
OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
BEDAFSEWEG 1 
 
Circa 1848 verlaat rector Waltherus van 
Krieken deze woonplek. Hij wordt de eerste 
pastoor van Vorstenbosch en gaat naar de 
nieuwe pastorie aan Kapelstraat (foto 
rechts). 
 

Waltherus Krieken, zoon van 
Laurentius van Krieken en Cornelia 
van Heesch. Hij is gedoopt op 13-01-
1797 in Boxtel. Waltherus is 
overleden op 20-04-1864 in Vorstenbosch, 67 jaar oud.  

 
Antonius Joannes van Dijk wordt de eigenaar van een schuur (sectie: 
K5), het voormalige koetshuis van de kerk en verbouwt deze in 1852 
tot een woonhuis. 
In 1848 heeft hij in een openbare verkoop reeds het perceel grond 
waarop de pastorie en de kerk gestaan heeft aangekocht. Het is een 
perceel met opgaande bomen, een tuin, een schuurtje en bouwland, 
gekocht voor de som van 400 gulden. 
 

Antonius Joannes van Dijk, zoon van Johannes Henricus van Dijk en Anna 
Maria Henricus Kluijtmans. Hij is gedoopt op 19-10-1797 in Uden. Antonius is 
overleden op 29-06-1862 in Vorstenbosch, 64 jaar oud. Antonius:  
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 04-02-1826 in Nistelrode met Theodora Maria van 
Helvoort, 29 jaar oud. Theodora is een dochter van Johannes Jansen van 
Helvoort en Catharina Joannes van de Boom. Zij is gedoopt op 07-01-1797 in 
Dinther. Theodora is overleden op 11-09-1830 in Dinther, 33 jaar oud.  
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 17-05-1833 in Nistelrode met Johanna Theodora 
van der Valk, 30 jaar oud. Johanna is een dochter van Leonardus Theodori van 
der Valk en Deliana Joannes Verkuijlen. Zij is gedoopt op 22-09-1802 in Uden. 
Johanna is overleden op 08-12-1889 in Uden, 87 jaar oud.  

 
De erven van Antonius Joannes van Dijk verkopen dit huis aan Jan Habraken. Hij is net 
getrouwd als hij hier in 1874 met zijn vrouw Catharina van Wijk komt wonen. Dit 
huwelijk blijft kinderloos. 
Als Catharina in 1885 overlijdt, hertrouwt Jan met Maria Anna Hoevenaars. Zij stichten 
een gezin met vier kinderen. 
 

Jan Habraken is geboren op 28-04-1837 in Dinther, zoon van Johannes 
Habraken en Johanna Angenent. Jan is overleden op 27-06-1914 in Uden, 77 jaar 
oud. Jan:  
(1) trouwde, 36 jaar oud, op 25-04-1874 in Uden met Catharina van Wijk, 44 
jaar oud. Catharina is geboren op 05-03-1830 in Uden, dochter van Wilhelmus 
van Wijck en Petronella Joannes Jaspers. Catharina is overleden op 26-03-1885 in 
Uden, 55 jaar oud.  
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 21-05-1886 in Uden met Maria Anna Hoevenaars, 
35 jaar oud. Maria is geboren op 21-01-1851 in Uden, dochter van Hendricus 
Hoevenaars en Johanna van der Ven. Maria is overleden op 12-10-1899 in Uden, 
48 jaar oud.  

 
Zoon Hendrikus Lambertus Habraken blijft in het ouderlijk huis wonen. Hij overlijdt in 
1914. Adriana Dortmans wordt d.m.v. de nalatenschap eigenaar van deze woning. 
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Hendrikus Lambertus Habraken is geboren op 17-09-1889 in Uden, zoon van 
Jan Habraken en Maria Anna Hoevenaars. Hendrikus is overleden op 30-05-1914 
in Uden, 24 jaar oud. Hendrikus trouwde, 23 jaar oud, op 21-04-1913 in Dinther 
met Adriana Dortmans, 27 jaar oud. Adriana is geboren op 24-08-1885 in 
Dinther, dochter van Johannes (Jan) Dortmans en Wilhelmina van der Valk. 
Adriana trouwde later op 23-04-1915 in Uden met Petrus van de Wild (1888-
±1966).  

 
Adriana hertrouwt in 1915 met Piet de Wild. In 1918 vertrekken ze naar 
Vorstenbosch. Op 20-3-1918 worden ze daar met twee kinderen en een 
stiefdochter ingeschreven op Heuvel 15. 
 

Petrus (Piet) van de Wild is geboren op 20-01-1888 in Uden, zoon 
van Egbertus van de Wild en Anna (Mechel) de Wilt. Piet is overleden omstreeks 
1966 in Veghel, ongeveer 78 jaar oud. Piet trouwde, 27 jaar oud, op 23-04-1915 
in Uden met Adriana Dortmans, 29 jaar oud. Adriana is geboren op 24-08-1885 
in Dinther, dochter van Johannes (Jan) Dortmans en Wilhelmina van der Valk. 
Adriana is weduwe van Hendrikus Lambertus Habraken (1889-1914), met wie zij 
trouwde op 21-04-1913 in Dinther.  

