Door: Everdine te Dorsthorst
April 2019
De geschiedenis van de familie te Dorsthorst.
Avontuur in Amerika.

Theodorus Antonius te Dorsthorst (geboren in Didam op 19-09-1851 en
overleden in Didam op 03-01-1913) en Johanna Catharina Reuling
(geboren in Didam op 25-09-1859 en overleden in Didam op 05-01-1923)
trouwen op 5 juni 1886 in Didam.
Hij is veldarbeider en zij heeft geen beroep.
Zij krijgen zes kinderen, allemaal geboren in Didam.
- Theodorus Albertus, geboren op 14-11-1887 en overleden 10-05-1969.
Hij trouwt op 12-04-1918 met Bernardina Geertruida Heusingveld,
geboren 15-02-1885 en overleden 01-12-1971.
De oudste zoon, Theodorus Albertus blijft als enige van de kinderen in
Nederland.
In 1957 wonen hij en Bernardina op de Oude Doetinchemseweg 7 in
Didam (kadasternummer D 191).
Hij en zijn vrouw krijgen twaalf kinderen.
-Theodorus Hendrikus (geboren in Didam op 13-04-1919 en overleden in
Losser op 10-08-1977). Hij is getrouwd met Liza Berendina Jozephina
Jansen.
-Hendrikus Johannes (geboren in Didam op 27-10-1920)
-Antonius Albertus (geboren in Didam op 10-04-1922)
-Gerhardus Johannes (geboren in Didam op 06-12-1923)
-Wilhelmus Antonius (geboren in Didam op 02-08-1925 en overleden in
Didam op 10-02-2009) Hij is getrouwd met Anna Geertruida Aalberts (2711-1925 – 25-02-1987)
-Jozef Bernardus (geboren in Didam op 25-03-1927)
-Alfonsus Jozef (geboren in Didam op 21-12-1928 en overleden in Didam
op 04-06-2000). Hij is getrouwd met Theodora Maria Gerritsen (18-031931 – 26-01-1994)
-Franciscus Antonius (geboren in Didam op 14-10-1930)
-Maria Theodora (geboren in Didam op 18-06-1932)
-Anna Berendina (geboren in Didam op 22-11-1933)
-Bernardina Theodora (geboren in Didam 23-10-1935)
-Bernardus Wilhelmus (geboren 03-06-1938)
- Henricus Antonius, geboren 29-01-1890. Hij is geëmigreerd maar daar
weten we verder niets van.
- Albertus Johannes, geboren 03-04-1892 en overleden op Sterksel op 3012-1971.
Hij trouwt op 16-07-1923 met Gerarda Johanna Jansen (Greet van
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Mientje). Zij is geboren in Didam op 16-09-1894 en overleden in Geldrop
op 26-06-1964.
Emigreert in 1923 naar de Verenigde Staten.

- Johannes Wilhelmus, geboren op 14-09-1894 en overleden in Didam op
27-01-1913, slechts 18 jaar oud.
- Antonius Wilhelmus, geboren 27-12-1896 en overleden in Los Angeles
(Verenigde Staten) op 25-06-1972. Hij trouwt op 23-04-1924 in Hilversum
met Wilhelmina Berendina Beursken, geboren op 09-03-1896 in Didam en
overleden in januari 1967 in Ohio (Verenigde Staten). Hij emigreert in
1924 naar de Verenigde Staten.
Hij en zijn vrouw krijgen twee kinderen.
- Anton Theodore Dorshorst (let op de schrijfwijze) geboren in Ohio op
10-06-1925 en overleden op 04-08-1995. Hij trouwt op 15-07-1950 in Ohio
met Jean L. Booth (geboren op 23-06-1930 en overleden op 25-02-2014).
-Mary Anna Dorshorst geboren in Rushville op 09-03-1930 en overleden
in Ohio op 13-10-2011. Op 14-11-1953 trouwt zij met Creed Potter.

- Anna Aleida, geboren op 01-12-1900. Zij is de enige dochter uit het
gezin. Ook zij emigreert, niet naar de Verenigde Staten maar naar
Vancouver in Canada. Zij trouwt met Arthur Leonard West; er zijn
waarschijnlijk geen kinderen geboren. Van haar overlijden is niets
bekend.
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Ook Albertus Johannes (03-04-1892) wil de wijde wereld zien. Hij gaat in
de jaren tien van de twintigste eeuw al enkele keren met de HollandAmerikalijn naar de Verenigde Staten op verkenning.

