
 

 

 

E70, Goordonksedijk 4 
 
 

Geplaatst in de Heise Krant januari 2014, gewijzigd 13-04-2016 
 

 
Wanneer we op de kadasterkaart van 1832 kijken, waar nu de Goordonksedijk loopt, zien we aan 
weerszijden een grote vlakte zonder enige bebouwing. De Goordonksedijk, werd toen  ‘de weg van Veghel 
naar Volkel’ genoemd. 
In 1832 werd het gebied rondom de latere Goordonksedijk met Hooger Duinen aangeduid. De vlakte was in 
die tijd een groot heidegebied met hier en daar wat bebossing. De gemeente was eigenaar van deze 
woeste maar mooie heidegronden. Geleidelijk aan werden wat percelen gekocht van de gemeente, soms 
om de grond te ontginnen, maar ook als belegging. 
Zo koopt Matheus Rath uit Veghel in 1880 een groot perceel grond aan de noordzijde van de 
Goordonksedijk en bouwt er de grote boerderij met het huidige adres Goordonksedijk 4.  
Matheus Rath overlijdt echter in datzelfde jaar. Via vererving worden zijn kinderen eigenaar van de 
boerderij. Deze boerderij wordt tegenwoordig bewoond door Mari en Gerry van Esch-van Dooren.  
                                                                                                                                                                                                   
Detail kadasterkaart uit 1832. Op de plaats 
van de letter A is in 1880 de huidige boerderij 
gebouwd. 
 

De boerderij wordt vanaf 1880 verhuurd aan 
Martinus Jacobs, getrouwd met Johanna 
Verhoeven. Zij waren afkomstig uit 
Rosmalen.  
Het echtpaar had acht kinderen gekregen, 
waarvan er al drie waren overleden toen zij 
aan de Goordonksedijk  kwamen wonen.  
Nadat eerst vader Martinus in 1889 was 
overleden en moeder Johanna daarna in 
1899, zijn de kinderen, die nog thuis 
woonden, in 1906 verhuisd naar Duifhuis, op 
het huidige adres Munterweg 14. 
 
 

Wel koopt één van de kinderen, Antonius, in 1923 het huis op de Goordonk met het huidige adres Bolstweg 
3. (Familie van der Wielen).  
 
Nadat in 1906 de kinderen Jacobs zijn verhuisd, worden Hendrikus van de Graaf en Hendrika Verboorten 
de nieuwe huurders van de boerderij. In 1916 verhuizen zij naar Boekel. 

 

Hendrikus en Hendrika zijn dubbele familie van 
Cornelis van de Graaf en Lamberdina 
Verboorten. Cornelis en Lamberdina zijn de 
grootouders van de diverse families van de 
Graaf in Maria-Heide. 
 

De boerderij wordt in 1906 door de gebroeders 
Rath verkocht aan Antonius van Diepenbeek, 
eveneens uit Veghel.  
In 1916 trouwen Antonius (Toon) Vissers en 
Anna Maria (Ant) van Doorn. Zij kopen dan de 
boerderij en gaan er ook wonen.   
 
Trouwfoto van Toon en Ant Vissers-van Doorn. 



 

 

Toon Vissers is een zoon van Martinus Vissers en Petronella Donkers. Zij wonen op de boerderij aan de 
tegenwoordige Wethouder Donkersweg 1. Deze boerderij is inmiddels afgebroken en vervangen door de 
nieuwe woning van familie van de Ven. 
Martinus en Petronella krijgen zeven kinderen, waaronder Toon, Dina en Jan. Vader Martinus Vissers 
overlijdt op 30 december 1890 op 38-jarige leeftijd. Zoon Jan is dan nog maar drie maanden oud.  
Pas in 1925 worden de bezittingen van de overleden Martinus Vissers via vererving verdeeld. 
 
Dochter Dina Vissers, in 1924 getrouwd met Bernardus (Bert) van Lieshout, woont na haar huwelijk op de 
ouderlijke boerderij aan de Wethouder Donkersweg 1. Moeder Petronella woont daar ook.  
Dina en Bert erven in 1925 de boerderij aan de Goordonksedijk 4. Moeder Petronella wil niet verhuizen en 
wil bij haar dochter Dina blijven wonen op de boerderij, waar zij ook geboren is. Dus blijven Dina en Bert en 
moeder op Wethouder Donkersweg 1 wonen. 
 
Zoon Jan Vissers, getrouwd met 
Door Verkampen uit Volkel wordt 
eigenaar van de boerderij aan de 
Wethouder Donkersweg 1, maar 
gaat vanuit Volkel tijdelijk(!) op de 
boerderij aan de Goordonksedijk 4 
wonen.  
 
