
 

 

 

D65, Hintelstraat 18 
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De boerderij waar tegenwoordig Hans en Mieke Bekx wonen is oorspronkelijk één van de oudste boerderijen 
van Maria-Heide. Deze boerderij heeft een uitgebreide en interessante geschiedenis.  
 

Al in 1702 wordt de boerderij vermeld en is de bewoner en eigenaar Peter Gerrit Jansen in den Elsen. 
Wanneer Peter Gerrit in 1719 overlijdt, erft zijn zoon Hendrik Peter van den Elsen het achterhuis en een 
andere zoon, Ruth Peter, het voorhuis.  
Zoon Ruth koopt daarna ook het achterhuis van zijn broer. Hierna wordt alleen de naam van den Elsen 
gebruikt. Wanneer Ruth van den Elsen overlijdt, wordt zijn vrouw Maria Leesten de nieuwe eigenaar. 
 
In 1758 koopt Hendrik van den Broek de boerderij. Als Hendrik in 1771 overlijdt, erven zijn vrouw, Annemie 
van der Sande en haar kinderen de boerderij. In 1803 wordt de boerderij verkocht aan Jan Vermeulen. Deze 
Jan Vermeulen verkoopt in 1826 de boerderij weer aan Dirk Hendrik van Asseldonk(1750-1828).  
 
Dirk Hendrik is in 1780 getrouwd met Maria Langens(1756-1833). Dirk en Maria krijgen zeven kinderen, drie 
overlijden op jonge leeftijd, twee blijven ongehuwd, verder: 
- Zoon Johannes(1791-1855)  trouwt met Johanna van Bredenrode, dit echtpaar blijft kinderloos en blijft op 
  de ouderlijke boerderij op de Hintel wonen.  
- De andere zoon Dirk(1797-1845) trouwt in 1823 met Antonet Frankevoort en gaat dan op de boerderij  
  van zijn vrouw aan de latere Voorhei D89 wonen. 
 

Een zus van de vrouw van Johannes, Anna Maria van Bredenrode, was in 1834 getrouwd met Martinus van 
Asseldonk(1809-1890). Ondanks dat de naam van Asseldonk dat zou vermoeden waren Johannes en 
Martinus geen familie. 
Martinus van Asseldonk en Anna Maria van Bredenrode krijgen drie kinderen. 
- Antonius(1835-1883), in 1859 getrouwd met Gerdina van Heeswijk. Zij zijn op Bedaf gaan wonen. 
- Wilhelmina(1836-1876) in 1859 getrouwd met Petrus van Heeswijk. Na hun huweliik zijn zij gaan  
  wonen op de ouderlijke boerderij van Petrus van Heeswijk in Maria-Heide, D76, nu Kruisstraat 6. 
- Arnoldus(1837-1902) is in 1862 getrouwd met Elisabeth van der Steen. 
 

De vrouw van Martinus, Anna Maria van Bredenrode overleed in 1837 op 26-jarige leeftijd, elf dagen na de 
geboorte van haar jongste zoon Arnoldus. Martinus hertrouwde in 1841 met Johanna Maria Ketelaars.  
Uit dit tweede huwelijk werden geen kinderen geboren. 
 

Na het overlijden van Anna Maria van Bredenrode werden de kinderen bij familie ondergebracht. Zo ook de 
jongste zoon Arnoldus. Hij werd ondergebracht bij de zus van zijn moeder Johanna van Bredenrode, die 
getrouwd was met Johannes van Asseldonk(1791-1855). Johannes woonde op de Hintel D65, nu 
Hintelstraat 18. Hij is daar zijn gehele verdere leven blijven wonen. 
 

 
Wanneer in 1855 pleegvader Johannes overlijdt, erft de 
dan nog minderjarige Arnoldus de boerderij. Arnoldus 
trouwt in 1862 met Elisabeth van der Steen. 
Pleegmoeder Johanna blijft tot haar overlijden in 1891 
op de boerderij bijwonen.  
In 1893 wordt de oude boerderij afgebroken en 
herbouwd.  

 

Hiernaast: Eerste steen gelegd door Arnoldus van 
Asseldonk-Elisabeth van der Steen Veghel 26 April 
1893. 



 

 

Arnoldus en Elisabeth krijgen elf kinderen: 
- drie kinderen overlijden op jonge leeftijd 
- zes kinderen blijven ongehuwd, waaronder Johannes (1871-
1942), hij blijft op de boerderij wonen. 
- verder Lambertus (1873-1933), getrouwd met Hendrika 
Schepens. 
- en Hendrikus (1885-1941), getrouwd met Maria Hurkx. 
 
Moeder Elisabeth is in 1894 overleden en vader Arnoldus in 
1902. 
In 1912 vindt er een erfdeling plaats en wordt de ongehuwde 
zoon Johannes eigenaar van de boerderij. 
 

