
OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
BEDAFSEWEG 7 
 
In 1802 komen Antonius van de Ven met echtgenote Anna Maria van Lieshout met hun 
kinderen hier wonen. Zij huren deze boerderij van de erven Jan van den Hurk (Uden, 
sectie K45).  
In 1811 heeft Anna Maria van Lieshout, weduwe sinds 1805, deze woning in bezit. Haar 
dochter Johanna van de Ven en schoonzoon Johannes Timmers wonen bij haar in. 
 

Antonius Matheus van de Ven, zoon van Mathias Janse Peter (Corsten) van de 
Ven en Joanna Joost Hendrik Vogels. Hij is gedoopt op 21-03-1736 in Veghel. 
Antonius is overleden op 26-04-1805 in Uden, 69 jaar oud. Antonius trouwde, 31 
jaar oud, op 31-05-1767 in Veghel met Anna Maria Petrus van Lieshout, 32 
jaar oud. Anna is een dochter van Petrus Joannes Franciscus van Lieshout en 
Antonia Antonius (Petrus) van de Wetering. Zij is gedoopt op 03-02-1735 in 
Veghel. Anna is overleden op 22-01-1817 in Uden (op Bedaf), 81 jaar oud.  

 
In 1817 na het overlijden van haar moeder wordt Johanna van de Ven met haar man 
eigenaar van dit huis. 
In 1819 overlijdt Johannes Timmers en blijft weduwe Johanna hier wonen.  
 

Johannes Henricus Timmers, zoon van Hendrikus Peter Timmers en Helena 
Henrici van de Laar. Hij is gedoopt op 04-09-1779 in Veghel. Johannes is 
overleden op 19-05-1819 in Uden, 39 jaar oud. Johannes trouwde, ten hoogste 28 
jaar oud, vóór 1807 met Johanna Antonie van de Ven, ten hoogste 31 jaar 
oud. Johanna is een dochter van Antonius Matheus van de Ven en Anna Maria 
Petrus van Lieshout. Zij is gedoopt op 26-05-1776 in Veghel. Johanna is overleden 
op 06-10-1853 in Uden, 77 jaar oud.  

 
Na haar overlijden in 1853 blijven de ongetrouwde kinderen Martinus, Anna Maria en 
Johanna Timmers op de ouderlijke boerderij wonen.  
 

Martinus Timmers is geboren op 07-03-1818 in Uden, zoon van Johannes 
Henricus van Timmers en Joanna Antonie van de Ven. Martinus is overleden op 
03-03-1876 in Uden, 57 jaar oud. Martinus bleef ongehuwd.  
Anna Maria Timmers, dochter van Johannes Henricus van Timmers en Joanna 
Antonie van de Ven. Zij is gedoopt op 02-02-1809 in Uden. Anna is overleden op 
07-06-1888 in Uden, 79 jaar oud. Anna bleef ongehuwd.  
Johanna Timmers, dochter van Johannes Henricus van Timmers en Joanna 
Antonie van de Ven. Zij is gedoopt op 02-02-1809 in Uden. Johanna is overleden 
op 02-06-1884 in Uden, 75 jaar oud. Johanna bleef ongehuwd. 

 
Het huis kwam in 1888 na het overlijden van de langstlevende Anna Maria Timmers leeg 
te staan en ging over op hun nichtje Johanna Maria Timmers, dochter van de overleden 
broer Lambertus Timmers.  
Johanna Maria Timmers trouwt in 1889 met Wilhelmus van den Heuvel.  
 

Wilhelmus van den Heuvel is geboren op 01-11-1860 in Uden, zoon van 
Leonardus van den Heuvel en Wilhelmina van Wel. Wilhelmus is overleden op 06-
08-1927 in Uden, 66 jaar oud. Wilhelmus trouwde, 28 jaar oud, op 10-05-1889 in 
Uden met Johanna Maria (Jennemie) Timmers, 27 jaar oud. Jennemie is 
geboren op 09-08-1861 in Uden, dochter van Lambertus Timmers en Mechelina 
van Boxtel. Jennemie is overleden op 11-06-1911 in Uden, 49 jaar oud.  
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Hun zoon Lambertus van den 
Heuvel wordt na zijn huwelijk 
met Hendrika Maria van 
Duijnhoven hier in 1928 de 
hoofdbewoner van het “Stamhuis 
van de Timmers” op Bedaf. 
Lambertus verkoopt in 1959 vlak 
voor zijn dood het huis aan zijn 
neef Adrianus (Janus) Timmers.  
In 1963 vertrekken de weduwe 
Hendrika Maria (Drieka) van 
Duijnhoven en dochter Maria 
(Marietje) van den Heuvel naar 
de Rietdijk in Vorstenbosch. 
 

Lambertus (Bert) van den Heuvel is geboren op 15-
10-1890 in Uden, zoon van Wilhelmus van den Heuvel 
en Johanna Maria (Jennemie) Timmers. Bert is 
overleden op 11-05-1964 in ’s-Hertogenbosch, 73 jaar 
oud. Bert trouwde, 37 jaar oud, in 05-1928 met 
Hendrika Maria (Drieka) van Duijnhoven, 32 jaar 
oud. Drieka is geboren op 28-11-1895 in Uden, dochter 
van Henricus van Duijnhoven en Antonet van der 
Burgt. Drieka is overleden op 11-01-1974 in Uden, 78 
jaar oud.  

 
Eind 1963 gaat Jan Timmers zoon van Janus hier 
met Tini Dobbelsteen boeren op deze boerderij, 
Bedafseweg 7. In 1973 heeft hij een varkensbedrijf 
op Bedafseweg 5 en woont dan in een bungalow die 
in de vroegere hof gezet is.  
 
Johannes Antonius (Jan) Timmers, zoon van 
Adrianus (Janus) Timmers en Anna Leenders. Jan 
trouwde met Martina (Tini) Dobbelsteen.  
 
De oude boerderij is verhuurd geweest aan onder 
andere Paul en Leo Timmers. 

 
In 1992 wordt deze gekocht door 
Arno Timmers, die het in 1995 
doorverkoopt aan Wilko van 
Rosmalen en Jeannette van de Ven. 
Zij hebben de woning afgebroken 
(circa 2010) en weer in de oude stijl 
opgebouwd. 
 
 
 
 
Tekst en foto’s: Cor Ottenheim. 
Foto’s: Jo van de Berg en BHIC. 
Info boek: "Op Bedaf". 
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