
OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
BRAKKENSEDIJK 6  
 
Bewoning bekend sinds 1860. 
 
Nog voor 1860 komen vanuit Uden (Bedafseweg 16) Wilhelmus van Dijk en Johanna de 
Groot met vijf kinderen naar deze woonplek.  
Nog geen twee jaar later overkomt dit gezin een drama. Op 4 september overlijdt 
Wilhelmus van Dijk terwijl zijn vrouw hoog zwanger is. 
Twee dagen later op 6 september bevalt Johanna de Groot van een levenloos kind en 
volgende dag overlijdt ze zelf in het kraambed. 
De kinderen “van Dijk”, in de leeftijd van 1 tot 11 jaar, blijven hier nog wonen tot 1866. 
 

Wilhelmus van Dijk is geboren op 30-08-1816 in Uden, zoon van Antonius 
Henricus van Dijk en Elisabeth Joannes Arnoldus (Bertha) van de Wallen. 
Wilhelmus is overleden op 04-09-1861 in Vorstenbosch, 45 jaar oud. Wilhelmus 
trouwde, 32 jaar oud, op 02-06-1849 in Uden met Johanna de Groot, 28 jaar 
oud. Johanna is geboren op 07-02-1821 in Uden, dochter van Arnoldus Hendrik de 
Groot en Maria Arien van Boxtel. Johanna is overleden op 07-09-1861 in 
Vorstenbosch, 40 jaar oud.  

 
Lambertus van der Velden komt met zijn gezin van de Watersteeg naar deze woning.  
In huis zijn dus ook de wezen “van Dijk”. 
Vóór 23-08-1865 vertrekken Lambertus en Geertruij met hun eigen vijf kinderen naar 
Uden. 
 

Lambertus van der Velden is geboren op 21-08-1818 in Veghel, zoon van 
Arnoldus van der Velden en Maria van der Heijden. Lambertus is overleden op 10-
12-1902 in Stiphout, 84 jaar oud. Lambertus trouwde, 37 jaar oud, op 03-04-
1856 in Erp met Geertruij Oppers, 29 jaar oud. Geertruij is geboren op 18-09-
1826 in Erp, dochter van Hendricus Oppers en Johanna van den Biggelaar. 
Geertruij is overleden op 09-12-1902 in Stiphout, 76 jaar oud. 
 

Uit Reek worden op 03-06-1865 Jacobus van Haaren en Anna Maria Laarakkers met hun 
zoon Martinus hier ingeschreven. 
Op 11-03-1866 vertrekken de wezen “van Dijk”, ze gaan naar Uden. Omstreeks dezelfde 
periode vertrekt ook Jacobus van Haaren met vrouw en zoon naar Nistelrode (C95). 
 

Jacobus van Haaren is geboren op 31-01-1826 in Neerasselt, zoon van Martinus 
van Haaren en Maria Lamers. Jacobus is overleden op 07-02-1872 in Zeeland, 46 
jaar oud. Jacobus trouwde, 37 jaar oud, op 06-07-1863 in Reek met Anna Maria 
Laarakkers, 24 jaar oud. Anna is geboren op 29-05-1839 in Reek, dochter van 
Egbertus Laarackers en Maria Verkuijlen. Anna trouwde later op 03-01-1874 in 
Reek met Martinus van Schijndel (geb. 1842).  

 
Van april 1866 tot mei 1867 wonen hier Johannes Verhoeven en Elisabeth Gloudemans 
met zes kinderen. Zij worden uitgeschreven op 23-05-1867 en vertrekken naar Amerika. 
 

Johannes Verhoeven is geboren op 23-05-1829 in Uden, zoon van Wilhelmus 
Verhoeven en Anna Maria van Gerwen. Johannes trouwde, 25 jaar oud, op 31-05-
1854 in Dinther met Elisabeth Gloudemans, 24 jaar oud. Elisabeth is geboren 
op 16-05-1830 in Dinther, dochter van Johannes Gloudemans en Maria Peter van 
de Ven.  
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Vijf maanden later in oktober 1867 komen Wilhelmus van de Ven en Wilhelmina 
Hoevenaars hier wonen. Ze zijn een paar maanden eerder getrouwd en blijven een groot 
gedeelde van hun leven op deze plek.  

