
OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
BERGWEG 13 
 
Woning gesticht 1878. 
 
In 1878 sticht Johannes Langenhuijzen hier samen met zijn vrouw Maria Anna Janssens 
een nieuwe woning en wordt ook de hoofdbewoner. 
 

Johannes Langenhuijzen is geboren op 01-04-1829 in Dinther, zoon van 
Hendrikus Langenhuijsen en Francijna van de Ven. Johannes is overleden op 16-
03-1902 in Vorstenbosch, 72 jaar oud. Johannes trouwde, 45 jaar oud, op 15-05-
1874 in Boekel met Maria Anna Janssens, 35 jaar oud. Maria is geboren op 07-
03-1839 in Boekel, dochter van Nicolaas Peter Jansse en Maria Pittens. Maria is 
overleden op 12-02-1915 in Uden, 75 jaar oud.  

 
Gerardus van de Boom koopt op 10-04-1902 van de erven Johannes Langenhuijzen de 
woning. In 1908 verkoopt Gerardus de woning en vertrekt op 30-1-1909 naar Uden met 
zijn gezin. 
 

Gerardus van de Boom is geboren op 07-01-1867 in Dinther, zoon van Adrianus 
van de Boom en Lamberdiena van Rooij. Gerardus is overleden op 27-06-1933 in 
Beek en Donk, 66 jaar oud. Gerardus trouwde, 30 jaar oud, op 08-05-1897 in 
Dinther met Hendrika Antonissen, 25 jaar oud. Hendrika is geboren op 27-08-
1871 in Vorstenbosch, dochter van Martinus Antonissen en Hendrina de Groot. 
Hendrika is overleden op 06-01-1937 in Beek en Donk, 65 jaar oud.  

 
Johannes van den Burgt koopt van Gerardus van den Boom, de percelen 1075 en 1076 
met woning op 24-02-1908. 
 

Johannes van den Burgt is geboren op 01-
01-1872 in Nistelrode, zoon van Hendricus van 
der Burgt en Geertruida Corsten. Johannes is 
overleden op 24-12-1950 in Vorstenbosch, 78 
jaar oud. Johannes trouwde, 26 jaar oud, op 
18-02-1898 in Uden met Huberdina 
Breeuwer, 19 jaar oud. Huberdina is geboren 
op 12-12-1878 in Uden, dochter van Hendrik 
Breeuwer en Petronella Hoefs. Huberdina is 
overleden op 05-03-1931 in Vorstenbosch, 52 jaar oud.  

 
In 1916 wordt de boerenwoning vernieuwd. 
 
 
Iets voor 1934 is deze woning afgebrand. 
Gehoord uit overlevering: Op het moment 
van de brand werkte Grad als opperman aan 
de bouw van de nieuwe kerk in Vorstenbosch 
(Lambertus kerk). Vanaf de kerk zagen de 
werkers een brand en ze zeiden tegen Grad 
“Het is waarschijnlijk jullie huis”. Hij repte 
zich naar huis, waar hij moest toezien dat de 
woning in zijn geheel verloren ging. 
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Op dezelfde plek is een nieuwe eengezinswoning gebouwd. 
 
Later worden Grad van den Burgt samen met zijn vrouw Gerarda van Nuland de 
hoofdbewoners. 

 
Gerardus (Grad) van den Burgt is geboren op 01-05-1907 in Nistelrode, zoon 
van Johannes van den Burgt en Huberdina Breeuwer. Grad is overleden op 13-07-
1984 in Vorstenbosch, 77 jaar oud. Grad trouwde omstreeks 1937 met Gerarda 
van Nuland. Gerarda is geboren op 02-12-1909 in Geffen, dochter van Petrus 
van Nuland en Maria van Erp. Gerarda is overleden op 16-02-2001 in 
Vorstenbosch, 91 jaar oud.  

 
De weduwe Gerarda van Nuland kan tot haar overlijden (2001) in het huis blijven wonen. 
Zoon Toon is dan de eigenaar, maar hij trekt zelf met zijn vrouw, in de tot woonruimte,  
omgebouwde schuur. 
Een jaar later in 2002 is Jan vertrokken naar Uden en zijn er nieuwe bewoners gekomen. 

 
 
Foto links situatie 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekst en foto’s: Cor 
Ottenheim. 
Foto’s: Jo van de Berg en 
BHIC. 
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