
OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
DERPTWEG 6 
 
Peter Simonis de Groot was van beroep smid en heeft hier zijn gezin gesticht (Uden, 
sectie K15 en K16). Het is een woning met smederij. Hij huwde Josina van de Veerdonk 
uit Heeswijk. 
 

Peter Simonis de Groot, zoon van Sijmen Joannes de Groot en Johanna Petri 
Hendriks. Hij is gedoopt op 13-12-1778 in Uden. Peter is overleden op 23-07-
1818 in Uden, 39 jaar oud. Peter trouwde, 27 jaar oud, op 27-01-1806 in Uden 
met Josina Antonius van de Veerdonk, 18 jaar oud. Josina is een dochter van 
Antonius Henrici van de Veerdonk en Petronella Judoci van de Weteringh. Zij is 
gedoopt op 25-08-1787 in Heeswijk. Josina is overleden op 14-05-1847 in Uden, 
59 jaar oud.  

 
In 1835 huwt zoon Antonius Peter de Groot met Francisca 
Leonardus van Dijk en komt bij de weduwe Josina van de 
Veerdonk in huis wonen. 
Antonius Peter de Groot was grofsmid en kocht in 1846 alle 
eigendommen van zijn ouders, zijn moeder Josina van de 
Veerdonk en zijn zuster Petronella mochten in een deel van het 
huis blijven. Het huis had al twee voordeuren en werd soms ook 
dubbel bewoond.  
 

Antonius Peter (Toon de Smid) de Groot, zoon van Peter Simonis de Groot en 
Josina Antonius van de Veerdonk. Hij is gedoopt op 24-12-1806 in Nistelrode. 
Toon de Smid is overleden op 22-01-1868 in Uden, 61 jaar oud. Toon de Smid 
trouwde, 28 jaar oud, op 30-05-1835 in Nistelrode met Francisca Leonardus 
(Ciska) van Dijk, 26 jaar oud. Ciska is een dochter van Leonardus Joannes 
(Naris) van Dijk en Elisabeth Francisci (Bet) Langens. Zij is gedoopt op 19-05-
1809 in Vorstenbosch. Ciska is overleden op 04-03-1861 in Vorstenbosch, 51 jaar 
oud.  

 
Leonardus de Groot blijft op de Brakken in het dubbele woonhuis van zijn vader Antonius 
de Groot (alias Toon de Smid) wonen en huwt in 1876 met Elisabeth van Bakel. In 1875 
heeft Naris de Groot bij de boedelscheiding de onroerende goederen overgenomen voor f 
1600,-. 
Ook hij was grof- en hoefsmid en hij woonde hier tot zijn dood in 1912.  
 

Leonardus (Naris) de Groot is geboren op 11-01-1843 in Uden, zoon van 
Antonius Peter (Toon de Smid) de Groot en Francisca Leonardus (Ciska) van Dijk. 
Naris is overleden op 13-04-1912 in Uden, 69 jaar oud. Naris trouwde, 33 jaar 
oud, op 25-08-1876 in Heesch met Elisabeth (Bet) van Bakel, 32 jaar oud. Bet 
is geboren op 09-04-1844 in Heesch, dochter van Hendrik van Bakel en Maria 
Ruijs. Bet is overleden op 17-03-1898 in Uden, 53 jaar oud.  

 
De dochters Maria, Petronella en Johanna Maria de Groot blijven na het overlijden van 
hun ouders voorlopig in het voorhuis wonen.  
Maria overlijdt hier ongehuwd in 1918 en Petronella vertrekt in 1921 naar Helmond, zij 
huwt met Johannes van Heck. 
 
In 1922 trouwt Johanna Maria de Groot met haar buurjongen Hendricus Verhoeven. Hij 
komt hier wonen. Nadat er drie kinderen geboren zijn is het huis te klein en vertrekt het 
echtpaar naar Veghel. 
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Hendricus Verhoeven is geboren op 04-09-1891 in Uden, zoon van Everardus 
Martinus Verhoeven en Anna Maria van der Sanden. Hendricus is overleden op 24-
06-1957 in Veghel, 65 jaar oud. Hendricus trouwde, 30 jaar oud, op 10-02-1922 
in Uden met Johanna Maria (Hanneke) de Groot, 33 jaar oud. Hanneke is 
geboren op 22-10-1888 in Uden, dochter van Leonardus (Naris) de Groot en 
Elisabeth (Bet) van Bakel. Hanneke is overleden op 17-11-1959 in Veghel, 71 jaar 
oud.  

