunnels’. In eerste instantie beperkt, 
slechts 0,3 hectare, maar het wordt een 
groot succes.  
Hierna wordt het aspergebedrijf 
aanzienlijk uitgebreid en nemen Marc en 
Sandra het bedrijf over van Jo. 
 

Sandra en Marc krijgen twee kinderen: 
Sven en Lara. 
 

Hiernaast: Jong geleerd is oud gedaan. 
Marc en Sandra met hun kinderen Sven 
en Lara aan het steken. 
 

 
 
In totaal zijn er nu 
ongeveer 2 hectare 
aspergevelden met 
tunnels en 48 hectare 
open aspergevelden in 
gebruik. 
 
Hiernaast: links het huis 
met de bedrijfsgebouwen 
en verder een gedeelte 
van aspergetunnels die 
verwarmd kunnen 
worden. 
          
 
 

Hieronder: links Elly en Jo 
de Wit.  
Rechts Marc en Sandra 
de Wit met hun kinderen 
Sven en Lara. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   
De oudste zoon Harrie emigreert op 18-jarige leeftijd in 1984 naar 
Canada, maar een jaar later keert hij weer terug. In 1987 emigreert hij 
opnieuw, maar nu naar de Verenigde Staten naar de staat Texas. 
Hij gaat daar in een melkveehouderij werken om tenslotte een eigen 
bedrijf te stichten. 
Tegenwoordig is het bedrijf van deze Heise cowboy uitgegroeid tot een 
van de grootste melkveehouderijen in Texas. In totaal heeft hij 14.000 
melkkoeien verdeeld over vijf bedrijven, daarnaast een afzonderlijk bedrijf 
van 23.000 stuks jongvee. 
 

     Hiernaast: Harrie de Wit in 1988 