Rushville, Nebraska
In 1923 trouwt hij in Elten (Duitsland) met Gerarda Johanna (Grada)
Jansen.
Elten is een klein plaatsje in Duitsland, bij Nijmegen over de grens.
Tegenwoordig valt het onder de gemeente Emmerich. Het wordt aan drie
kanten omsloten door Nederland. Op 23-04-1949 wordt het bij Nederland
gevoegd ter compensatie voor de bezetting in 1940-1945.
Dat duurt tot 01-08-1963, dan gaat het weer terug naar Duitsland.
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trouwboekje Albert en Grada
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Gerarda Johanna Jansen (16-09-1894) is geboren in Didam als Gerarda
Johanna Zaalberink en wordt Greet van Mientje genoemd. Zij is de
dochter van Wilhelmina Zaalberink (10-09-1870). In de geboorte-aangifte
staat dat de vader onbekend. Is.
Wilhelmina is 24 jaar oud als Grada geboren wordt.. Zij trouwt op 20-121900 (dan 30 jaar oud)met Arnold Gerhard Johann Jansen, die Grada
erkent en haar haar achternaam geeft. Samen krijgen Wilhelmina en
Arnold nog zes kinderen; vijf zoons en een dochter.
Wilhelmina overlijdt op 29-03-1958 in Elten. Zij is dan 87 jaar oud.
Na hun trouwen in Elten op 16 juli 1923 gaan Albert en Grada samen
naar Rushville, Nebraska in de Verenigde Staten waar Albert eerder al
een boerenbedrijf is begonnen.

Trouwfoto Albert en Grada
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De farm in Rushville in de winter

Albert met Theo op de arm tussen de varkens

Grada echter kan haar draai niet vinden in Amerika en wil daarom terug
naar Nederland. Voor haar eindigt het avontuur hier.
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Albert met Mien

Grada met Mien en Theo
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Albert met Theo

Wij weten niet of Toon en Albert elkaar vaak gezien hebben of veel
contact met elkaar gehad hebben; zij hebben elkaar in elk geval wel
ontmoet, want er zijn foto’s uit Amerika, gemaakt in de jaren twintig van
de twintigste eeuw, waar ze samen op staan.

8

Bovenste rij v.l.n.r.: Anton sr., Grada met Mien op de arm en Albert
Onderste rij v.l.n.r.: Theo en Anton jr

Albert en Grada krijgen in totaal zeven kinderen, twee worden geboren in
Rushville, Nebraska, Verenigde Staten en vijf in Sterksel, Noord-Brabant,
Nederland.
Zij komen met hun twee kinderen aan op Sterksel op de eerste zondag
van mei 1928. De nieuwe kerk is net ingewijd, want alles is nog versierd.
Waarschijnlijk zijn ze toen komen kijken of er op Sterksel een geschikt
kavel te koop was, want ze zijn pas ingeschreven in de gemeente
Maarheeze op 3 augustus 1928. Zij komen dan uit Elten. Waarschijnlijk
zijn ze vanuit Rushville met hun kinderen ingetrokken bij familie in Elten.
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Boerderij aan de Pastoor Thijssenlaan
Als ze op Sterksel aankomen is Grada zwanger van haar derde kind.
Zij gaan wonen in de boerderij met het huisnummer D13, die ze gekocht
hebben uit de failliete boedel van NV Maatschappij “de Heerlijkheid”,
later Pastoor Thijssenlaan 74.
De boerderij ligt op de hoek Pastoor Thijssenlaan en Chijsgoed.
Zij starten hier hun boerenbedrijf met melkvee, varkens en kippen en ze
verbouwen verschillende soorten landbouwproducten.
Er zijn vaak knechten op de boerderij, die daar dan ook wonen en die een
handje meehelpen.
Bij de boerderij hoort 18 ha. cultuurgrond en 3,5 ha. woeste grond.
Albert heeft voor elk van zijn kinderen een stuk grond gereserveerd.
Sommigen gebruiken het om voor hun trouwen een huis op te bouwen,
anderen verkopen het terug aan een broer of zus, die het kan gebruiken
bij het uitoefenen van zijn/haar beroep.
In de Verenigde Staten heeft Albert een auto tot zijn beschikking; de foto
staat op het voorblad: Albert aan het stuur en Theo op de achterbank. In
Nederland komt hij niet verder dan een bromfiets, een Kapteyn
mobylette., Hij heeft in Nederland nooit een geldig rijbewijs gehad.
Grada doet ook altijd de boodschappen met haar eigen mobyletje.
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Albert en Grada

Bidprentje Grada
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Bidprentje Albert
- Theodorus Albertus Arnoldus (Theo) Dorshorst (zonder te
en de tussen
–t-), geboren te Rushville op 03-07-1924 en overleden te Sterksel op 1606-2002.
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Theo
Theo trouwt met Anna Hendrika (Anneke) Bolwerk (geboren op 07-121922, overleden op 08-02-2009) op 18-11-1952.

