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   80 jaar op de Cijnshof 

Gerry van den Wildenberg-Gielen 

Maart 2019 

Onlangs geeft Wim Gielen me te kennen dat het deze maand 80 jaar geleden is dat hij op Sterksel is 

komen wonen. Een mooie aanleiding om een stukje familiegeschiedenis te delen. In 1938 heeft mijn 

opa, Peter Johannes Gielen de boerderij Cijnshof aan de huidige Pastoor P. Thijssenlaan te Sterksel 

gekocht en in het voorjaar van 1939 is het gezin van Panningen, Limburg naar Sterksel verhuisd. 

Familie Gielen (opa’s kant). 

Peter Johannes Gielen, geboren op 3 april 1902 te Helden-Panningen is de jongste in het uit zeven 

kinderen bestaand gezin van Johannes Jacobus Gielen ( Panningen 1857-1929) en Leonora Kessels     

( *Dorp 1861 - +Panningen 1935).  

Allen te Helden-Panningen in het gehucht Vosberg geboren kinderen van Johannes en Leonora: 

1.  Willem Antoon geboren op 5 september 1887 en op 11 april 1919 op 31-jarige leeftijd overleden 

te Heel.  

2. Agnes Maria geboren op 10 december 1888 en overleden op 28-jarige leeftijd als Zr. Maria 

Plautilla in het St. Theresiaklooster te Diessen op 29 augustus 1917. Zij is 14 dagen eerder op haar 

ziekbed geprofest in de kloosterorde “De Zusters van Liefde” te Tilburg.  

3. Anna Maria geboren op 17 maart 1891 en overleden op 73-jarige leeftijd op 1 juni 1964. 

Zij is in 1923 getrouwd met Jacobus Hubertus Gommans en zij hebben samen 5 kinderen . 

4. Antoon geboren op 7 oktober 1892 en op 1 december 1927 op 35-jarige leeftijd overleden. 

5. Jacobus geboren op 7 mei 1895 en op 23 maart 1979 te Maarheeze, waar hij in bejaardenhuis 

Marishof woont, op 83-jarige leeftijd overleden. Hij is op Sterksel begraven.  Hij is ongehuwd 

gebleven. 

6. Anna Gertruda geboren op 17 februari 1899 en te Sterksel overleden op 60-jarige leeftijd op         

2 oktober 1959. Zij is ook op Sterksel begraven en bleef eveneens ongehuwd. 

7. Peter Johannes ( mijn opa) geboren op 3 april 1902 en overleden in het St Jans-ziekenhuis te 

Weert op 12 december 1984. Hij is dan 82 jaar oud. Hij is op Sterksel begraven. 

                                    Trouwfoto van Peter Johannes Gielen en Maria Petronella Janssen april 1927            Trouwfoto van Peter Johannes Gielen en Maria Petronella Janssen april 1927 
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Familie Janssen (oma’s kant). 

Peter Gielen leert zijn vrouw Nella Janssen kennen op de kermis en op 15 april 1927 trouwen zij 

voor de burgelijke stand te Horst. Het kerkelijk huwelijk vindt plaats in de St. Lambertuskerk te Horst 

op 20 april 1927. 

Maria Petronella Janssen is geboren op 7 september 1900 te Horst, in het gezin van Peter Johannes 

Hubertus Janssen (1869 -1948) uit Meerlo en Johanna Maria Verhaeg (1869-1904) uit Horst. 

Kinderen in het gezin Janssen-Verhaeg: 

1. Hendrik geboren op 5 maart 1893 te Horst en overleden in Geldrop in het St. Annaziekenhuis op 

 28 november 1966. Hij is op Sterksel begraven. Hij is ongehuwd gebleven. 

2. Willem geboren op 8 mei 1894 te Horst en overleden te Venlo op 19 augustus 1966. Hij is 2x 

getrouwd geweest, 1e huwelijk met Johanna Seroo en 2e huwelijk met Johanna Catharina Melis.      

Uit dit laatste huwelijk zijn 2 kinderen. 