Wanneer in 1906 in het Veghelse gehucht De Heide een 
nieuwe parochie gesticht wordt is Johannes  één van de eerste 
drie kerkmeesters. De pas benoemde pastoor Gijsbertus van 
Haaren woont bij Johannes (in de volksmond Hannes genoemd) 
op de boerderij totdat de nieuwe pastorie afgebouwd is. 
Hiervoor is toen een aanbouw aan de boerderij gebouwd. Men 
kan dus stellen dat deze aanbouw de eerste pastorie van Maria-
Heide is geweest 
 

               
Hierboven: Hannes van Asseldonk. 
 

Hiernaast: de oude boerderij. 
 
In 1938 komen Ardina(Dina) Ketelaars, 
weduwe van Hendrikus(Driek) van der 
Steen, en de nog thuis wonende kinderen, 
vanuit Erp op de boerderij wonen. Driek 
van der Steen is een neef van Johannes 
van Asseldonk. 
 
 

 
Johannes van Asseldonk gaat dan 
in het Sint Nicolaasgesticht in 
Maria-Heide wonen waar hij in 
1942 is overleden. 
 
 

Hiernaast het gezin van Driek en 
Dina van der Steen-Ketelaars. 
Deze foto is gemaakt toen  het 
gezin nog in Erp woonde.    Driek is 
in juni 1938 in Erp overleden.  In 
oktober 1938 is moeder Dina met 
de kinderen naar de Hintel in Maria-
Heide verhuisd. 
Achter vlnr: Miet, Harrie, Anna en 
Aart. Vooraan: Driek, Jan, Dina en 
Janus. 
 
 
 



 

 

Zoon Aart  trouwde in 1950 met Mien 
van Lanen uit Uden. Aart en Mien 
krijgen één zoon, Henri. 
 
Oma Dina en ook de nog thuiswonende 
dochter Miet zijn in 1950 in de aanbouw 
gaan wonen. Oma Dina is in 1965 
overleden. 
 
Hiernaast de oude boerderij met de 
aanbouw. 
 
Jan van der Steen, een broer van Aart, 
is in juni 1956 tot priester gewijd. Op 3 
juni 1956 droeg Jan zijn eerste H. Mis 
in Maria-Heide op. 
 

 
De gehele weg vanaf het huis 
op de Hintel tot aan de kerk 
was door de buurt 
geëgaliseerd en versierd. 
 

Hieronder: Voorop de jonge  
priester Jan met daarnaast zijn 
moeder op weg naar de kerk. 
 

In 1999 is Jan op 76-jarige 
leeftijd door een ongeval in 
Winssen overleden. 
 

Na het overlijden van 
Johannes van Asseldonk in 
1942, die nog steeds eigenaar 
was van de boerderij, is 
Arnoldus van Asseldonk(1912-
1965) via vererving eigenaar 
geworden van de boerderij. 
 

 
In 1971  is de familie van Aart van 
der Steen naar Kooldert in Uden 
verhuisd. 
 
De boerderij wordt dan door de 
erven van Arnoldus verkocht aan 
de familie Rath uit Veghel.  
Gerard Rath heeft het huis 
helemaal laten verbouwen. De 
familie Rath heeft er zelf nooit 
gewoond.  
 
Hiernaast: de boerderij na de 
renovatie begin jaren zeventig. 
 
In 1975 hebben Albert en Joke van 
Os de boerderij gekocht. 
 



 

 

Het achterhuis werd door Albert gebruikt 
voor  textielopslag en tevens werden door 

Joke daar de herstelwerkzaamheden 
verricht. Ook de moeder van Joke heeft 
vele jaren bij hen gewoond.  
In 1995 is Joke overleden. 

                                      
Hiernaast de familie van Albert en Joke van 
Os. 
Vlnr: Mathieu, Joke, Albert en Carla.  
 
Albert verkoopt in 1997 de boerderij aan 
Hans van Kasteren. Hans was directeur van 
een groot schoonmaakbedrijf. Zijn bedrijf 
was een bekend sponsor in de wielerwereld 
en bij de motorcross. 
 
Op 30 juni 1998 wordt de boerderij door brand volledig verwoest. 

 
Hiernaast: een krantenartikel uit 1998 over de brand in de 
boerderij. 
 
Nadat de afgebrande boerderij is herbouwd, zijn Hans en 
Mieke Bekx de nieuwe eigenaren en bewoners geworden.  
 

 
Hans is alom bekend om zijn grote hobby: rijden in 
de beroemde Dakarrally’s. Hierin heeft hij diverse 
successen geboekt. “Nie normaal” zegt hij daar 
zelf over. 

 
Hierboven: Hans en Mieke 
Bekx. 
 
Hiernaast: de boerderij van 
Hans en Mieke in 2017. 
 

    
  
 


