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In 1922 koopt Anna Maria van Lieshout een perceel bouwland op de hoek van de huidige Goordonksedijk- 
Bolstweg.  
 
Anna Maria woonde op dat moment op 
de boerderij aan de Goordonksedijk 22. 
Sinds 1918 was zij weduwe van 
Johannes van Delst. Anna Maria en 
Johannes kregen zeven kinderen, 
waarvan er drie op jonge leeftijd 
overlijden. Johannes had ook al drie 
kinderen uit zijn eerste huwelijk met 
Geertruda van Dieperenbeek. 
 
Op het aangekochte perceel grond 
bouwt Anna Maria in 1922 een kleine 
boerderij.  
 
Hiernaast: een van de oudste foto’s van 
de boerderij. 
 

In 1924 trouwt de jongste dochter Hendrica (Drika) met Christianus (Janus) de Mol en zij gaan op de nieuwe 
boerderij wonen. Drika en Janus krijgen zes kinderen.  

         
In 1943 overlijdt moeder 
Anna Maria. Dan 
worden Drika en Janus 
eigenaar van de 
boerderij.  
 
 
 
 
 
Hiernaast: het gezin 
van Janus en Drika de 
Mol-van Delst. 
Staand: Mia, Annie, 
Toon, Ad, Antoinette en 
Tinie. 
Op de voorgrond: Janus 
en Drika. 
 

 
Piet van Asseldonk trouwt in 1957 met Anneke van Boxmeer. De eerste twee jaren wonen zij op de 
Achterhei bij zijn broer Frans van Asseldonk. 



 

 

In 1959 kopen Piet en Anneke de boerderij aan de Bolstweg 
van familie de Mol. De familie de Mol verhuist dan naar 
Veghel. 
In dit huis aan de Bolstweg zijn hun twee zonen Wim en Hans 
geboren. Hans is in 1977 bij een ongeval om het leven 
gekomen. 
 
Piet was van beroep metselaar, maar hield daarnaast varkens 
in het achterhuis van de boerderij. Ook ging hij kippen houden.  
 
In 1962 hebben Piet en Anneke de boerderij verkocht aan 
Harry en Jans van Wanrooij.  
Op een gedeelte van de grond, behorend bij de boerderij, 
hebben Piet en Anneke een nieuwe bungalow gebouwd aan 
de Goordonksedijk met huisnummer 18. Hier is hun jongste 
zoon Leo geboren.  
Na 29 jaar zijn zij verhuisd naar de Hennenberg, waar Piet in 
2015 is overleden. 
 
Hiernaast: Anneke en Piet van Asseldonk met hun zonen Leo 
en Wim. Hun zoon Hans was toen al overleden. 
 

 
Hiernaast: de boerderij begin jaren 
zestig. 
 
Harry en Jans van Wanrooij-van 
Heeswijk zijn in 1956 getrouwd en zijn 
toen in Vorstenbosch gaan wonen.  
Hier werden hun twee dochters Will 
en Deth geboren. 
 
 
 

Hieronder: de familie van Wanrooij: 
vlnr Harry, Will, Deth en Jans. 
 
 
 

  
Harry werkte bij de CHV in Veghel, maar wilde meer 
bezigheden hebben en na zes jaar besloten Harry 
en Jans de boerderij van Piet en Anneke van 
Asseldonk in Maria-Heide te kopen. Zij hebben er 
varkens en kippen gehouden. Verder werd er nog 
een kippenhok bijgebouwd, waar kuikens tot 
legkippen werden gefokt. 
 

In 1983 zijn Harry en Jans gestopt met het houden 
van varkens en kippen. 
 
De boerderij wordt dan gesplitst en dochter Will, in 
1985 getrouwd met Geoffrey Dieterman, gaat dan in 
het voorhuis wonen. Harry en Jans verhuizen dan 
samen met dochter Deth naar het achterhuis. 
 



 

 

Hiernaast de boerderij na splitsing in de 
jaren tachtig. 
 
In 1994 wordt dochter Deth eigenaar van 
het achterhuis. 
De ouders blijven bij Deth wonen en 
worden door de kinderen tot hun overlijden 
verzorgd. 
 
Jans overlijdt in 1998 op 75-jarige leeftijd 
en Harry in 2011 op 88-jarige leeftijd. 
Na het overlijden van Harry is de boerderij 
geheel gerenoveerd. Recentelijk is het dak 
nog vernieuwd. 
 
Will en Geoffrey krijgen twee kinderen, 
Geoffrey jr. en Loeki.  
 
Hiernaast de familie Dieterman: vlnr Loeki, Geoffrey jr., 
Will en Geoffrey sr. 
 

 

 

Hierboven: Geoffrey, Will en zus Deth 

 
 
 
Hieronder: de boerderij in 2017. 
 