3. Maria Petronella geboren op 23 mei 1896 en 13 dagen later op 5 juni 1896 overleden. 

4. Herman geboren op 15 november 1897 te Horst en daar overleden op 11 maart 1942 na een 

jarenlang ziekbed. Hij is getrouwd met de Duitse Anna Maria Elisabeth Spreuwenberg  

5. Maria Petronella (mijn oma) geboren op 7 september 1900 te Horst en overleden op 27 maart 

1974 in het St. Annaziekenhuis te Geldrop aan de gevolgen van een verkeersongeluk. Zij is te Sterksel 

begraven. 

6. Jozef Gerard geboren op 14 februari 1902 te Horst en overleden te Venlo op 6 november 1969.  

Hij is getrouwd met Cornelia Petronella van Woezik en zij hebben 2 kinderen. Hij is eerst bakker in 

Horst en naderhand is hij de eigenaar van Hotel Maagdenberg in Venlo. 

 

       familie Janssen-Seroo bij hun 25 jarig huwelijk in 1929 met links staand Peter Johannes Gielen met voor zich 
   staand Johanna Maria en daarnaast zittend zijn vrouw Maria Petronella Janssen. 

Oma, Nella Janssen is nog geen 4 jaar oud als haar moeder overlijdt. Enkele maanden later op                  

3 november 1904 hertrouwt haar vader op 35-jarige leeftijd met de 42-jarige Aldegonda Seroo. 

Aldegonda is geboren op 17 januari 1862 te Horst en aldaar overleden op 23 december 1940. 
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De zus van Aldegonda, Johanna Seroo trouwt in 1917 op 52-jarige leeftijd met de dan 22-jarige Wim 

Janssen, zoon van Peter Johannes Hubertus. Dus vader en zoon trouwen met 2 zussen Seroo. 

        Trouwakte Peter Gielen en Nella Janssen april 1927 

Na hun huwelijk gaan Peter en Nella in Horst, bij de ouders van Nella wonen aan de Meterikse Koel in 

het gehucht Middelijk. Dit gehucht ligt tussen Horst en Meterik en is nu bekend als de Meterikseweg. 

 

        Boerderij van Peter Johannes Hubertus Janssen alias Bendere Piet in Horst 
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Het gezin Gielen – Janssen heeft de volgende kinderen: 
 
1.  Mie  Johanna Maria    Horst  03-07-1922 ( bij huwelijk gewettigd) 
2.  Leonie  Aldegonda Agnes Leonora   Horst  13-03-1928  
3.  Jac  Peter Wilhelmus Jacobus  Panningen  09-05-1929  
4.  Piet  Wilhelmus Petrus  Panningen  11-11-1930  
5.  Wim  Jacobus Marie Wilhelmus  Panningen 30-05-1932  
6.  Herman Antonius Josephus Hermanus   Panningen 02-06-1934  
7.  Toon Cornelis Josephus Antonius  Panningen  12-11-1935  
8.  Harrie  Peter Hendrik    Panningen 14-02-1939     +21-02-1939 Venlo  
9.  Joep  Wilhelmus Josephus,   Sterksel 20-03-1940  
10. Gon  Allegonda Gertruda Maria         Sterksel              05-06-1942  
 
De twee oudste kinderen zijn in Horst geboren en de twee jongste op Sterksel. 
Nadat Peter en Nella aanvankelijk in Horst gaan boeren op de boerderij van de familie Janssen, 
vertrekken ze een jaar later terug naar Panningen om daar op de boerderij van de familie Gielen aan 
de Vosberg verder te boeren.  
 
In 1932 laat Peter samen met zijn broer Kueb (Jacobus) een nieuwe boerderij bouwen aan de 
Nobisstraat, nu bekend als aspergeboerderij Sonnenschein van de familie Geraeds. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In 1939 koopt hij na een zoektocht en na enkele boerderijen op Sterksel te hebben bekeken, 
de huidige boerderij Cijnshof met ongeveer 27 ha grond van de familie Pompen- van Bakel die dan 
naar Bergeijk verhuizen. Volgens de notariële akte heet de boerderij dan “Het Chijnsgoed” en bestaat 
uit een huis, stal, schuur, erf, bouwland, weiland en woeste grond 
Voor de boerderij de Cijnshof is in 1927 vergunning aangevraagd door Arie van Vinken, een uit 
Amersfoort afkomstige aannemer en wonend in Maarheeze die veel ontginningsboederijen in deze 
omgeving heeft gebouwd. 
De opdrachtgever hiervoor is Johannes Cornelius van Dijk uit Utrecht. 
 
