
OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
DERPTWEG 4 
 
Henricus Josephus Petrus Hoefs woont hier op Bedaf in dit huis (Uden, sectie  K13 en 
K14) en hij is er in 1826 overleden. Hij laat ondermeer na een huis, hof op Bedaf, 
bouwland, heigrond, groesland en een gagelveld.  
 
Omstreeks 1770 zou Henricus Josephus Hoefs vanuit ‘s-Hertogenbosch naar Uden zijn 
gekomen. Daar verloor hij tot viermaal toe, na een kortstondig huwelijk, zijn echtgenote.  
In totaal zijn 22 kinderen bekend. 
Het aangaan van een nieuw huwelijk na het overlijden van man of vrouw toentertijd,  
was puur een kwestie van lijfsbehoud, al was het maar voor de verzorging van de kleine 
kinderen. 
 
Zijn vijfde vrouw Maria van de Weijer, inmiddels weduwe, verhuist in 1829 naar een klein 
wevershuisje aan de Bedafseweg, waar ze hertrouwt met Marinus van de Groenendaal. 
 
Op 23 juni 1829 verkopen de erfgenamen van Hendrikus Hoefs twee huizen op de 
Brakken aan de gemeente Uden om er onderwijs in te gaan geven. 
Een van de laatste bewoners is Lambertus Hoefs. Hij vertrekt naar Rietdijk C (verdwenen 
boerderij plek: Rietdijk 18) en gaat huwen met  Johanna Jaspers. 
 

Henricus Josephus Petrus Hoefs, zoon van Petrus Adrianus Hoefs en Johanna 
Raaijmakers. Hij is gedoopt op 26-09-1748 in ’s-Hertogenbosch. Henricus is 
overleden op 27-12-1826 in Uden, 78 jaar oud. Henricus:  
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 11-05-1773 in Uden met Lamberdina Suijskens, 
ongeveer 23 jaar oud. Lamberdina is geboren omstreeks 1750, dochter van 
Lamert Arien Suijskens en Henrica Kerkhof. Lamberdina is overleden op 15-05-
1779 in Uden, ongeveer 29 jaar oud.  
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 21-11-1779 in Uden met Hendrien Johanna 
Kluijtmans, 28 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 28-02-1751 (dinther). 
Hendrien is een dochter van Joannes Henricus Kluijtmans en Engelina Joannes 
Jacobs Leijen. Zij is gedoopt op 28-02-1751 in Dinther. Hendrien is overleden 
omstreeks 1788 in Uden, ongeveer 37 jaar oud.  
(3) trouwde, 40 jaar oud, op 04-01-1789 in Uden met Johanna Gerardus van 
de Coevering, ongeveer 29 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1760 in 
Uden. Johanna is overleden op 17-06-1795 in Uden, ongeveer 35 jaar oud.  
(4) trouwde, 47 jaar oud, op 05-11-1795 in Uden met Ardina Arnoldus Derks, 
30 jaar oud. Ardina is een dochter van Arnoldus Derks en Maria Jochem Daandels. 
Zij is gedoopt op 20-07-1765 in Zeeland. Ardina is overleden op 08-02-1813 in 
Uden, 47 jaar oud.  
(5) trouwde, 66 jaar oud, op 28-06-1815 in Uden met Anna Maria Dirk van de 
Weijer, 37 jaar oud. Anna is een dochter van Delis van de Weijer en Henrica 
Cornelissen Kandelaars. Zij is gedoopt op 30-08-1777 in Uden. Anna is overleden 
op 21-03-1847 in Uden, 69 jaar oud. Anna trouwde later op 02-03-1830 in Uden 
met Marinus van de Groenendaal (1774-1847).  

 
In 1830 wordt de boerderij tot een school en schoolhuis verbouwd. In het voorste deel  
komt de onderwijzer te wonen. 
In 1834 woont er Jacobus van de Leijgraaf met zijn eerste vrouw Maria Christiaans. In 
1860 overlijdt Jacobus, hij is dan 40 jaar onderwijzer op deze school. 
 