Trouwfoto Theo en Anneke

Bedankkaartje huwelijk
Zij gaan wonen in de houten noodwoning met de naam Vita Nova, dan
nog met nummer D96a, later Dreef 1, die zij kopen van de familie
Leemans.
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Dreef 1
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Brief van Theo aan de vader van Anneke
Theo heeft geen vaste baan; hij is overal maar korte tijd aan het werk (al
lijkt het in bovenstaande brief anders te zijn), totdat Anneke naar
broeder-overste Pascalis op Providentia stapt en hij daar een vaste baan
krijgt. Hij is manusje-van-alles en helpt o.a. met het graven van het
zwembad, dat in de jaren zestig en zeventig door de jeugd van Sterksel in
gebruik is tot het in 1975 weer afgebroken wordt.
Het gezin is dan uit de geldzorgen. Op 15 juli 1958 is hij daar begonnen
en hij heeft daar gewerkt tot aan zijn pensioen in juli 1989.
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Bidprentjes Theo en Anneke
Zij krijgen drie kinderen:
- Everdine Dorshorst ( 23-11-1953).
Everdine trouwt op 21-03-1975 met Frans van Moorsel uit Budel. Zij wil
graag op Sterksel blijven wonen. In die tijd heeft de gemeente Maarheeze
grond onteigend van de familie Reuten en biedt die te koop aan. Dat is op
de Schutboei., het eerste uitbreidingsplan van Sterksel. Zij kopen daar
grond en bouwen een vrijstaand huis.
Daar worden hun vier kinderen geboren.
-Roel van Moorsel (1982).
Roel heeft een relatie met Eva Timmers uit Lieshout, woont in Geldrop en
heeft twee kinderen, Anouk (2009) en Luc (2013). Roel werkt bij Kemkens
in Eindhoven.
-Anne van Moorsel (1983)
Anne is getrouwd met Jorrit Hendriks uit Tilburg en woont in Goirle. Zij
hebben drie kinderen; Evi (2006), Daan (2008) en Vic (2010). Anne heeft
een eigen bedrijf; zij is gewichtsconsulente.
-Maartje van Moorsel (1986)
Maartje heeft een zoon, Wesley (2004), woont in Maarheeze en werkt bij
GGZ in Eindhoven.
-Dorus van Moorsel (1989)
Dorus heeft een relatie met Chantal van Rooy uit Son en Breugel. Samen
hebben zij een dochter, Josje (2013).
Dorus is op Sterksel blijven wonen, aan de Beukenlaan. Hij werkt als
landmeter bij M&L in Heeze.
In 1990 zijn Everdine en Frans uit elkaar gegaan. Het huis op de
Schutboei wordt verkocht; Frans gaat terug naar Budel en Everdine heeft
nog lang aan de Valentijn op Sterksel gewoond. Nu woont ze in Heeze en
heeft een relatie met Hans Welten.
Everdine werkt bij Kempenhaeghe in Heeze.
De naam van Everdine is in 1974 aangepast, zodat zij voortaan ook te
Dorsthorst heet.
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Naamswijziging Everdine
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Inschrijving naamswijziging bij de gemeente Maarheeze
-Gera te Dorsthorst (04-03-1955).
Gera trouwt op 03-11-1978 met Jan van Rijsewijk uit Helvoirt. Zij werkt
als groepsleiding in een inrichting voor mensen met een geestelijke
beperking, Prisma in Waalwijk, locatie Udenhout. Zij gaan wonen in
Helvoirt en krijgen drie kinderen. In de tijd dat de kinderen klein zijn,
gaat Gera niet werken. Pas als de jongste naar school gaat, pakt zij haar
werk weer op.
-Esther van Rijsewijk (1979).
Esther heeft een relatie met Thijs van Hattum en samen hebben zij twee
kinderen; Cas (2012) en Ties (2014). Esther werkt op het paleis van
justitie in ’s Hertogenbosch.
-Mark van Rijsewijk (1981).
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Mark heeft een relatie met Sabine van Linden en samen hebben zij twee
kinderen: Nolan (2014) en Rosa (2016). Zij wonen in Utrecht. Mark werkt
bij Abbott, een internationaal bedrijf dat o.a. pacemakers produceert.
-Judith van Rijsewijk (1983).
Judith woont in Helvoirt en heeft een relatie met Alex Lijst. Zij werkt als
groepsleiding in een inrichting voor mensen met een geestelijke
beperking, Prisma locatie Boxtel.
Ook het huwelijk van Gera en Jan blijkt geen stand te houden; in 2006
gaan ze uit elkaar. Jan blijft in Helvoirt wonen en Gera verhuist naar
Oisterwijk.
- Bart te Dorsthorst (15-07-1959)
Bart trouwt op 26-08-1983 met Petra Raijmakers uit Ommel. Zij gaan in
Asten wonen waar ze twee kinderen krijgen.
-Ilona te Dorsthorst (1988).
Ilona heeft een relatie met Martin de Ruiter. Zij woont samen met hem in
Barendrecht en werkt bij de BAM.
-Melissa te Dorsthorst (1990).
Melissa woont in ’s Hertogenbosch en werkt bij de provincie Utrecht.
Bart heeft lang als huisschilder gewerkt bij G&K in Gemert, maar in 2002
is hij door een dubbele hernia beland in de WAO en daarna is hij huisman
geworden.

