
OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
DERPTWEG 1 
 
In 1908 bouwt Antonius de Groot op deze plek 
(sectie: E1119), tegenover zijn geboortehuis Derpt 
6, een woonhuis met smederij. Toon heeft het 
perceel aangekocht van buurman Jan van den 
Broek en Geertuij van Boxtel. 
 
In het huis is een steen gemetseld met het 
opschrift: Mr. SMID 20-07-1908.  
 
Op 12-12-1908 neemt het kersverse echtpaar hier 
hun intrek. In 1909 krijgt Toon voor de smederij 
een Hinderwet vergunning.  
Bijna 20 jaar blijven ze met hun gezin hier werken en wonen. Op 29-9-1926 vertrekken 
ze naar Uden. 
    

Antonius (Toon) de Groot is geboren op 04-07-1878 in Uden, zoon van 
Leonardus (Naris) de Groot en Elisabeth (Bet) van Bakel. Toon is overleden op 05-
03-1932 in Bakel en Milheeze, 53 jaar oud. Toon trouwde, 30 jaar oud, op 19-11-

1908 in Heeswijk met 
Jacoba (Coba) van 
Uden, 24 jaar oud. Het 
kerkelijk huwelijk vond 
plaats op 25-11-1908 in 
Heeswijk. Coba is geboren 
op 15-06-1884 in 
Berlicum, dochter van 
Peter van Uden en Adriana 
Merkx.  
 
Er komt weer een smid 
wonen. Op 2-9-1926 
worden Petrus Loosschilder 
en zijn broer Hendrikus 
vanuit Wijchen hier 
ingeschreven. Antonia 
Driessen komt op 24-1-
1927 vanuit Oss en huwt 
met Petrus Loosschilder. 
Het echtpaar vertrekt op 
3-1-1930 naar Oss. 

 
Petrus Gerardus 
Loosschilder is geboren 
op 20-05-1902 in Mulheim 
(Dl). Petrus trouwde, ten 
hoogste 25 jaar oud, vóór 
1927 met Antonia 
Bernardina Driessen, ten 
hoogste 22 jaar oud. 
Antonia is geboren op 02-
01-1905 in Oss.  

 

w
w

w
.v

or
st

en
bo

sc
h-

in
fo

.n
l



Helemaal vanuit Overasselt komen op 24-3-1930  Matheus Stevens en Geertuida 
Heessen. Zij blijven hier tot 1932 en vertrekken dan naar de Heuvel 2 waar ze een 
nieuwe woning, winkel en smederij stichten. 

Mattheus Johannes Stevens is geboren op 28-09-1893 in Overasselt, zoon van 
Petrus Stevens en Helena Arts. Matheus is overleden op 19-11-1963 in 
Vorstenbosch, 70 jaar oud. Matheus trouwde, ongeveer 37 jaar oud, omstreeks 
1930 met Geertruida Johanna Heessen, ongeveer 32 jaar oud. Geertruida is 
geboren op 09-03-1898 in Ravenstein, dochter van Wouterus Joseph Heessen en 
Margaretha Johanna Molmans. Geertruida is overleden op 25-07-1957 in 
Vorstenbosch, 59 jaar oud.  

 
Op 7-10-1932 wordt hier vanuit 
Geffen Gerardus van de Loop 
ingeschreven en op 29-9-1932 
volgt zijn vrouw Adriana van 
Berkel. Zij komt uit Rosmalen. 
Grad van de Loop runt hier een 
kolenhandel en expeditiebedrijf. 
Na het overlijden van zijn vrouw 
Adriana vertrekt Grad naar de 
Schoolstraat. 

 
Gerardus (Grad) van de Loop is geboren 
op 09-10-1905 in Geffen, zoon van Johannes 
van de Loop en Gerdina van den Langenberg. 
Grad is overleden op 16-01-1985 in 
Vorstenbosch, 79 jaar oud. Grad trouwde, 
ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1932 met Adriana van Berkel, ongeveer 24 
jaar oud. Adriana is geboren op 22-11-1908 in Rosmalen. Adriana is overleden op 
14-11-1974 in Vorstenbosch, 65 jaar oud.  

 
 
 
Sinds 1976 woont hier de familie 
hier Wakker-Muitjens. 
Later is dochter Ellen met haar 
gezin hier komen wonen. 
 
 
 
 
 
 
Tekst en foto’s: Cor Ottenheim. 
Foto’s: Jo van de Berg en BHIC. 
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