
OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
BEDAFSEWEG A 
 
Vier verdwenen huisjes te Uden, sectie L155, L156, L157 en L158 (tegenover de 
vroegere krek op de Brakken). 

 
In 1800 woont hier de eigenaar 
Henricus Lambert Looijmans, hij 
komt vanuit Veghel met zijn 
vrouw Helena van der Wielen en 
kinderen hier wonen. In 1832 
bezitten zijn erfgenamen deze 
vier huisjes tegenover de kerk 
van Bedaf.  
Na 1819 worden deze huisjes 
verhuurd. Ze hebben weel 
bewoners gehad. 
 
Later worden door de erven van 
Henricus Looijmans en mede 
eigenaren Johannes Leonardus 
van Sleeuwen en Johannes Cissen 
de vier huisjes samengevoegd tot 
twee. 

 
Henricus Lambert Looijmans is geboren op 24-06-1761 in Veghel, zoon van 
Lambertus Roelof Looijmans en Elisabeth Hendrik Donckers. Henricus is overleden 
op 05-08-1819 in Uden, 58 jaar oud. Henricus trouwde, 28 jaar oud, op 02-05-
1790 in Veghel met Helena Peters van der Wielen, ongeveer 38 jaar oud. 
Helena is geboren omstreeks 1752 in Uden, dochter van Peter van der Wielen en 
NN (van der Wielen). Helena is overleden op 14-10-1815 in Uden, ongeveer 63 
jaar oud. Helena is weduwe van Rombouts Jansen van de Loop (±1739-1788), 
met wie zij trouwde op 28-10-1777 in Veghel.  

 
Bewoners huis (L155 en L156). 
 
In 1848 komt Arnoldus van Sleeuwen hier wonen. In 1898 na het overlijden van 
Arnoldus (1897) en eerder zijn echtgenote Helena Komp (1879) erft dochter Hendrica 
met haar broer Johannes Leonardus van Sleeuwen dit huis met stal en kippenhok. 
 

Arnoldus van Sleeuwen, zoon van Jan van Sleeuwen en Elisabeth van den 
Bogaard. Hij is gedoopt op 28-09-1807 in Boekel. Arnoldus is overleden op 19-12-
1897 in Uden, 90 jaar oud. Arnoldus trouwde, 29 jaar oud, op 30-06-1837 in 
Boekel met Helena Klomp, 25 jaar oud. Helena is geboren op 10-05-1812 in 
Beek en Donk, dochter van Johannes Klomp en Francina Peter van der Putten. 
Helena is overleden op 29-05-1879 in Uden, 67 jaar oud.  

 
Na het overlijden van Hendrica van Sleeuwen in 1920 is de weduwnaar Johannes Cissen 
de laatste bewoner van dit huis.  
Het huisje is in 1926 gesloopt.  
 
De grond is verkocht aan buurman Gerardus Linders en doorverkocht aan Wilhelmus en 
Hendrik van de Bogaerde. 
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Hendrica van Sleeuwen is geboren op 15-03-1848 in Uden, dochter van 
Arnoldus van Sleeuwen en Helena Klomp. Hendrica is overleden op 01-05-1920 in 
Uden, 72 jaar oud. Hendrica:  
(1) trouwde, 31 jaar oud, op 22-11-1879 in Uden met Johannes van der Kallen, 
39 jaar oud. Johannes is geboren op 08-01-1840 in Uden, zoon van Lambertus 
van der Kallen en Petronella Joannes Jaspers. Johannes is overleden op 28-08-
1896 in Uden, 56 jaar oud.  
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 16-07-1897 in Uden met Johannes Cissen, 50 jaar 
oud. Johannes is geboren op 21-11-1846 in Uden, zoon van Leonardus Cissen en 
Allegonda Arts. Johannes is overleden op 20-02-1932 in Uden, 85 jaar oud.  

 
Bewoners huis (L157 en L158). 
 
Uit de Rakt komt in 1866 Gerardus van Iperen naar Bedaf. Hij huurt met zijn vrouw 
Hendrica Verkuijlen en kinderen deze woning. 
 

