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OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
DERPT 7  
 
Johannes Raaijmakers sticht in 1871 op deze plek een nieuwe woning (sectie: E1133) en 
hij komt er met zijn vrouw wonen. Ze komen van de andere kant van de Leijgraaf, Oude 
Veghelsedijk 47.  
Na het overlijden van Catharina Wijdeven in 1874 verkopen de erven “Raaijmakers” twee  
boerderijen aan de Veghelse fabrikanten, Mattheus, Anton en Frans Rath (van Rath & 
Co). Het gaat om deze woning en die van de Oude Veghelsedijk 47. 
 

Johannes Raaijmakers is geboren op 05-04-1817 in Veghel, zoon van Jan 
Adriaen Raaijmakers en Petronella van der Velden. Johannes is overleden op 28-
04-1895 in Uden, 78 jaar oud. Johannes:  
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 11-04-1845 in Veghel met Catharina Wijdeven, 30 
jaar oud. Catharina is geboren op 26-07-1814 in Veghel, dochter van Johannes 
Wijdeven en Theodora van Roosmalen. Catharina is overleden op 04-03-1874 in 
Vorstenbosch, 59 jaar oud.  
(2) trouwde, 63 jaar oud, op 07-01-1881 in Uden met Johanna Maria van den 
Berg, 65 jaar oud. Johanna is geboren op 10-05-1815 in Uden, dochter van 
Leonardus van den Berg en Hendriena Johannes van den Kerkhof. Johanna is 
weduwe van Jacobus Denken (1807-1880), met wie zij trouwde op 17-02-1844 in 
Uden.  

 
Op 26-09-1878 wordt hier Adrianus Raijmakers ingeschreven. Hij zal er wel eerder 
wonen want hij huwt al in 1877 met de dochter des huizes Johanna Raaijmakers. 
Zijn schoonvader Johannes Raaijmakers vertrekt op 31-08-1880 naar Uden. Hij 
hertrouwt daar (1881) met Johanna Maria van den Berg. 
Op 03-07-1887 vertrekken Adrianus Raijmakers en Adriana Raaijmakers naar Veghel. 
 

Adrianus Raijmakers is geboren op 08-03-1850 in Veghel, zoon van Wilhelmus 
Raijmakers en Woutrina van Ravenstein. Adrianus is overleden op 13-12-1924 in 
Gemert, 74 jaar oud. Adrianus trouwde, 27 jaar oud, op 26-04-1877 in Nistelrode 
met Johanna Raaijmakers, 30 jaar oud. Johanna is geboren op 08-01-1847 in 
Vorstenbosch, dochter van Johannes Raaijmakers en Catharina Wijdeven. Johanna 
is overleden op 19-09-1928 in Gemert, 81 jaar oud.  

 
Antonius Kluijtmans huurt in 1887 deze boerderij en wordt hier op 11-06-1887 
ingeschreven. Hij komt met zijn vrouw Willemijn van Kemenade en dochter Petronella. 
Op 12-11-1892 trekt Wilhelmus van den Heuvel in huis en huwt met de inmiddels 
weduwe geworden Willemijn van Kemenade.  
Wilhelmus en Willemijn vertrekken op 12-11-1893 naar Veghel. 
 

Antonius Kluijtmans is geboren op 07-02-1843 in Vorstenbosch, zoon van 
Antonius Kluijtmans en Petronella Langens. Antonius is overleden op 07-06-1891 
in Vorstenbosch, 48 jaar oud. Antonius trouwde, 43 jaar oud, op 09-08-1886 in 
Veghel met Willemijn van Kemenade, 29 jaar oud. Willemijn is geboren op 29-
11-1856 in Schijndel, dochter van Cornelis van Kemenade en Antonet van Dijk. 
Willemijn is overleden op 15-09-1917 in Sint-Oedenrode, 60 jaar oud. Willemijn 
trouwde later op 10-11-1892 in Nistelrode met Wilhelmus van den Heuvel (1815-
1908).  

 
Wilhelmus van den Heuvel is geboren op 04-01-1855 in Schijndel, zoon van 
Lambertus van den Heuvel en Catharina van der Spank. Wilhelmus is overleden 
op 20-12-1908 in Sint-Oedenrode, 53 jaar oud. Wilhelmus trouwde, 37 jaar oud, 
op 10-11-1892 in Nistelrode met Willemijn van Kemenade, 35 jaar oud. 
Willemijn is geboren op 29-11-1856 in Schijndel, dochter van Cornelis van 
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Kemenade en Antonet van Dijk. Willemijn is overleden op 15-09-1917 in Sint-
Oedenrode, 60 jaar oud. Willemijn is weduwe van Antonius Kluijtmans (1843-
1891), met wie zij trouwde op 09-08-1886 in Veghel.  

 
Johannes van den Oever, een knecht uit Veghel, wordt hier alleen ingeschreven op 22-
09-1894. Hij vertrekt weer naar Veghel op 28-06-1896. 
 

Johannes van den Oever is geboren op 03-11-1873 in Veghel, zoon van Jan 
(Jan) van den Oever en Johanna Nolle. 