Familie van Jan en Door Vissers in 
1938. 
Voorste rij vlnr: Martien, vader 
Jan, Toon, Lena, moeder Door 
met Marius en vervolgens Tina. 
Achteraan vlnr: Nella, Gon en An.  
Zoontje Sjef was toen nog niet 
geboren. 
 
 

Zoon Toon Vissers, getrouwd met 
Ant van Doorn die tot 1925 op de 
boerderij aan de Goordonksedijk 4 
woonde, gaat dan wonen op de Beukelaar, op de boerderij naast het café De Oude Barrière. Zowel deze  
boerderij  als het café zijn intussen afgebroken. Toon en Ant zijn kinderloos gebleven. 
 

Op 10 januari 1941 overlijdt moeder Petronella op 81-jarige leeftijd. 
In het zelfde jaar ruilen Bert en Dina van Lieshout van boerderij met Jan en Door Vissers en woont 
iedereen op zijn eigen boerderij.                                                 

 De familie van Bert en Dina van 
Lieshout-Vissers. Deze foto is nog 
gemaakt in 1938 aan de Wethouder 
Donkersweg 1, dus drie jaar voordat zij 
naar Goordonksedijk 4 verhuisden. 
Vlnr: Martien, Pieta, vader Bert, Janus, 
Wim, moeder Dina, Truus en Jan. 
 
Bert en Dina van Lieshout-Vissers 
wonen dus vanaf 1941 op de boerderij 
aan de Goordonksedijk. Het noodlot 
slaat in de beginjaren hevig toe. De 
jongste dochter Truus krijgt in juli 1944 
een hersenvliesontsteking. Mede door 
de heftige oorlogssituatie en de 
gebrekkige medische voorzieningen op 
dat moment, overlijdt zij op 17-jarige     
leeftijd.   



 

 

De jongste zoon Wim komt op 28 juni 1947 door een noodlottig ongeval in een drinkkuil voor koeien, op 16-
jarige leeftijd om het leven. 

 
De extra lange boerderij in de jaren 
zeventig. 
 

Na het overlijden van de ouders Dina en 
Bert, in respectievelijk 1962 en 1963, 
blijven de zonen Jas en Jan op de boerderij 
wonen. 
In 1964 wordt Jan middels vererving 
eigenaar van de boerderij.  
In 1970 wordt Jas van Lieshout eigenaar  
van de boerderij aan de Pastoor van 
Haarenstraat 77 en gaat er ook wonen. Op 
deze boerderij woont tegenwoordig de 
familie Sigmans. 
 
 
 

In 1975 trouwt Jan van Lieshout met 
Stien Reintjes en verhuist naar Sint-
Antonius. Jas van Lieshout komt dan 
weer op het ouderlijk huis aan de 
Goordonksedijk 4 wonen en verkoopt 
de boerderij aan de Pastoor van 
Haarenstraat 77 aan zijn neef Sjef 
Vissers. 
 
De boerderij aan de Goordonksedijk in 
de jaren tachtig.  
 
In 1986 koopt neef Bert van Lieshout 
de boerderij van zijn oom Jan en voert 
er enkele jaren een tuinbouwbedrijf. 
Jas van Lieshout die er dan nog 
woont, verhuist in 1988 naar de 
Reigerdonk in Veghel. 
 
Van 1988 tot 1991 hebben Eric en Marjan van de Crommert in de boerderij gewoond. Daarna is de 
boerderij nog enkele jaren verhuurd geweest. 
 
In 1995 kopen Mari en Gerry van Esch-van Dooren de boerderij van Bert van Lieshout. 
De boerderij wordt geheel verbouwd en gerenoveerd. Het pannendak wordt vervangen door een rieten- en 
pannendak.     
      
     De boerderij tijdens de verbouwing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

De familie van Esch vlnr: 
Debora, Martijn, Gerry en Mari 
 
Na de verbouwing wordt de 
boerderij uitgebreid tot de 
huidige stal De Esdoorn. 
De stal bevat 70 
paardenstallen, twee binnen- 
en twee buitenbakken. 
Daarnaast is er een 
longeercirkel en een 
trainingsmolen. 
Men kan in De Esdoorn terecht 
voor pensionstalling, instructie 
en africhting. 
Ook de ponyclub de 
Hubertusruitertjes is er 
gevestigd en heeft er haar 
trainingsavonden. 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stal De Esdoorn van familie van Esch. 
 

 
 
 
 
 
Gerry met één van haar paarden met 
veulen. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     De boerderij aan de Goordonksedijk 4 in 2003 
 