 

                Boerderij Sonnenschein in Panningen 
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        Onderdelen uit de bouwvergunningsaanvraag 1927 



6 
 

 
          Boerderij Cijnshof 1950 

 
In het najaar van 1938 gaat Peter naar Sterksel om de boerderij in orde te maken voor zijn gezin. De 
overige gezinsleden blijven nog in Panningen waar Nella zwanger is van haar achtste kind. Helaas 
heeft Harrie maar een week mogen leven en is in het ziekenhuis te Venlo gestorven. Maar er wordt 
niet bij de pakken neergezeten want een maand later verhuist het hele gezin naar Sterksel, behalve 
Lenie die nog blijft om haar Plechtige Communie te doen. Het vee wordt met transportbedrijf Roetje 
Ghielen naar Sterksel gebracht en Wim weet zich nog goed te herinneren dat het ongeveer bij 
Restaurant van den Wildenberg aan de A2 is geweest dat hem verteld werd dat ginder op die 
immense vlakte de “nieuwe” boerderij ligt. De paarden waren al eerder door Peter te voet naar 
Sterksel gebracht. De verhuizing is voor het gezin zeker geen vooruitgang omdat er hier nog geen 
elektriciteit is terwijl ze die in Panningen al wel hebben. Peter begint hier zijn boerenbedrijf met 12 
koeien en wat varkens en kippen. Ook worden er bessen en asperges geteeld.  

Hoeveel ontgonnen grond er toen bij de 
boerderij zat is niet bekend maar in de 
middeljaren 50 is er door de Heidemij 
nog veel grond in cultuur gebracht. Het 
was toen een groot heideveld met veel 
moerassen. Ook Piet heeft via de 
Heidemij hier nog aan meegewerkt.  
Met een dragline werd de grond 
omgezet en de gele grond werd 
afgevoerd om zo het land te egaliseren. 
Er gaat een verhaal dat er zelfs in de 
nacht werd gereden met de bulldozer 
en dragline, gezien de sporen in het 
land. Maar de kinderen Gielen zwijgen  
en glimlachen schouderophalend .
                  Ontginning Mareser Hei 
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Mie 
Mie geboren op 3-7-1922, gaat enkele jaren nadat ze op Sterksel is komen wonen naar het klooster. 
Ze treedt in 1943 in bij Zusters Dominicanessen van Behthanië te Venlo. Ze zal later ook nog in 
kloosters van deze zusters orde in Rijsbergen en Genk wonen. 

In 1977 gaat ze uit het klooster en komt nadat ze een poosje in 
Helden heeft gewoond bij Wim op de boerderij wonen in een eigen 
huisje. Begin jaren 80 gaat ze naar de Pompendreef en in 2012 
verhuist ze naar Marishof waar ze nu nog woont. Ze heeft altijd 
veel interesse gehad voor techniek en dan vooral daar waar een 
stekker aan zit, vroeger was dit de geluidsinstallatie later de 
computer en IPad. 

 
 
 
 
 

Lenie 

Lenie geboren 13-3-1928 te Horst, heeft de lagere 
school gevolgd in Panningen en gaat later nog naar de 
Agrarische Huishoudschool in Lierop. Op 27 april 1954 
trouwt Lenie met Toon Mertens. 
Toon is ook in 1938 op Sterksel komen wonen, aan de 
Pandijk. Toon is geboren op 3-2-1928 te Kelpen-Oler, 
Limburg. Toon is enkele jaren de chauffeur van Jac 
Gielen wanneer zij samen de boer opgaan om borstels 
en manden te verkopen. Na hun huwelijk gaan ze in 
Helden-Beringe wonen waar zowel Toon als Lenie 
werken bij touringcar onderneming Roetje Ghielen. 
Toon overlijdt 27-1-1998 op 69-jarige leeftijd. 