V.l.n.r. Everdine, Anneke, Theo, Bart en Gera
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Theo is jarenlang lid geweest van de EHBO. Hij heeft er zelfs nog les
gegeven. Ook is hij lange tijd lid geweest van de fanfare totdat dat door
zijn slechter wordende gehoor niet meer mogelijk was. Daar heeft hij veel
verdriet van gehad.

4 generaties: Anne (1983), Evi (2006), Anneke (1922)
en Everdine (1953)
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-Wilhelmina Joanna Catharina (Mien) Dorshorst (zonder te
en de
tussen–t-), geboren te Rushville op 02-05-1927 en overleden te
Westerhoven op 27-08-1986.

Mien
Na de lagere school en een paar jaar huishoudschool, begint ze met
werken als huishoudster in een klooster in Eindhoven. Zij heeft in 1953
nog overwogen om het klooster in te gaan. Zij doet dat zonder de
toestemming van haar ouders (zie onderstaande brief); zij is nog een
tijdje in Duitsland geweest om zich aan te sluiten bij een Duitse
kloosterorde maar heeft toch op tijd ingezien dat dat leven niets voor
haar was.
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Brief van Mien aan Theo en Anneke
Mien blijft haar leven lang vrijgezel; ze heeft wel een paar keer verkering
gehad, maar dat loopt steeds op niets uit.
Later wordt ze pastoorsmeid bij pastoor Brands in Westerhoven. Zij heeft
de functie van pastoorsmeid maar zij houdt ook de taken van de koster
bij. Ook doet zij alle was van kerk en luidt zij op zondag of andere
hoogtijdagen de klokken van de kerk met de hand.
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De pastoor heeft een Mercedes en daarom kan Mien vaker naar haar
familie in Sterksel komen; de pastoor rijdt dan. Ze heeft als vervoer een
Berini en daar is af en toe ook wel eens iets mis mee.

Pastorie Westerhoven
Ze verhuist in september 1978 samen met de pastoor naar de
Aarperstraat in Westerhoven als pastoor Brands met emiraat gaat en dus
de pastorie moet verlaten en plaats moet maken voor zijn opvolger.

Huis Aarperstraat
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Begin augustus 1986 overlijdt pastoor Brands na een ziekbed van enkele
weken in Eindhoven waar hij ook begraven wordt .
Mien verhuist na het overlijden van de pastoor naar een klein
huurappartement, ook weer in Westerhoven, waar zij op 27 augustus
1986 overlijdt aan een maagbloeding.

Bidprentje Mien

Bidprentje pastoor Brands van Westerhoven
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-Albertus Johannes Theresia (Bertus) te Dorsthorst

geboren te Sterksel op 11-09-1928 en overleden te Toronto, Ontario
(Canada) op 19-05-1986.

