
OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
DERPTWEG 2 
 
In 1807 is Franciscus Paulussen van der Heijden de eigenaar van deze woning (Uden, 
sectie  K12) en wonen zijn schoonzoon Nicolaas Henrici van Geelkerken en dochter 
Catharina Francisci van der Heijden hier.  
In 1820 verhuizen Nicolaas en zijn vrouw maar ze zijn inmiddels wel de eigenaars van 
deze woning met herberg, winkel en bakkerij.  
 

Nicolaas Henrici van Geelkerken is geboren op 15-09-1769 in Uden, zoon van 
Hendricus Joannis van Geelkerken en Adriana Leonardi van den Bogaart. Nicolaas 
is overleden op 10-09-1827 in Uden, 57 jaar oud. Nicolaas trouwde, 37 jaar oud, 
op 07-09-1807 in Uden met Catharina Francisci van der Heijden, 26 jaar oud. 
Catharina is geboren op 25-01-1781 in Uden, dochter van Franciscus Paulussen 
van der Heijden en Hendrina Wilhelmi van den Berk. Catharina is overleden op 13-
10-1861 in Uden, 80 jaar oud.  

 
Henricus van Dijk en zijn zuster Maria van Dijk huren deze woning. In 1828 komt 
Hubertus Langenhuijsen vanuit Berlicum naar deze woning. Hij trouwt met Maria en ze 
vertrekken in 1832 naar Bedafseweg 2. 
 

Hubertus Langenhuijsen, zoon van Hendrikus Joannes Langenhuijsen en 
Huiberdina Joannes Langenhuijsen. Hij is gedoopt op 20-05-1803 in Berlicum. 
Hubertus is overleden op 19-01-1870 in Uden, 66 jaar oud. Hubertus trouwde, 24 
jaar oud, op 07-02-1828 in Uden met Maria Joannes van Dijk, 28 jaar oud. 
Maria is een dochter van Johannes Henricus van Dijk en Anna Maria Henricus 
Kluijtmans. Zij is gedoopt op 08-09-1799 in Uden. Maria is overleden op 26-08-
1885 in Uden, 85 jaar oud.  

 
Henricus van Dijk is dan inmiddels ook gehuwd en hij vertrekt met zijn vrouw Huberdina 
Verhagen ook in 1832. Hij gaat naar de overkant (Lendersgat 1) en beginnen daar een 
herberg en winkel. 
 

Henricus Joannes van Dijk, zoon van Johannes Henricus van Dijk en Anna 
Maria Henricus Kluijtmans. Hij is gedoopt op 23-10-1795 in Uden. Henricus is 
overleden op 22-11-1869 in Vorstenbosch, 74 jaar oud. Henricus trouwde, 35 jaar 
oud, op 13-05-1831 in Uden met Huberdina Verhagen, 29 jaar oud. Huberdina 
is een dochter van Henricus Joannes Verhagen en Francisca Goossens. Zij is 
gedoopt op 06-11-1801 in Den Dungen. Huberdina is overleden op 31-12-1870 in 
Nistelrode, 69 jaar oud.  

 
Van 1932 tot 1840 verhuurt de eigenaresse Catharina Francisci van der Heijden deze 
woning aan Ardina van den Hurk en haar kinderen. Ardina is de weduwe van Martinus 
van Boxtel. 
 

Ardina van den Hurk, dochter van Antonius Arnoldi van den Hurk en Catharina 
Rovers. Zij is gedoopt op 22-10-1795 in Veghel. Ardina is overleden op 04-08-
1864 in Veghel, 68 jaar oud. Ardina trouwde, 23 jaar oud, op 19-06-1819 in 
Veghel met Marianus Arnoldus van Boxtel, 27 jaar oud. Marianus is een zoon 
van Arnoldus Henrici van Boxtel en Anna Maria Joannes Verhoeven. Hij is gedoopt 
op 16-05-1792 in Uden. Marianus is weduwnaar van Anna Maria Beekmans (1779-
1819), met wie hij trouwde op 07-10-1814 in Gemert.  

 
In 1840 koopt Wilhelmus Raijmakers deze woning voor zijn dochter Allegonda Raijmakers 
die getrouwd is met Henricus Nouwens, het wordt nu weer een herberg.  
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Henricus Nouwens is geboren op 22-06-1812 in Vorstenbosch, zoon van 
Adriaen Henrici Nouwens en Joanna Henricus van Dijk. Henricus is overleden op 
23-12-1889 in Vorstenbosch, 77 jaar oud. Henricus trouwde, 27 jaar oud, op 13-
02-1840 in Veghel met Allegonda Raijmakers, 17 jaar oud. Allegonda is 
geboren op 15-07-1822 in Son en Breugel, dochter van Wilhelmus Raijmakers en 
Allegonda van Nuenen.  

 
In 1849 koopt Andre Jean Louis baron van den Bogaerde van 
Terbrugge deze bouwmanswoning voor 730 gulden.  
 
Hij verhuurt het in 1850 aan bakker Christianus Mannaerts en 
Catharina van Aspert. Tot 1892 bestieren zij hier een bakkerij 
en herberg. 
 