       Het gezin Gielen-Janssen 

            Mie in 2009 

   Trouwfoto Lenie en Toon met bruidsmeisje Gon 
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 Lenie en Toon hebben 3 kinderen: 
  Nelly   * 30-1-1955 
  Hans  * 24-3-1957 
  Anne - Mieke * 10-8-1959  
 
 Nelly is op 18-06-1974 getrouwd met Boy Ramakers 
  * 17-02-1954 te Maasniel. 
 Zij hebben 2 zonen:   
  Job     * 28-10-1983 
  Daan * 10-05-1986 
 beide zijn geboren te Zutphen.  
 Nelly en Boy hebben ook 5 kleinkinderen: 
 Dinthe, Laure, Wessel, Hilke en Emily. 
 
 Hans is op 22-01-1982 getrouwd met Mia Coenen 
  * 09-02-1958 te Heibloem.   
 Zij hebben 2 dochters:  
     Marieke  * 19-09-1991 
     Annelieke        * 02-07-1997 
 

 
 

Anne-Mieke is op 27-09-1979 getrouwd met Martin Wijnhoven * 07-04-1957.  
Zij hebben 3 kinderen:  
    Charlotte  * 03-11-1992 
    Fréderieke  * 25-04-1994 
    Laurens  * 04-07-1996  
 
 

     Lenie en Gon gaan in Sterksel naar de kerk 

                  Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van Lenie en Toon 
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           JAC  

Jac is geboren op 09-05-1929 te Panningen en overleden 
te Sterksel op 26-04-2003. Hij is dan 73 jaar oud.  
Door een oogziekte is Jac slechtziend en op 18-jarige 
leeftijd wordt hij helemaal blind. Hij wil dan graag naar 
Grave naar het blindeninstituut maar dat vinden zijn 
ouders maar niks. Maar eigenzinnig als hij is gaat hij op 
eigen houtje en hier leert hij braille en het vak van 
borstelmaker. Jarenlang maakt hij borstels in een 
tuinhuisje achter zijn huis aan het Jagerspad waar hij 
samenwoont met zijn vrouw Greet Noten met wie hij op 
30-11-1963 getrouwd is. Greet leert hij kennen als zij, zijn 
moeder komt helpen in het huishouden en zij kunnen het 
meteen al goed met elkaar vinden. Greet Noten is ook op 
Sterksel geboren en wel op 06-05-1922 op de huidige 
Vlaamseweg 4. 
In Huize Kempenhof te Valkenswaard overlijdt Greetje op 
77-jarige leeftijd op 03-07-1999. 
Jac en Greet wonen lang aan het Jagerspad , maar even 
maken ze een uitstapje door in Eindhoven te gaan wonen 
omdat ze denken dat het wonen in de stad voor hun 
gemakkelijker zal zijn zo met de winkels en andere 
voorzieningen dichtbij. Maar beide kunnen niet goed 
wennen en komen snel weer terug naar Sterksel waar ze 
in een noodwoning naast hun vorige huis gaan wonen. 
In 1990 is Jac onderscheiden in de Orde van Oranje-
Nassau. Hij krijgt deze eremedaille in zilver voor zijn 40-       

jarig dienstverband als borstelmaker, voor het          
organiseren van tandemfietstochten en voor het overige 

                    werk als vrijwilliger voor de blindenzorg.  
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Trouwfoto Jac en Greet 1963  
gemaakt bij Bér Cox aan de Ten Brakeweg 

   Jac en Greet in Kempenhof 

Jac wordt onderscheiden door wethouder Lommerse 
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PIET 
Piet is geboren te Panningen op 11-11-1930 en overleden op 24-11-1996 op 66-jarige leeftijd in het  
St. Annaziekenhuis te Geldrop. Piet trouwt op 03-07-1957 te Heeze met Sjaan Snoeijen, die op       
21-04-1928 te Heeze is geboren. Sjaan is twee jaar na Piet overleden in Marishof te Maarheeze op      
28-11-1998 en beide zijn te Sterksel begraven. 
Piet gaat in Venlo naar de tuinbouwschool en start zijn eigen tuinderij aan het Chijnsgoed. Deze 
wordt al snel aangevuld met vee, in eerste instantie koeien en kippen. Maar na een heftig tractor 

