
OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
BEDAFSEWEG  E  
 
Verdwenen huisje in den Berg net voorbij Bedafseweg 6. 
 
Jacobus van Geelkerken en Lamberdiena van de 
Vondervoort  kwamen voor de geboorte van hun zoon 
Willem (14-04-1900) vanuit Oss naar deze woonplek. 
Mogelijk hebben zij deze woning zelf opgericht.   
 
In de jaren 50 was het huisje van twee kanten 
bereikbaar, langs  een voetpad net voorbij Bedafseweg 6 
en vanaf Lendersgat 12 via een karrespoor. 
 
Jacobus van Geelkerken was van beroep jager en ook de 
tuinman bij de Jonker op het kasteel in Heeswijk. 
 
In 1911 is Jacobus op deze plek overleden nadat hij was 
gestoken bijen. Zijn vrouw heeft hem gevonden zittend 
tegen de Spaanse kersenboom. 
De weduwe Lamberdiena (Dien van Geel) bleef achter 
met 8 kleine kinderen. 

 
Jacobus van Geelkerken is geboren op 22-12-1857 in Uden, 
zoon van Henricus van Geelkerken en Francijn van de Dungen. 
Jacobus is overleden op 02-08-1911 in Uden, 53 jaar oud. Jacobus 
trouwde, 39 jaar oud, op 20-02-1897 in Heesch met Lamberdina 
(Dien) van de Vondervoort, 24 jaar oud. Lamberdina is geboren 
op 19-02-1873 in Heesch, dochter van Antonius van de 
Vondervoort en Wilhelmina van Stiphout. Lamberdina is overleden 
op 30-06-1960 in Uden, 87 jaar oud.  
 
 

Grutje Dien van Geel (beide foto’s) 
bleef hier tot op zeer oude leeftijd 
wonen, nog lang nadat de kinderen 
het huis uit waren. Na een 
beenbreuk kon ze niet voor zichzelf 
zorgen en werd ze verzorgt bij 
haar zoon Willem op Derptweg 2. 
 
Het huisje is in die periode 
verhuurd aan de familie Dekkers-
van Gemert. 

 
Theodorus den. Theodorus 
trouwde op 03-09-1952 met 
Adriana (Sjaan) van Gemert, 26 jaar oud. Sjaan is geboren op 12-09-1925 in 
Vorstenbosch, dochter van Cornelis van Gemert en Lamberta Bressers. 

 
In 1959 is het afgebrand. 
 
Tekst en foto’s: Cor Ottenheim. 
Foto’s: Jo van de Berg en BHIC. 
Info boek: "Op Bedaf". 
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