Bertus
Bertus gaat zijn geluk zoeken in Canada. In de jaren vijftig gaat ook hij
emigreren na eerst een paar probeerpogingen. Hij heeft dan nog
verkering met Annie van Dinther uit Someren. Zij gaat op dat moment
niet mee naar Canada en wij weten niet of het de bedoeling is dat zij later
zal overkomen. Bertus woont in het begin bij Gretha Polman (dochter van
Jacobus Polman van de ten Brakeweg, die al eerder naar Canada
emigreert) en later als Gretha en haar man emigreren naar Australie,
woont hij tot aan zijn dood in Toronto (Ontario) bij een hospita, Doris
Page, waar hij een relatie mee krijgt. Bertus werkt bij de gemeente
Toronto als vuilnisman.
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Annie van Dinther en Bertus
Onderstaande stukjes schrijft Gretha Polman (getrouwd met Jan) vanuit
Canada over Bertus in brieven aan haar zus Anna van Hal-Polman:
-14 mei 1954
“Bertus Dorsthorst is al een paar keer hier gekomen, dat hij nogal los in
de benen was, maar ja hij moet toch iets te doen hebben anders houdt hij
het niet vol hier. Hij mist zijn home en meid zo erg en kan niet genoeg
geld verdienen naar zijn zin. Ondanks dat had mijnheer met al zijn
werkeloosheid en onkosten al $ 500 aan de bank in een jaar tijds
gespaard en nu heeft hij daarvan maar een auto gekocht de vorige week.
Die kost hem $ 700. Nu heeft hij $ 350 kas betaald en de rest op
afbetaling. Nu is hij de koning te rijk maar wij zullen voor eerst nog maar
niet mee gaan rijden voor alle zekerheid, want dat vertrouwen we nog
niet. Als hij net zo veel geluk heeft als Jan met zijn motorscooter, dan is
hij zo keps. (Jan kreeg twee keer in korte tijd een aanrijding!)”.
-20 januari 1957
“Jan is voor 6 weken thuis geweest en heeft in die tijd de kelder
opgeknapt, zodat Bertus, als hij terugkomt er zo in kan. Eigenlijk mogen
wij het niet verhuren van de gemeente uit maar tot zover hebben we nog
geen hinder gehad van hun, en anders zeggen we maar dat het familie
van ons is, dan mag je het wel doen. Hoe maakt Bertus het ondertussen?
Ons schreef hij dat hij het met haar had uitgemaakt en op zoek naar een
ander is. Wel, hij moet maar uitzoeken wat hij doet”.
-januari 1958
“Het ziet er heel aardig uit, nu beter als toen we in de kelder zaten. Daar
zit Bertus Dorsthorst nu in voor $ 30 in de maand. Jan en hij kunnen goed
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met elkander opschieten hoewel ik liever had gehad dat hij er maar was
uitgebleven”.
-januari 1959
“Bertus zit nog steeds bij ons in”.

Bovenste rij vlnr: oma Feijen, Gretha, Frien Feijen, Til Feijen, Joep, Nelly
Michiels, Fried,
Mien, vrijer van Mien (wie is het?), Theo (met ’n half hoofd)
Onderste rij vlnr: Annie van Dinther, Bertus, Albert met Everdine op
schoot, Grada met Anny op schoot, Anneke Bolwerk met Gera op haar
arm.
Elke keer als er foto’s van Bertus komen uit Canada, dan staat hij weer
bij een nog grotere auto dan de vorige keer. Vader Albert en zus Mien
zijn een keer in Canada op familiebezoek geweest eind jaren zestig; dat is
wel een wereldreis in die tijd. Ook komt Bertus wel eens op vakantie naar
zijn familie in Sterksel. Tinus Engelen en later Wim Strauven van cafe
Boszicht zijn erg blij als hij in Nederland is. Hun omzet stijgt dan
behoorlijk………… Bertus zegt altijd dat zijn fiets onbestuurbaar wordt en
linksaf wil als hij Boszicht vanuit de pastoor Thijssenlaan voorbij fietst.
“Zo’n dorst” is een vaste uitspraak van hem.
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Bertus met auto.

Bertus relaxend voor zijn pension in Toronto (Ontario)
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Akte van overlijden van Bertus
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- Gerarda Alberta Theresia (Gretha) te Dorsthorst, geboren
te Sterksel op 16-04-1932 en overleden te Maarheeze op 20-02-2011.