ongeluk in de winter van 1963 maken de koeien plaats voor 
varkens, mestkuikens en kalkoenen. 
Later gaat Piet ook nog kantoren poetsen bij Philips om 
vervolgens voor de NCB te gaan werken, naast zijn eigen 
varkensbedrijf. 
Piet en Sjaan hebben beide tuinieren als grote passie en zijn 
dan ook veel uren van de dag in hun tuin te vinden. 
Jarenlang zijn ze lid van Groei en Bloei en menige tuin in 
binnen- en buitenland wordt bezocht. 
Piet en Sjaan hebben 3 dochters: 
 Gerry  * 12-08-1958 
 Elly  * 05-07-1960 
 Yvonne  * 30-12-1968 
 
Gerry is op 24-08-1979 getrouwd met Frans van den 
Wildenberg * 07-02-1959 uit Soerendonk. Zij wonen op het 
ouderlijk huis en hebben het varkensbedrijf van Piet en 
Sjaan voortgezet. Gerry en Frans hebben 3 kinderen: 
   Rudi * 29-09-1986 
  Edwin * 07-06-1988 
  Kristel * 06-06-1990 
 

Elly is op 10-06-1983 getrouwd met René Noten * 04-10-1957 uit Leende. Zij wonen in Pelt, België en 
hebben ook 3 kinderen:  Anita  * 26-07-1987 
     Sandra  * 30-01-1989 
     Frank  * 12-05-1990 
 
Yvonne is getrouwd 
op 07-07-1989 met 
Paul van Velthoven 
* 19-01-1963 uit 
Someren-Heide en dit 
is ook de plaats waar 
zij nu nog wonen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 trouwfoto Piet en Sjaan 1957 

 Kinderen en kleinkinderen Piet en Sjaan 2001 
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Wim 

Wim is geboren te Panningen op 30-05-1932. 
Hij is de aanstichter van dit artikel en kwam dus 80 jaar geleden 
naar boerderij Cijnshof en woont er heden ten dage nog steeds. 
Wim trouwt op 03-12-1966 te Eindhoven met Ursula Drost geboren 
op 03- 03-1937 te Harlingen, Friesland. Ursula is werkzaam bij de 
fa. Pisa in Eindhoven en Wim is bevriend met Han en Leo Pisa en zo 
leren zij elkaar in het uitgaanscircuit kennen. 
Hun bruiloftsfeest heeft plaats in het nieuwgebouwde kuikenhok 
en ook Sinterklaas (Janus Scheepers), Zwarte Piet (Jantje Reiling) en 
de Kerstman (Sjef Driessens) luisteren dit feest op. 
(Het is mijn eerste bruiloftsfeest en dit is me altijd bij gebleven, 
maar dit terzijde). Deze vriendschap is ook de basis geweest voor 
carnavalsvereniging de Ossendrijvers en de Os op het kerkplein.  
Net voordat Wim trouwt maken zijn ouders plaats en verhuizen 
naar Albertlaan 7. Wim blijft dus na zijn huwelijk op de boerderij 
wonen om het boerenbedrijf voort te zetten. 
Wim en Urs krijgen 2 kinderen: 
 Johan  * 16-10-1967 
 Karin  * 17-06-1969 
Johan is op 21-10-1984 getrouwd met Nathalie Dokman * 01-03-1970 te Geldrop. Ook Johan en 
Nathalie wonen op de Cijnshof en hebben het melkveebedrijf voortgezet. 
Johan en Nathalie krijgen de volgende kinderen: 
 Yfke  * 19-04-1996 
 Aukje  * 26-09-1997 
 Meike  * 08-05-1999 
 Jurre  * 18-06-2001 + 01-08-2003 
 Rinske  * 19-08-2004 
 Idse  * 19-08-2004 
Karin is single en woont in Maarheeze. 