 
Wilhelmus van de Ven is geboren op 19-04-1837 in 
Uden (foto links), zoon van Willem van de Ven en 
Margaretha van den Bogaard. Wilhelmus is overleden 
op 20-11-1919 in Nistelrode, 82 jaar oud. Wilhelmus 
trouwde, 30 jaar oud, op 03-08-1867 in Uden met 
Wilhelmina Hoevenaars, 33 jaar oud. Wilhelmina is 
geboren op 14-09-1833 in Uden, dochter van 
Johannes Simon Hoevenaars en Antonetta Adriani 
Verkuijlen. Wilhelmina is overleden op 30-06-1917 in 
Vorstenbosch, 83 jaar oud.  
 
Hun zoon Adrianus van de Ven huwt in 1893 met 
Wilhelmina Vissers en zij krijgen hier hun eerste kind. 
Op 14-07-1894 worden ze uitgeschreven naar Veghel. 
 
Adrianus van de Ven is geboren op 27-08-1868 in 
Vorstenbosch, zoon van Wilhelmus van de Ven en 
Wilhelmina Hoevenaars. Adrianus is overleden op 05-
09-1949 in Boekel, 81 jaar oud. Adrianus trouwde, 24 
jaar oud, op 26-05-1893 in Uden met Wilhelmina 

Vissers, 23 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 12-07-1869 in Uden, dochter van 
Johannes Vissers en Johanna Lamers. Wilhelmina is overleden op 13-11-1961 in 
Boekel, 92 jaar oud.  

 
Op 05-10-1897 komt Martinus van der Heijden 
in huis, hij trouwt met dochter Margareta van 
de Ven (foto links).  
 
In 1911 sticht Martinus van der Heijden op 
deze plek een nieuwe woning. Zijn 
schoonouders vertrekken dan naar Nistelrode 
(C1a). 
 

Martinus van der Heijden is geboren op 08-03-1867 in Vorstenbosch, zoon van 
Antonius van der Heijden en Anna Maria (Anne Mee) Vogels. Martinus is overleden 
op 11-02-1927 in Vorstenbosch, 59 jaar oud. Martinus trouwde, 30 jaar oud, op 
05-05-1897 in Nistelrode met Margareta van de Ven, 24 jaar oud. Margareta is 
geboren op 04-07-1872 in Vorstenbosch, dochter van Wilhelmus van de Ven en 
Wilhelmina Hoevenaars. Margareta is overleden op 23-03-1952 in Vorstenbosch, 
79 jaar oud.  

 
Na zijn huwelijk is Cornelis 
van Kessel al snel de 
hoofdbewoner, hij is 
getrouwd met Anna Maria 
(Mieke) van der Heijden. 
Als Cornelis in 1951 overlijdt 
blijft de weduwe met zes  
kinderen achter. 
 

Cornelis van Kessel is geboren op 19-
06-1898 in Vorstenbosch, zoon van 
Johannes (Jan) van Kessel en Mechtilda 
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van Helvoort. Cornelis is 
overleden op 26-01-1951 in 
Vorstenbosch, 52 jaar oud. 
Hij is begraven in 
Vorstenbosch. Cornelis 
trouwde, 33 jaar oud, op 
06-05-1932 in Nistelrode 
met Anna Maria (Mieke) 
van der Heijden, 28 jaar 
oud. Mieke is geboren op 
14-01-1904 in 
Vorstenbosch, dochter van 
Martinus van der Heijden en 
Margareta van de Ven. 
Mieke is overleden op 09-
10-1989 in Veghel, 85 jaar 
oud. Zij is begraven in 
Vorstenbosch.  

 
Als zoon Jan van Kessel trouwt met Dien van de Ven, nemen zij het boerenbedrijf over. 
 

Johannes (Jan) van Kessel, zoon van Cornelis van Kessel en Anna Maria 
(Mieke) van der Heijden. Jan trouwde met Lamberdina (Dien) van de Ven. 
Dien is een dochter van Hendrikus (Harrie) van de Ven en Johanna Theodora 
(Anna) van Kessel.  

 
Bewoning anno 2014 (foto 
links), niet bekend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekst en foto’s: Cor 
Ottenheim. 
Foto’s: Jo van de Berg en 
BHIC. 
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