Gretha
Gretha trouwt na een lange verkeringstijd op 27-10-1960 met Severinus
(Frien) Feijen (geboren op 10-11-1929, overleden op 13-09-1998) uit
Soerendonk.

Trouwfoto Gretha en Frien
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Zij bouwen een huis aan het Chijnsgoed. Samen mesten zij biggen vet en
verbouwen groenten, die op de veiling in Grubbenvorst (Limburg)
verkocht worden. Eerst gebruiken zij een gedeelte van het huis als
biggen/varkensstal maar later worden er aparte stallen voor de biggen en
de varkens gebouwd. Het huis is verbouwd en er zijn extra slaapkamers
gemaakt.

Chijnsgoed 2
Zij krijgen drie zoons:
-Bart Feijen (16-08-1961).
Bart trouwt op 03-11-1989 met Marjo Borgers uit Heeze en zij krijgen een
dochter en een zoon, Joyce (1998) en Lars (2000). Als Bart trouwt, wordt
er een stuk aan het huis gebouwd, zodat zij daar met twee gezinnen
kunnen wonen. Bart neemt het bedrijf over en doet de varkens de deur
uit, maar verkoopt elk jaar vanuit de kas eenjarig zomergoed. Bart
verdient de kost als zzp-er.
Joyce werkt als tandartsassistente en heeft een relatie met Rob van den
Heuvel.
Lars werkt als autoschade hersteller.
-Gerard Feijen (21-07-1963).
Gerard trouwt op 07-09-1984 met Lion Adams uit Soerendonk en zij gaan
daar ook wonen.
Gerard runt een garagebedrif in Budel.
Zij krijgen een zoon en een dochter, Nick (1988) en Kim (1990).
Nick is getrouwd met Christel Saanen. Zij hebben een dochter Pilou,
(2018). Nick werkt als auto/motive.
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Kim is getrouwd met Sten van Deurzen en werkt op de Berkenschutse,(de
school van Kempenhaeghe) als klasse-assistente. Zij hebben een zoon,
Finn (2017).

-Lau Feijen (30-12-1964).
Lau trouwt met Marianne Smeets. Zij krijgen twee dochters en een zoon,
Vera (2002), Margot (2004) en Wouter (2007). Het huwelijk houdt geen
stand en in 2012 gaan zij uit elkaar. Marianne en Lau wonen beiden in
Soerendonk. Lau werkt bij Lumileds (een onderdeel van Philips) in Aken
(Duitsland).

Bidprentjes Gretha en Frien
Na de dood van Frien, waar Gretha eigenlijk nooit overheen komt, gaat zij
steeds meer sukkelen met haar gezondheid. Zij kan op een gegeven
ogenblik niet meer zelfstandig wonen en daarom verhuist zij naar
Marishof in Maarheeze, waar ze liefdevol verzorgd wordt en waar ze ook
overlijdt op 20 februari 2011.
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V.l.n.r. Lau, Gretha, Gerard, Bart en Frien
Greta is lange tijd een trouw lid van het kerkkoor geweest. Bij de
vrouwenbond is zij ook een graag geziene gast. Jarenlang leidt zij de
damesgym op maandagavond in de gymzaal van het Dorpshuis Valentijn.
Geintje in de familie: Gretha zet een advertentie in het plaatselijke
krantje voor een gymleraar voor de gymclub. Voor eventuele informatie
kan gebeld worden naar Gretha. Fried belt en met verdraaide stem doet
hij net of hij geinteresseerd is in dat baantje. Hij vraagt hoe oud de
gemiddelde leeftijd van de dames is en of de vrouwen erg mooi zijn.
Gretha vindt het wel rare vragen maar als ze er achter komt dat het Fried
is, die ze aan de lijn heeft, maakt ze hem voor van alles en nog wat
uit………… Gelukkig kan ze er later wel om lachen.
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-Joseph Arnoldus Gerardus te Dorsthorst, geboren te Sterksel
op 25-11-1933 en overleden te Geldrop op 26-10-2012.

Joep
Joep trouwt op 16-05-1961 met Johanna (An) Maas (geboren op 05-111935, overleden op 20-11-1999) uit Someren.
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Trouwfoto Joep en An
Joep neemt het bedrijf van zijn vader over en boert verder op de
boerderij. De boerderij wordt verbouwd en aan een kant komen Albert,
Grada en Anny te wonen en de andere helft is voor Joep en An en hun
(latere) gezin.

