
OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
SCHEIWEG 7 
 
In 1860 duikt deze woonplek op in het bevolkingsregister van de gemeente Nistelrode 
(sectie: E995/1270). 
De bewoners zijn dan Martinus van den Heuvel en Petronella Heerkens. Zij wonen hier 
met hun drie kinderen. 
Op 22-02-1888 wordt schoonzoon Adrianus de Mol ingeschreven, Hij huwt met dochter 
Maria van den Heuvel. 
 

Martinus van den Heuvel is geboren op 08-04-1821 in Uden, zoon van Arnoldus 
Hermani van den Heuvel en Maria Johannes van der Heijden. Martinus is 
overleden op 02-09-1894 in Vorstenbosch, 73 jaar oud. Martinus trouwde, 37 jaar 
oud, op 23-04-1858 in Veghel met Petronella Heerkens, 37 jaar oud. Petronella 
is geboren op 16-04-1821 in Woensel en Eckart, dochter van Arnoldus Heerkens 
en Clara van den Bogaard. Petronella is overleden op 09-02-1900 in 
Vorstenbosch, 78 jaar oud.  

 
Na het overlijden van zijn 
schoonouders is Adrianus de 
Mol de hoofdbewoner. Hij 
sticht hier met Maria van 
den Heuvel een gezin van 
tien kinderen. 
 
Adrianus (Orrie) de Mol is 
geboren op 05-10-1857 in 
Dinther, zoon van Antonius 
de Mol en Maria van de Ven. 
Orrie is overleden op 13-09-
1930 in Vorstenbosch, 72 
jaar oud. Orrie trouwde, 30 
jaar oud, op 03-02-1888 in 

Nistelrode met Maria van den Heuvel, 28 jaar oud. Maria is geboren op 05-03-
1859 in Veghel, dochter van Martinus van den Heuvel en Petronella Heerkens. 
Maria is overleden op 15-05-1940 in Vorstenbosch, 81 jaar oud.  

 
Op 18-9-1929 vertrekken Adrianus en Maria naar de 
Kerkstraat 5 in Vorstenbosch waar ze een nieuw 
burgerwoning met kantoor hebben gesticht.  
Zon Martinus de Mol blijft hier boeren. Hij trouwt met 
Elisabeth van Asseldonk die hier vanuit Veghel ingeschreven 
wordt op 8-7-1929. 
Dit echtpaar blijft kinderloos en hebben de zorg van de 
tweeling Martien en Mien op zich genomen. Martien en Mien 
waren kinderen van de broer van Elisabeth, Petrus van 
Asseldonk en zijn vrouw Johanna Maria van Vleuten. 
 

Martinus Antonius (Tinus) de Mol is geboren op 
12-12-1891 in Vorstenbosch, zoon van Adrianus 
(Orrie) de Mol en Maria van den Heuvel. Tinus is 
overleden op 10-12-1971 in Veghel, 79 jaar oud. Hij is 
begraven op 14-12-1971 in Vorstenbosch. Tinus 
trouwde, 37 jaar oud, op 06-05-1929 met Elisabeth 
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(Bet) van Asseldonk, 38 jaar oud. Bet is geboren op 19-09-1890 in Veghel, 
dochter van Antonius van Asseldonk en Francisca van Boxtel. Bet is overleden op 
27-09-1981 in Veghel, 91 jaar oud. Zij is begraven in Vorstenbosch.  

 
De familie "de Mol" bezaten op Derpt, twee 
boerderijen en een oude boerderij die ingericht 
was als schuur. Deze stonden dicht bij elkaar 
en branden op 21-06-1938 gelijktijdig met 
overslaand vuur af. Als 4e brandde ook de 
boerderij van de familie "van Lieshout" af. 
 
Martien van Asseldonk heeft, na zijn huwelijk 
met Mien van Lanen, de boerderij van zijn oom 
Martinus de Mol en tante Elisabeth van 
Asseldonk overgenomen. Later hebben zij daar 
een kampeerboerderij van gemaakt.  

Martinus (Martien) van Asseldonk, 
zoon van Petrus (Piet) van Asseldonk en Johanna Maria van Vleuten. Martien 
trouwde met Wilhelmina Johanna (Mien) van Lanen. Mien is een dochter van 

Marinus Adrianus van Lanen 
en Adriana van der Heijden.  
 
Dochter Marja runt samen 
met haar partner Victor 
Roozen nu (medio 2013) deze 
kampeerboerderij en hebben 
hem uitgebreid met een 
minicamping. 
 
Victor Roozen. Victor 
trouwde met Marja van 
Asseldonk. Marja is een 
dochter van Martinus 
(Martien) van Asseldonk en 
Wilhelmina Johanna (Mien) 
van Lanen.  
 
 
 
 
 
 
Tekst en foto’s: Cor 
Ottenheim. 
Foto’s: Jo van de Berg en 
BHIC. 
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