 
 Wim en Urs met hun kinderen en kleinkinderen 2016 
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Herman 
Herman is in Panningen geboren wel op     
02-06-1934 en overleden op 17-02-2003      
te Tilburg op 68-jarige leeftijd. 
Herman is waarschijnlijk de meest 
onbekende van het stel omdat hij maar 
weinig tijd op Sterksel heeft doorgebracht. 
Slechts enkele maanden nadat hij met de 
familie op Sterksel is komen wonen gaat hij 
in december 1939 alweer terug naar 
Panningen om bij zijn vrijgezelle oom en 
tante te gaan wonen en hier groeit hij op 
totdat hij in militaire dienst gaat en 
beroepsmilitair wordt. Herman is een 
liefhebber van auto’s en motoren en 
regelmatig worden er bij de Domeinen 
voertuigen opgekocht die dan door alle 
familieleden vanuit Den Haag naar Sterksel 
worden gereden. Zelfs Gonnie die slechts 
enkele weken haar rijbewijs heeft (daarom 
rijdt Peter met haar mee), neemt hier aan 
deel en is zelfs de eerste die thuis aankomt. 
Herman is op 14-05-1959 getrouwd met 
Truus Bots geboren op 19-01-1938 te Helden 
Koningslust en zij gaan wonen in Tilburg. Hier 
zijn ook hun 4 kinderen geboren: 
 Jacqueline * 10-08-1960 

        Peter  * 13-09-1963 
Jacqueline is single en woont in Tilburg    Ron  * 25-03-1965 
Peter heeft een relatie met Nancy    Tanja  * 28-05-1972 
Ron heeft een relatie met Nicolle van de Ven * 07-10-1965 en ook zij wonen in Tilburg.  
Zij hebben 3 kinderen:   Ilvy * 07-05-1993 
    Dewi * 12-06-1995 
    Bas * 05-09-1997 
Tanja heeft een relatie met Frans Wilborts * 09-05-1960.  

 trouwfoto Herman en Truus 1959 

    Truus met haar beide zoons en dochters 2014 
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Uit het familiealbum 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       
  
   
 
 
 
                            
 

 vlnr Wim, Piet, Joep en Toon. 
 Peter en Nella in een sneeuwballengevecht 

  Wim en Piet 

picknicken op de hei met vlnr Toon Mertens, Nella, Lenie en Wim 

 Lenie, Jac, Piet, Toon en Wim 
               Gon en Joep 

  een zondag in 1963 
 Greet, Jac, Magda, Joep, Mia en Toon 
          Therus, Gon, Sjaan en Piet  
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Toon 
Toon is geboren te Panningen op 12-11-1935 en 
overleden te Soerendonk op 09-12-2010. 
Hij gaat samen met Leo van Gansewinkel naar 
het internaat Eikelenburg te Eindhoven maar is 
er al snel achter dat de ambachtsschool beter   
bij hem past. De vriendschap met Leo van 
Gansewinkel is gebleven en Toon is meer dan 40 
jaar in dienst geweest bij de firma van 
Gansewinkel als chauffeur. Na zijn marine tijd 
leert hij Mia Derks geboren op 12-05-1933 te 
Budel, in Eindhoven kennen waar zij bij de 
familie van Hoof in de huishouding werkt.         
Zij trouwen te Budel op 23-11-1963 en gaan 
even in Geldrop wonen om vervolgens naar 
Soerendonk te verhuizen en hier zijn ze verder 
blijven wonen. Regelmatig maken ze een reisje 
en voor de hobby heeft hij nog wat schapen en 
kippen in het weitje achter zijn huis lopen. 
Toon en Mia krijgen 2 zonen: 
 Pieter  * 22-10-1964   te Geldrop 
 Marco  * 28-08-1967   te Soerendonk 
 
Pieter is op 02-10-1987 getrouwd met 
Ria van Hunsel * 30-09-1964 uit Maarheeze en 
zij hebben 2 zonen: Tim     * 29-09-1994 
         Stan    * 14-12-1996 
Marco is op 20-03-2013 getrouwd met Irma van Gompel uit Casteren en zij wonen in Soerendonk.  