Jacobus van de Leijgraaf, zoon van Theodorus Henrici (Dirk) van de Leijgraaf 
en Johanna Maria Pulsers. Hij is gedoopt op 11-12-1799 in Uden. Jacobus is 
overleden op 13-05-1860 in Uden, 60 jaar oud. Jacobus:  
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(1) trouwde, 26 jaar oud, op 04-02-1826 in Uden met Maria Magdalena 
Christiaans, 30 jaar oud. Maria is een dochter van Hermanus Christiaans en 
Joanna Tijssen. Zij is gedoopt op 22-07-1795 in Wanroij. Maria is overleden op 
26-11-1841 in Uden, 46 jaar oud.  
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 06-05-1843 in Uden met Maria Geertruida 
Kersten, 32 jaar oud. Maria is geboren op 02-02-1811 in Wanssum, dochter van 
Petrus Kersten en Petronella Koenen. Maria is overleden op 23-10-1869 in Uden, 
58 jaar oud.  
 

In 1860 wordt Johannes Wijnbergen hier als nieuwe onderwijzer benoemd. Hij blijft hier 
slechts een jaar. 
 

Johannes Ludovicus Wijnbergen, zoon van Jan Wijnbergen en Maria Catharina 
Ossewald. Hij is gedoopt op 19-10-1816 in Deventer. Johannes trouwde, 25 jaar 
oud, op 29-01-1842 in Helmond met Godefrida Rooijackers, 41 jaar oud. 
Godefrida is een dochter van Hendricus Rooijackers en Hendrica Verstappen. Zij is 
gedoopt op 14-10-1800 in Helmond. Godefrida is weduwe van Peter van Oorschot 
(1801-vóór 1842), met wie zij trouwde op 01-05-1826 in Helmond.  

 
Johannes van Buel wordt in 1866 de onderwijzer op Bedaf. Daarvoor zijn een aantal 
tijdelijke benoemingen gepasseerd. Meester “van Buel” was eerst in Veghel actief in het 
onderwijs. Tot op 74-jarige leeftijd heeft hij onderwijs gegeven op Bedaf. 
 

Johannes Jacobus van Buel, zoon van Lambertus Jacobus van Buel en Cornelia 
Elisabetha Joannis Pits. Hij is gedoopt op 10-10-1811 in Veghel. Johannes is 
overleden op 09-07-1885 in Uden, 73 jaar oud. Johannes trouwde, 39 jaar oud, 
op 26-06-1851 in Erp met Henrica Maria van Eindhoven, 28 jaar oud. Henrica 
is geboren op 01-10-1822 in ’s-Hertogenbosch, dochter van Petrus van Eindhoven 
en Henrica van Lith. Henrica is overleden op 14-03-1866 in Uden, 43 jaar oud.  

 
Op 1 april 1886 is Hendrikus Janssen benoemd als het nieuwe schoolhoofd. Hij is tot 
1891 gebleven. 
Na ruim zestig jaar wordt besloten om een nieuw schoolgebouw te stichten bij de kerk in 
Vorstenbosch. Dit betekende het einde van deze school op Bedaf. 
 
In 1892 kopen de kinderen van Johannes Theodorus van Veghel de school, hun moeder  
de weduwe Johanna Maria van Dijk komt hier samen met hen wonen. De school gaat 
dienst doen als schuur. In 1902 is er een stal bijgebouwd. In 1912 verhuisd de weduwe 
met haar kinderen naar Moleneind (Uden). Het huis is door de kinderen verkocht. 
 

