
OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
DERPTWEG 11  

 
 
 
 
 
Henricus van Geelkerken sticht 
hier in 1867 een kleine 
boerderij. De woning heeft ook 
een kamer die in de beginjaren 
als herberg dienst doet. 
Henricus komt met zijn 
echtgenoot Francijn van den 
Dungen en drie kinderen van de 
Bedafseweg C, huis L165. 
 
 
 
 
 
 

 
Hendricus van Geelkerken is geboren op 04-07-1813 in Uden, zoon van 
Nicolaas Henrici van Geelkerken en Catharina Francisci van der Heijden. Hendricus 
is overleden op 09-03-1876 in Vorstenbosch, 62 jaar oud. Hendricus trouwde, 42 
jaar oud, op 27-10-1855 in Uden met Francijn van den Dungen, 26 jaar oud. 
Francijn is geboren op 28-11-1828 in Schijndel, dochter van Jacob van den 
Dungen en Maria Anna (Johanna) van Kessel. Francijn is overleden op 19-01-1913 
in Vorstenbosch, 84 jaar oud.  

 
Na het overlijden van de weduwe Francijn 
van den Dungen verkopen de erven “van 
Geelkerken” op 28-02-1913 voor fl. 1450  
aan de broers en zusters Hendrikus, 
Wilhelmus, Lamberdina, Johanna en 
Johanna Maria van den Tillaart (sectie: 
E1103, groot 39 are). Deze nieuwe 
eigenaars wonen zelf op Derptweg 5 
(buurman). 
 
Zij verhuren de woning aan Hendricus van 
den Broek die op 29-4-1913 naar deze 
woning komt. Hij komt met zijn vrouw 
Wilhelmina School en hun drie dochter 
vanuit Uden. Ze blijven tot circa 1945. 
 

Hendricus (Driek) van den Broek is geboren op 10-09-1879 in Veghel, zoon 
van Jan van den Broek en Mechelina Pennings. Driek trouwde, 33 jaar oud, op 25-
04-1913 in Uden met Wilhelmina (Meintje) School, 34 jaar oud. Meintje is 
geboren op 15-10-1878 in Veghel, dochter van Jacobus School en Laurina 
Willems. Meintje is overleden op 30-01-1967 in Vorstenbosch, 88 jaar oud.  

 
In 1945 komen hier Hendrikus Neelen en Maria Gevers wonen. Zij hebben drie 
pleegkinderen in huis en komen van Derptweg 5 (naast gelegen woning). 
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Hendrikus (Driek) Neelen is 
geboren op 08-12-1888 in Heesch, 
zoon van Antonius Neelen en 
Wilhelmina Leeijen. Driek is 
overleden omstreeks 1958, 
ongeveer 70 jaar oud. Hij is 
begraven in Vorstenbosch. Driek 
trouwde, ten hoogste 40 jaar oud, 
vóór 1928 met Maria Gevers, ten 
hoogste 42 jaar oud. Maria is 
geboren op 25-03-1886 in 
Dinther, dochter van Petrus 
Gevers en Francisca Dobbelsteen.  

 
Adrianus van Lanen en Wilhelmina Donkers zijn de volgende bewoners. Ze komen 

omstreeks 1960 hier wonen. 
 
Adrianus Antonius (Jas) van Lanen is 
geboren op 23-11-1907 in Uden, zoon van 
Johannes Martinus van Lanen en Gerarda van 
Schaijk. Jas is overleden op 20-07-1985 in 
Uden, 77 jaar oud. Hij is begraven in Uden. Jas 
trouwde met Wilhelmina Donkers. Wilhelmina 
is geboren op 07-11-1906 in Uden. Wilhelmina 
is overleden op 24-07-1989 in Veghel (zh), 82 
jaar oud. Zij is begraven in Uden.  
 
Later komt hier Lambertus Broks en Antonia 

van Wanrooij hier wonen. Zij kopen de woning van de nazaten van de familie “van den 
Tillaart” (zie ook Derptweg 5).  
 

Lambertus (Bert) Broks is 
geboren op 10-04-1925. Bert is 
overleden op 03-07-2003 in 
Vorstenbosch, 78 jaar oud. Bert 
trouwde met Antonia (Tonnie) 
van Wanrooij.  

 
De oude woning is afgebroken en geheel 
vernieuwd. Nu medio 2010 woont hier 
zoon Willem Broks. 
 

Wilhelmus (Willem) Broks, 
zoon van Lambertus (Bert) Broks 
en Antonia (Tonnie) van Wanrooij. Willem trouwde met José Gies.  

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