Gerardus van Iperen is geboren op 29-06-1833 in Uden, zoon van Joannes 
Zegeri van Iperen en Joanna Maria Gerardi van der Lee. Gerardus is overleden op 
20-02-1913 in Uden, 79 jaar oud. Gerardus trouwde, 29 jaar oud, op 02-05-1863 
in Uden met Hendrica Verkuijlen, 26 jaar oud. Hendrica is geboren op 22-05-
1836 in Uden, dochter van Godefridus Verkuijlen en Allegonda van Heesch. 
Hendrica is overleden omstreeks 1923 in Dinther, ongeveer 87 jaar oud.  

 
In 1917 trouwt hun zoon Theodorus van Iperen met zijn buurmeisje Johanna van de Laar 
van Lendersgat A (verdwenen woning, plek: voor Lendersgat 1). Zij gaan inwonen bij zijn 
moeder Hendrica. Theodorus wordt in 1914 molenaarsknecht bij “van der Putten” in de 
Bitswijk. Later verhuizen ze naar Loosbroek waar ze een molen gekocht hebben. 
 

Theodorus (Dorus) van Iperen is geboren op 25-09-1878 in Uden, zoon van 
Gerardus van Iperen en Hendrica Verkuijlen. Dorus is overleden omstreeks 1959 
in Loosbroek, ongeveer 81 jaar oud. Dorus trouwde, 38 jaar oud, op 07-08-1917 
in Veghel met Johanna van de Laar, 31 jaar oud. Johanna is geboren op 29-07-
1886 in Vorstenbosch, dochter van Lambertus van de Laar en Theodora Maria 
Maas.  

 
In 1928 zijn de nieuwe huurders broer en zus, Theodorus en Antonia Cissen. De kwaliteit 
van de woning is door de jaren meer en meer verslechtert.  
Na het overlijden van Antonia vertrekt Theodorus Cissen naar de Rakt. 
 

Theodorus Cissen is geboren op 19-03-1851 in Uden, zoon van Leonardus 
Cissen en Allegonda Arts. Theodorus is overleden op 17-12-1933 in Uden, 82 jaar 
oud. Theodorus bleef ongehuwd.  
Antonia Cissen is geboren op 05-07-1859 in Uden, dochter van Leonardus 
Cissen en Allegonda Arts. Antonia is overleden op 19-03-1931 in Uden, 71 jaar 
oud. Antonia bleef ongehuwd.  

 
Van Derptweg 2 komen in 1831 Cornelis Verhoeven en 
Antonia van den Meulenhof met hun dochter Dien en Riek. 
In 1934 kopen ze de vlakbij gelegen café en winkel op 
Lendersgat 1. 
 
Cornelis (Neliske) Verhoeven is geboren op 21-06-
1891 in Vorstenbosch, zoon van Antonius Verhoeven en 

Ardina van Dijk. Neliske is overleden op 20-08-1955 in Vorstenbosch, 64 jaar oud. 
Hij is begraven in Vorstenbosch. Neliske trouwde, 33 jaar oud, op 09-01-1925 in 
Uden met Antonia (Tonia) van den Meulenhof, 24 jaar oud. Tonia is geboren 
op 10-04-1900 in Uden, dochter van Henricus van den Meulenhof en Henrica 
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Smits. Tonia is overleden op 10-08-1987 in Veghel, 87 jaar oud. Zij is begraven 
op 14-08-1987 in Vorstenbosch.  

 
Het vrijgekomen huisje zou door eigenaar Johannes Leonardus van Sleeuwen verhuurt  
gaan worden, maar de buurtbewoners waren niet gesteld op de kandidaat huurder. Het 
toch al bouwvallige huisje is daarom ’s nachts door het laten omvallen van enkele muren  
onbewoonbaar gemaakt. 
 
De eigenaar heeft het perceel met de puinhoop in 1933 verkocht aan buurman Gerardus 
Linders.  
Hij verkocht het in 1934 voor 50 gulden door aan Wilhelmus en Hendrik van de 
Bogaerde. 
 
 
Tekst en foto’s: Cor Ottenheim. 
Info boek: "Op Bedaf". 
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