Pastoor Thijssenlaan 74
Zij krijgen zeven kinderen.
-Friedje te Dorsthorst (27-10-1962, overleden 28-10-1962).
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-Fred te Dorsthorst (02-04-1964)

Fred trouwt op 08-04-1988 met Antonetta van Doorn uit Heeze en zij
gaan op de Kanhoeve in Sterksel wonen. Samen krijgen zij twee
kinderen; Sem (2001) en Jorg (2003).
Fred werkt bij OCE als Supply Chain Engineer.

-Gerard te Dorsthorst (21-07-1965)
Gerard trouwt op 19-09-1984 met Madeleine van Doorn (zus van
Antonetta). Zij krijgen samen twee dochters en een zoon: Germa (1984),
Denise (1988) en Joey (1991). Joey wordt geboren met een hartafwijking
en overlijdt vier dagen na zijn geboorte.
Germa wil niet meewerken aan dit artikel. In verband met privacyregels
geen gegevens van haar.
Denise heeft een relatie met Perry van Heeswijk en samen hebben zij een
dochter Nomi (2016). Zij wonen in Uden. Denise werkt bij Holland Casino
in Eindhoven als shift-leader.
Het huwelijk van Gerard en Madeleine houdt geen stand. In 1997 gaan zij
uit elkaar. Madeleine verhuist naar Veghel en Gerard blijft in Heeze
wonen. Gerard is timmerman en werkt bij een aannemersbedrijf.

-Helmie te Dorsthorst (05-06-1966)
Helmie trouwt op 12-06-1987 met Peter Huijgens uit Rotterdam. Zij
ontmoeten elkaar tijdens carnaval 1984 in Soerendonk. Na hun huwelijk
gaan ze in Someren wonen en krijgen twee dochters, Milou (1991) en
Carly (1993). Carly heeft een relatie met Robin Schreur.
Helmie werkt als zorgassistente bij Marishof in Maarheeze.
-Betsie te Dorsthorst (24-01-1969)
Betsie trouwt op 25-08-1989 met Fred van Grunsven uit Heeze. Zij gaan
wonen in Heeze en runnen samen Cateringbedrijf van Grunsven. Zij
krijgen twee kinderen, Nicole (1999) en Jordy (2001).

-Jos te Dorsthorst (23-01-1970)

Jos trouwt op 30-12-1998 met Angela van Eijndhoven. Zij wonen in
Brandevoort (Helmond) en hebben twee dochters, Renee (2001) en Ilse
(2003).
Jos werkt bij VHE in Eindhoven als VGM en order manager.

-Anja te Dorsthorst (23-01-1970)

Anja is de tweelingzus van Jos. Zij heeft een relatie met Dik Valstar en
woont in Budel.
Anja werkt bij Risse in Weert.
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Bidprentjes Joep en An
An is erg creatief en samen met Joep houdt zij de grote tuin bij.
Elk jaar met allerzielen verkopen Joep en An chrysanten voor op het
kerkhof en in december verkopen zij kerstbomen.
Als An een tijdje overleden is, vindt Joep een nieuwe vriendin, Paula van
Vijfeijken, een weduwe uit Maarheeze. Met haar beleeft hij nog een
aantal mooie jaren waarin veel gereisd wordt.
Joep is jarenlang lid geweest van de fanfare en van het zangkoor.
Als Joep overlijdt, wordt de boerderij verkocht.

V.l.n.r. Gerard, Anja, Helmie, An, Betsie, Joep, Jos en Fred
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-Gerardus Frederich Maria (Fried) te Dorsthorst, geboren
op Sterksel op 25-10-1935 en overleden op Sterksel op 12-04-2005.
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Fried
Fried trouwt op 14-07-1962 na zes jaar verkering met Petronella Louise
(Nelly) Michiels (25-05-1936) uit Someren-Eind. Zij bouwen een huis aan
de Pastoor Thijssenlaan 68.