Johanna Maria van Dijk is geboren op 15-06-1832 in Uden, dochter van 
Henricus Joannes van Dijk en Huberdina Verhagen. Johanna is overleden op 09-
11-1913 in Uden, 81 jaar oud. Johanna trouwde, 23 jaar oud, op 24-04-1856 in 
Nistelrode met Johannes Theodorus van Veghel, 31 jaar oud. Johannes is 
geboren op 05-09-1824 in Vorstenbosch, zoon van Johannes (Jan) van Veghel en 
Wilhelmina Franciscus van der Aa. Johannes is overleden op 02-03-1886 in Uden, 
61 jaar oud.  

 
De koper in 1912 is Peter Cornelis Peters, molenaar te Vorstenbosch. 
Peter woonde met zijn gezin van 24-11-1908 tot 27-5-1912 in de Oude 
Kerkstraat (nu Kapelstraat 8, Vorstenbosch). Hij blijft tot 1918 molenaar 
en is later met zijn gezin naar elders vertrokken. 
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Peter Cornelis Peters is geboren op 
09-04-1881 in Asten, zoon van 
Lambertus Peters en Clara Petronella 
Holten. Peter trouwde, 29 jaar oud, op 
16-02-1911 in Nistelrode met Theodora 
van de Ven, 34 jaar oud. Theodora is 
geboren op 04-09-1876 in Nistelrode, 
dochter van Lambertus  
van de Ven en Hendrika Verwijst.  
 
In 1920 komt de woning even in bezit 
van Antonius Lucius. Bij openbare 

verkopen zette hij vaak in op huizen om er slaggeld van te vangen. Hij heeft het daarna 
snel doorverkocht aan Theodorus van Schijndel uit Vinkel. Theodorus was getrouwd met 
Maria van Geelkerken. Maria is op Bedaf geboren. 
 

Theodorus van Schijndel is geboren op 07-06-1873 in Nuland, zoon van 
Albertus van Schijndel en Hendrika Leeijen. Theodorus trouwde, 41 jaar oud, op 
05-02-1915 in Nuland met Maria van Geelkerken, 50 jaar oud. Maria is geboren 
op 29-02-1864 in Uden, dochter van Hendricus van Geelkerken en Francijn van 
den Dungen. Maria is overleden op 22-10-1937 in Uden, 73 jaar oud. Maria is 
weduwe van Martinus van den Hogen (1857-1914), met wie zij trouwde op 10-04-
1913 in Nistelrode.  

 
Johannes van Kessel koopt in 1948 deze 
woning en komt er met zijn gezin wonen. 
Het huis is in 1973 verkocht. 
 

Johannes (Jan) van Kessel is 
geboren op 04-09-1905 in Dinther, 
zoon van Petrus (Piet) van Kessel en 
Helena van den Bogaart. Jan is 
overleden op 25-08-1970 in Uden, 64 
jaar oud. Jan trouwde, 26 jaar oud, 
op 26-04-1932 met Alberdina 
(Bertha) van der Zanden, 22 jaar 
oud. Bertha is geboren op 01-09-
1909 in Dinther, dochter van Marinus 
van der Zanden en Allegonda Verboorten. Bertha is overleden op 16-10-1997 in 
Veghel (zh), 88 jaar oud.  

 
Toon Timmers en Anneke van de 
Ven zijn de nieuwe bewoners. Ze 
blijven hier kort wonen en 
vertrekken naar een nieuwe woning 
op Bedafseweg 3. 
 
Antonius (Toon) Timmers, zoon 
van Adrianus (Janus) Timmers en 
Anna Leenders. Toon trouwde met 
Anneke van de Ven.  
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Eigenaar in 1975 is Hendrikus 
Heerkens.  
 
In 1979 vindt er een 
verbouwing plaats. 
Van 1979 tot 1986 woont er 
een familie Janssens.  
 
Sinds 1986 woont er de familie 
de Vries. 
 
Tekst en foto’s: Cor 
Ottenheim. Foto’s: Jo van de 
Berg en BHIC. 
Info boek: "Op Bedaf". 
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