 
De woning wordt in eerste instantie verhuurt aan Josephus Marianus van Heeswijk en 
Wilhelmina de Man. Zij waren in 1910 naar Amerika geïmmigreerd maar na drie jaar 
weer terug gekomen en op het Loo gaan wonen. In 1914 komen ze dus naar dan naar 
Bedaf naar deze woning. 
Na het overlijden van Josephus van Heeswijk hertrouwt Wilhelmina in 1921 met 
Johannes van Zonsbeek die bij haar in komt wonen. Op 10-11-19121 vertrekken ze naar 
Heeswijk. 
 

Josephus Marianus van Heeswijk is geboren op 19-03-1871 in Uden, zoon van 
Theodorus van Heeswijk en Johanna Maria van de Wetering. Josephus is 
overleden op 03-02-1920 in Uden, 48 jaar oud. Josephus trouwde, 28 jaar oud, op 
21-08-1899 in Veghel met Wilhelmina de Man, 27 jaar oud. Wilhelmina is 
geboren op 11-06-1872 in Veghel, dochter van Henricus de Man en Johanna 
Henrica Mulders. Wilhelmina is overleden op 11-01-1942 in Heeswijk, 69 jaar oud. 
Wilhelmina trouwde later op 29-07-1921 in Uden met Johannes van Zonsbeek 
(geb. 1875).  

 
De eigenaresse Adriana Dortmans verkoopt in 1921 de woning aan Johannes 
Glaudemans.  
 
In 1922 heeft de weduwe van Everadus Verhoeven, Anna Maria van der Sanden dit huis 
in bezit gekregen. Zij komt met enkele kinderen vanaf het stamhuis van “Verhoeven” op 
Bedaf (sectie: L200) naar hier.  
 

Anna Maria (Anna Mee) van der Sanden is geboren op 23-04-1866 in Volkel, 
dochter van Lambertus van der Sanden en Henrica Sanders. Anna Mee is 
overleden op 22-11-1949 in Uden, 83 jaar oud. Anna Mee trouwde, 22 jaar oud, 
op 23-02-1889 in Uden met Everardus Martinus (Evert) Verhoeven, 28 jaar 
oud. Evert is geboren op 17-01-1861 in Uden, zoon van Wilhelmus Verhoeven en 
Adriana Verkuijlen. Evert is overleden op 23-01-1911 in Uden, 50 jaar oud.  

 
Zoon Leonardus (Naris) Verhoeven en zijn vrouw Jaan van 
Kessel wonen kort bij hun (schoon)moeder in huis. Ze zijn 
gehuwd in 1936. Na amper een jaar vertrekken ze naar 
Vorstenbosch, daar worden ze in mei 1937 ingeschreven op 
Kerkstraat 11 (het voormalige Boterfabriekje). 
 

w
w

w
.v

or
st

en
bo

sc
h-

in
fo

.n
l



 
Leonardus (Naris) Verhoeven 
is geboren op 12-03-1905 in 
Uden, zoon van Everardus 
Martinus (Evert) Verhoeven en 
Anna Maria (Anna Mee) van der 
Sanden. Naris is overleden op 
28-01-1958 in Vorstenbosch, 52 
jaar oud. Hij is begraven in 
Vorstenbosch. Naris trouwde, 
ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 
1936 met Adriana (Jaan) van 
Kessel, ongeveer 28 jaar oud. 
Jaan is geboren op 29-11-1908 
in Dinther, dochter van Petrus 
(Piet) van Kessel en Helena van 

den Bogaart. Jaan is overleden op 11-05-1989, 80 jaar oud. Zij is begraven in 
Vorstenbosch.  
 
In 1937 wordt het huis gekocht door Johannes Josephus 
(Jan) Verbruggen. Jan trouwt met Maria Martina (Mieke) 
Verhoeven (geen familie van vorige eigenaars). 
Het oude huis is afgebroken en vervangen door een nieuwe. 
Tijdens de bouw stuitte men nog op fundamenten van de 
oude kerk die op deze plek gestaan heeft. 
 

Johannes Josephus (Jan) Verbruggen is geboren 
op 25-03-1904 in Veghel, zoon van Antonius 
Verbruggen en Ardina Habraken. Jan is overleden op 
30-04-1967 in Veghel (zh), 63 jaar oud. Hij is 
begraven op 03-05-1967 in Vorstenbosch. Jan 
trouwde, 33 jaar oud, op 07-05-1937 in Nistelrode 
met Maria Martina (Mieke) Verhoeven, 35 jaar 
oud. Mieke is geboren op 28-01-1902 in Vorstenbosch, dochter van Antonius 
Verhoeven en Johanna Maria (Miet) Neggers. Mieke is overleden op 17-02-1984 in 
Veghel (zh), 82 jaar oud. Zij is begraven op 21-02-1984 in Vorstenbosch.  

 
Dochter Tonnie Verbruggen trouwt circa 1976 met Bert van de Berg. Zij gaan hier  
wonen. Schoonmoeder Mieke Verbruggen-Verhoeven blijft tot haar overlijden in het 
voorhuis wonen. 
In 1977 zijn na scheiding van de boedel, Bert en Tonnie de nieuwe eigenaars. Medio 
2013 wonen zij er nog op deze plek. 
 

Lambertus Marius (Bert) van de Berg. Bert trouwde met Antonia 
Wilhelmina (Tonnie) Verbruggen. Tonnie is een dochter van Johannes 
Josephus (Jan) Verbruggen en Maria Martina (Mieke) Verhoeven.  

 
 
 
 
 
Tekst en foto’s: Cor Ottenheim. 
Foto’s: Jo van de Berg en BHIC. 
Info boek: "Op Bedaf". 
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