Trouwfoto Fried en Nelly
Fried werkt lang bij het spoor. Hij bemant een huisje aan de
Emmerikstraat in Heeze en hij moet ervoor zorgen dat de spoorbomen op
tijd naar beneden gaan, zodat mensen veilig het spoor kunnen
oversteken. Later gaat hij op Kempenhaeghe werken als hoofdportier en
dat heeft hij tot aan zijn pensioen in 1995 gedaan. Nelly is jarenlang in
Sterksel rondgegaan voor de stomerij. Zij komt op alle plaatsen en kent
iedereen.
Later is het huis verbouwd en zijn er onder andere een grotere (goei)
kamer en meerdere slaapkamers gemaakt.
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Pastoor Thijssenlaan 68
Zij krijgen vier dochters:
-Marieke te Dorsthorst (25-04-1963)
Marieke trouwt op 15-05-1987 met Willem van Hout uit Valkenswaard. Zij
gaan in Maarheeze wonen en krijgen drie kinderen; Twan (1991), Wilke
(1992) en Niek (1995) Inmiddels wonen zij op Kloostervelden in Sterksel.
Marieke werkt op Kempenhaeghe in Heeze als EEG-laborante.
Twan heeft in Maastricht gestudeerd voor basisarts en studeert nu verder
voor huisarts. Hij heeft een relatie met Alina Valente.
Wilke werkt als begeleidster gehandicapten op Kempenhaeghe.
Niek werkt als recruitment consultant.

-Germa te Dorsthorst (05-10-1964)

Germa trouwt op 19 juni 1987 met Dirk Jeucken uit Blerick en zij gaan
ook in Maarheeze wonen. Zij krijgen drie kinderen, Merijn (1994), Evi
(1996) en Joris (1998)
Germa werkt als wijkverpleegkundige en zij en Dirk zijn lang de buren
van Marieke en Willem geweest. Zij heeft samen met Marina het project
Buurtzorg in Maarheeze opgestart.
Merijn studeert toegepaste psychologie.
Evi is student op de PABO en heeft een relatie met Abu Demba.
Joris is student megatronica.
-Marina te Dorsthorst (27-03-1966)
Marina trouwt op 17 juni 1995 met Frank Bukkems uit Heeze Zij gaan
ook in Maarheeze wonen en krijgen samen ook drie kinderen; Ardy
(1996), Lydia (1997) en Sjors (1999).
Marina werkt als social makelaar bij de gemeente Cranendonck.
Ardy en Lydia studeren beiden medicijnen en Sjors is student sport en
bewegen en loopt op dit moment stage op Kempenhaeghe.
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-Louise te Dorsthorst (17-07-1967)

Louise trouwt op 27 mei 1994 met Fred Collart uit Geldrop. Zij gaan in
Geldrop in het huis van de oma van Fred wonen. Zij krijgen twee
dochters; Jessie (1995) en Linda (1997).
Louise is officieel administratief medewerkster maar in de praktijk werkt
ze als manusje-van-alles op verschillende basisscholen in Geldrop en
Nuenen.
Jessie werkt als wijkverpleegkundige bij Buurtzorg in Maarheeze. Zij
heeft een relatie met Tim Cristophe.
Linda werkt als voedingscoach en fitness-instructeur bij sportschool
Harks in Geldrop en zij heeft een relatie met Rowan van Bruggen.

Bidprentje Fried

Enkele jaren nadat Fried is gestorven, is het huis verkocht. Nelly is naar
Maarheeze verhuisd om dichter bij haar dochters te wonen. Nelly heeft
altijd veel vrijwilligerswerk gedaan, maar dat is minder geworden sinds
zij met haar gezondheid sukkelt.
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V.l.n.r. Fried, Louise, Germa, Marieke, Marina en Nelly
Fried (en ook alle dochters) zijn lange tijd lid van de fanfare geweest.
Nadat hij met pensioen gegaan is, heeft Fried alle tijd voor zijn schapen
en kan hij niet begrijpen dat hij ooit tijd heeft gehad om te gaan werken
bij Kempenhaeghe.

- Johanna Alberta Maria (Anny) te Dorsthorst, geboren te
Sterksel op 30-07-1939 en overleden te Ottersum op 31-01-1973.
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Anny
Anny wordt geboren in 1939 en blijkt bij de geboorte het syndroom van
Down te hebben.
Zij is thuis blijven wonen omdat Grada haar goed kan verzorgen. Zij zit
altijd in een schommel en speelt veel met een bal. Als Grada overlijdt,
Anny is dan 24 jaar oud, moet er een oplossing bedacht worden want
Albert kan haar verzorging niet op zich nemen. Zij wordt opgenomen in
“Maria Roepaan” in Ottersum (gemeente Gennip), waar zij gewoond heeft
tot haar dood.
Zij overlijdt op 31 januari 1973, 33 jaar oud.

Bidprentje Anny
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V.l.n.r. Theo, Bertus, Albert, Anny, Gretha, Grada, Joep, Fried en Mien
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