  Toon en Mia met hun kinderen en kleinkinderen 2001 
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Joep 
Joep is de eerste binnen het gezin die op 
Sterksel is geboren en wel op 20-03-1940. 
Hij heeft aan het boeren een grote hekel, 
laat hem maar sleutelen en dit is wat hij is 
blijven doen. Na een poos bij Zweegers, 
nu Kühne in Geldrop gewerkt te hebben, 
wordt hij onderhoudsmonteur bij de fa. 
Pisa in Eindhoven en daarna begint hij zijn 
eigen autobedrijf in Geldrop. Zijn vrienden 
heeft hij veelal in Maarheeze en kent hij 
uit de tijd dat hij naar de ambachtsschool 
in Weert gaat. Met hen gaat hij regelmatig 
stappen in de Kempen waar hij in Duizel, 
Magda Krijger geboren op 05-12-1939 te 
Rotterdam, leert kennen. Magda en Joep 
trouwen op 24-11-1964 en gaan korte tijd 
daarna in Geldrop wonen. 
Magda en Joep krijgen 3 zonen: 
 Frank * 18-09-1965 
 Robby * 07-09-1967   + 31-08-1969
 Paul * 01-12-1968 
Frank is 04-11-1995 getrouwd met Heidi 
Delissen * 24-12-1968 en zij hebben een 
zoon Bob *11-07-1996. 
Paul is 04-09-1992 getrouwd met Francy 
van Zantvoort *06-01-1969 en zij hebben         
een zoon Youri * 16-02-1997. 

  Joep en Magda met hun 2 zonen: links Paul en rechts Frank bij hun gouden bruiloft in 2014 

        trouwfoto Joep en Magda 1964 met bruidsmeisje Marijke, 
        zus van Magda 
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Gonnie 
Gonnie de jongste van het stel en eindelijk 
weer een meisje, is geboren op 05-06-1942.  
Zij is een grote hulp in de huishouding en op 
de boerderij en daarnaast nog het taxivervoer 
voor Peter en Nella. Ook voor Jac en Greet 
blijft ze nog velen jaren zorgen.  
Gon trouwt op 14-10-1966 met Therus 
Thijssen, geboren op 16-04-1940 te Leende. 
Therus is bouwvakker en samen met Gonnie 
bouwen zij hun eigen bungalow op een stukje 
grond van Peter aan de Past. P. Thijssenlaan 
en daar wonen ze nog steeds. 
Omdat Gonnie al jong haar rijbewijs heeft gaat 
ze bij bakkerij de Leijer werken om mee het 
brood rond te brengen. 
Gonnie en Therus hebben 2 kinderen: 
  Henk    * 11-06-1968 
  Petra    * 19-03-1970 
Henk is getrouwd met Ankie Maas ( van Piet 
en Fien Maas van ’t Heike) op 13-09-1992. 
Zij hebben 3 kinderen: Esra   * 03-06-2004 
               Luna * 03-06-2004 
               Miro * 20-03-2008 
Petra heeft een relatie met Toon van der 
Linden uit Leende.   
 

 

  Gonnie en Therus met kinderen en kleinkinderen in 2017 

 trouwfoto Gonnie en Therus in 1966 
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 en zussen 
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Op de Cijnshof hebben naast het gezin Gielen-Janssen ook 
altijd anderen ingewoond op de boerderij. Zo zijn het in de 
beginjaren de boerenknechten, in de oorlog zijn er de 
onderduikers en vanaf eind jaren 50 zijn ook Kueb (Jacobus) 
en Tru ( Anna Gertruda) Gielen mede inwoners op de 
boerderij. 
Ook broer Handrie ( Hendrik) Janssen woont bij hen in. 
Als Wim trouwt maken Peter en Nella plaats en gaan aan de 
Albertlaan 7 wonen samen met Kueb en Handrie.  Kueb fietst 
dan dagelijks naar de boerderij om daar zijn steentje bij te 
dragen totdat zijn leeftijd hem parten begint te spelen. 

 
Kueb is een echte paardenman en hij 
houdt van het boerenleven en van 
Sterksel. 
 
In 1974 overlijdt 
Nella en blijven 
Kueb en Peter 
samen totdat Peter 
kennis maakt met 
Maria Cornelia 
Anna Ribbens 
geboren op 02-12-
1904 te Roosendaal 
en weduwe van 
Theo Smulders.   

 
 

 
  Bevolkingsregister gemeente Maarheeze 1926- 1946 

 Peter en Marie 1975 
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Notariële akte koop boerderij Cijnshof 

      DE CIJNSHOF 1953 
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Wim en Urs bij hun 
gouden huwelijksfeest 
in december 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cijnshof 
       anno 2019 