 
Van 1896 tot 1900 is er geen bewoning bekend.  
 
Op 9-6-1900 worden hier Cornelis van Weerd, en op 31-7-1900 zijn vrouw Woutrina van 
Lankveld ingeschreven. Zij zijn gehuwd en huren de boerderij voor drie jaar van de 
gebroeders “Rath”. 
 

Cornelis de Weerd is geboren op 03-02-1875 in Dinther, zoon van Gerardus de 
Weerd en Johanna Maria Boers. Cornelis:  
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 10-05-1900 in Dinther met Woutrina Huberdina 
van Lankveld, ongeveer 30 jaar oud. Woutrina is geboren omstreeks 1870 in 
Uden, dochter van Johannes van Lankveld en Johanna van der Voort. Woutrina is 
overleden op 21-03-1910 in Gemert, ongeveer 40 jaar oud.  
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 19-01-1912 in Uden met Johanna Antonia Rutten, 
40 jaar oud. Johanna is geboren op 28-03-1871 in Uden, dochter van Martinus 
Rutten en Theodora Maria Verkuijlen. Johanna is overleden op 08-07-1941 in 
Gemert, 70 jaar oud.  

 
Ook de volgende bewoners blijven hier drie jaar wonen. Ze komen op 4-6-1903 vanuit 
Dinther en vertrekken weer retour op 30-3-1906. Hij zijn Johannes Gloudemans en 
Petronella van den Heuvel met hun vier kinderen. 
 

Johannes Gloudemans is geboren op 03-04-1848 in Nuland, zoon van Jan 
Gloudemans en Anna Maria van de Leest. Johannes is overleden op 31-01-1915 in 
Dinther, 66 jaar oud. Johannes trouwde, 35 jaar oud, op 15-02-1884 in Geffen 
met Petronella van den Heuvel, 26 jaar oud. Petronella is geboren op 09-04-
1857 in Dinther, dochter van Johannes van den Heuvel en Theodora (Doremie) 
van Erp. Petronella is overleden op 07-11-1916 in Dinther, 59 jaar oud.  

 
Inmiddels is de boerderij door de broers “Rath” verkocht. Matheus Smits heeft de koop 
van het onroerend goed op 16-08-1904 voor 975 gulden ingezet.  
De bewoner zijn in 1906 Adrianus van der Heijden en Hendrica van Veghel. Ze komen 
van Hondstraat 32. 
Zeer waarschijnlijk zijn zij toen tevens de nieuwe eigenaars van de boerderij geworden. 
 

Adrianus van der Heijden is geboren op 
22-01-1866 in Dinther, zoon van Antonius 
van der Heijden en Anna Maria (Anne Mee) 
Vogels. Adrianus is overleden op 13-08-
1952 in Vorstenbosch, 86 jaar oud. 
Adrianus trouwde, 26 jaar oud, op 06-05-
1892 in Uden met Hendrica van Veghel, 
32 jaar oud. Hendrica is geboren op 07-
10-1859 in Uden, dochter van Antonius 
van Veghel en Anna Maria Theunissen. 
Hendrica is overleden op 31-12-1937 in 
Vorstenbosch, 78 jaar oud.  
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Op 15-5-1926 wordt schoonzoon Bert Wijdeven ingeschreven. Hij is gehuwd met dochter 
Mien van der Heijden. Zij stichten hier een gezin en worden in die tijd de hoofdbewoners. 
 

Lambertus (Bert) Wijdeven is 
geboren op 28-07-1897 in Uden, 
zoon van Adrianus Wilhelmus 
Wijdeven en Maria van Boxtel. 
Bert is overleden op 02-12-1963 
in Vorstenbosch, 66 jaar oud. Bert 
trouwde, 28 jaar oud, op 23-04-
1926 in Nistelrode met 
Wilhelmina (Mien) van der 
Heijden, 27 jaar oud. Mien is 
geboren op 09-04-1899 in 
Vorstenbosch, dochter van 
Adrianus van der Heijden en 
Hendrica van Veghel. Mien is 
overleden op 18-06-1973 in 
Vorstenbosch, 74 jaar oud.  
 

Hun zoon Jas Wijdeven trouwt in 1956 met Annie Verwegen. Zij volgen de ouders van 
Jas weer op als de 
hoofdbewoners. 
 
Adrianus (Jas) Wijdeven is 
geboren op 09-12-1928 in 
Vorstenbosch, zoon van 
Lambertus (Bert) Wijdeven en 
Wilhelmina (Mien) van der 
Heijden. Jas is overleden op 07-
12-2009 in Vorstenbosch, 80 jaar 
oud. Jas trouwde, 27 jaar oud, op 
08-08-1956 met Johanna 
(Annie) Verwegen, 27 jaar oud. 
Annie is geboren op 05-12-1928 
in Reek.  
 

Medio 2013 woont hier de weduwe Annie Wijdeven-Verwegen. 
 
 
 
 
 
Tekst en foto’s: Cor 
Ottenheim. 
Foto’s: Jo van de 
Berg en BHIC. 
 