Christianus Mannaerts is geboren op 26-05-1821 in 
Tilburg, zoon van Petrus Josephus Mannaerts en Helena 
van Beurden. Christianus is overleden op 11-08-1892 in 
Tilburg, 71 jaar oud. Christianus trouwde, 27 jaar oud, 
op 26-07-1848 in Dinther met Catharina van Aspert, 
26 jaar oud. Catharina is geboren op 25-12-1821 in Dinther, dochter van Henricus 
van Aspert en Johanna Margaretha Snelders. Catharina is overleden op 06-12-
1886 in Uden, 64 jaar oud.  

 
Op 15-07-1892 vertrekken van de Hondstraat 4 in Vorstenbosch, Johannes Habraken en 
Johanna Maria van den Elzen. Zij komen naar deze woning en blijven tot 1916. 
 

Johannes Habraken is geboren op 11-09-1840 in Dinther, zoon van Martinus 
Jan Habraken en Dilliana Peter van Hooft. Johannes is overleden op 18-10-1905 in 
Uden, 65 jaar oud. Johannes trouwde, 29 jaar oud, op 13-01-1870 in Gemert met 
Johanna Maria van den Elzen, 21 jaar oud. Johanna is geboren op 01-09-1848 
in Gemert, dochter van Godefridus van den Elsen en Catharina de Vlam. Johanna 
is overleden op 01-04-1916 in Uden, 67 jaar oud.  

 
De volgende bewoners zijn Adrianus van den Broek en zijn vrouw Hendrika van den 
Bogaard. Zij komen na 25-02-1916 vanuit Veghel en blijven tot 1925. Ze gaan hier aan 
het boeren. 
 

Adrianus (Janus) van 
den Broek is geboren op 
16-09-1878 in Veghel, 
zoon van Jan van den 
Broek en Mechelina 
Pennings. Janus is 
overleden op 12-06-1937 
in Vorstenbosch, 58 jaar 
oud. Janus trouwde, 33 
jaar oud, op 15-05-1912 
in Nistelrode met 
Hendrika van den 
Bogaard, 29 jaar oud. 
Hendrika is geboren op 
02-10-1882 in 
Vorstenbosch, dochter van Martinus van den Bogaart en Johanna van den Heuvel. 
Hendrika is overleden op 24-12-1942 in Vorstenbosch, 60 jaar oud.  

 
Als Cornelis Verhoeven net getrouwd is met Antonia van den Meulenhof gaat hij hier op 
de Brakken wonen. Hij en zijn echtgenote huren deze Jonkerboerderij. Het echtpaar blijft 
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er tot 1931 en vertrekt, kort na het overlijden van hun zoontje Toontje op 29-01-1931,  
met de twee dochters naar Bedafseweg 4 (verdwenen woning K19, is de plek tegenover 
Bedafseweg 1). 

 
Cornelis (Neliske) Verhoeven is geboren op 
21-06-1891 in Vorstenbosch, zoon van Antonius 
Verhoeven en Ardina van Dijk. Neliske is 
overleden op 20-08-1955 in Vorstenbosch, 64 
jaar oud. Neliske trouwde, 33 jaar oud, op 09-
01-1925 in Uden met Antonia (Tonia) van den 
Meulenhof, 24 jaar oud. Tonia is geboren op 10-
04-1900 in Uden, dochter van Henricus van den 
Meulenhof en Henrica Smits. Tonia is overleden op 10-08-1987 in Veghel (zh), 87 
jaar oud. Zij is begraven op 14-08-1987 in Vorstenbosch.  

 
In 1931 worden Willem van Geelkerken en Anna Hopmans hier ingeschreven. Eerst 
huurden zij de woning maar circa 1964 hebben ze het huis kunnen kopen van de erven 
van de familie “van den Bogaerde van Terbrugge”. De woning, die eens van 
overgrootvader Nicolaas van Geelkerken was, komt zo weer terug in de familie. 
 
Later is de oude boerderij afgebroken en is op dezelfde plek een bungalow gebouwd. 

 
Willem van Geelkerken is geboren 
op 14-04-1900 in Uden, zoon van 
Jacobus van Geelkerken en 
Lamberdina van de Vondervoort. 
Willem is overleden op 30-01-1976 in 
Uden, 75 jaar oud. Willem trouwde, 
ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 
1927 met Theodora Johanna 
(Anna) Hopmans, ongeveer 24 jaar 
oud. Anna is geboren op 28-05-1903 
in Gennip. Anna is overleden op 03-
09-1983 in Uden, 80 jaar oud.  
 
Petrus Raijmakers en Gerdina Smits 

worden in 1983 de nieuwe eigenaars. Zij blijven er tot februari 1989 wonen. 
 
Sinds die tijd woont er Wiart van de 
Pas en zijn gezin. 
 
Wiart van der Pas, zoon van 
Adrianus (Jas) van der Pas en Anna 
Maria (Marietje) Roefs. Wiart trouwde 
met Antonia Kuijpers. 
 
 
 
 
 
Tekst en foto’s: Cor Ottenheim. 
Foto’s: Jo van de Berg en BHIC. 
Info boek: "Op Bedaf". 
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