 
In het achterhuis wonen 
tot 1920 Francisca de 
Groot met haar man 
Martinus Lambertus van 
den Broek en hun 
kinderen. 
Dan ruilt in 1920 de 
weduwe van Martinus, 
Francisca de Groot haar 
woonplek met een 
boerderij aan de  
Vorstenbosscheweg 16 
(weg naar Nistelrode) 
van haar achternicht 
Maria Francisca (Sien) 
Rovers en Johannes 
(Has) van de Ven.  

 
Martinus Lambertus van den Broek is geboren op 17-08-1876 in Uden, zoon 
van Antonius van den Broek en Maria van Hooft. Martinus is overleden op 21-10-
1919 in Uden, 43 jaar oud. Martinus trouwde, 28 jaar oud, op 19-05-1905 in Uden 
met Francisca de Groot, 21 jaar oud. Francisca is geboren op 29-10-1883 in 
Uden, dochter van Leonardus (Naris) de Groot en Elisabeth (Bet) van Bakel. 
Francisca is overleden op 03-08-1946 in Vorstenbosch, 62 jaar oud.  

 
Deze hadden geen kinderen en wilden wat kleiner 
wonen (foto rechts). 
 

Johannes (Has) van de Ven is geboren op 29-
07-1874 in Vorstenbosch, zoon van Wilhelmus 
van de Ven en Wilhelmina Hoevenaars. Has is 
overleden op 20-12-1947 in Uden, 73 jaar oud. 
Has trouwde, 36 jaar oud, op 19-01-1911 in 
Nistelrode met Maria Francisca (Sien) Rovers, 
36 jaar oud. Sien is geboren op 09-05-1874 in 
Zijtaart, dochter van Cornelis (Knilis) Rovers en 
Petronella (Nel de Smid) de Groot. Sien is 
overleden op 10-09-1960 in Mariaheide, 86 jaar 
oud.  

 
In 1945 komen Nicolaas (Klaos) Rovers en Maria (Mie) Sanders in 
dit achterhuis op de Brakken wonen. Samen met hun dochter Dina 
die dan nog ongehuwd is trekken ze in bij Kloas zuster Sien 
Rovers.                                                 Foto rechts Mie Sanders. 
 

Nicolaas (Klaos) Rovers is geboren op 19-01-1876 in 
Zijtaart, zoon van Cornelis (Knilis) Rovers en Petronella 
(Nel de Smid) de Groot. Klaos is overleden op 30-10-1955 
in Uden, 79 jaar oud. Klaos trouwde, 31 jaar oud, op 01-
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02-1907 in Uden met Maria (Mie) Sanders, 30 jaar oud. Mie is geboren op 27-
11-1876 in Uden, dochter van Theodorus (Dorus Kobuskes) Sanders en Antonetta 
van der Wijst. Mie is overleden op 17-06-1949 in Uden, 72 jaar oud.  

 
Jas van der Heijden de echtgenote van Dina 
Rovers (foto rechts) woonden sinds hun huwelijk 
in 1949 bij zijn schoonvader in huis.  
In 1952 is de weduwenaar Klaos Rovers met zijn 
schoonzoon en dochter naar Herpen vertrokken. 
 

Arnoldus (Jas) van der Heijden is 
geboren omstreeks 1912 in Loosbroek. Jas 
is overleden op 12-11-1986 in Herpen, 
ongeveer 74 jaar oud. Jas trouwde, 
ongeveer 37 jaar oud, op 13-05-1949 in 
Uden met Ardina Josephina (Dina) Rovers, 34 jaar oud. Dina is geboren op 
04-03-1915 in Uden, dochter van Nicolaas (Klaos) Rovers en Maria (Mie) Sanders. 
Dina is overleden op 10-07-1996 in Berghem, 81 jaar oud.  

 
Hierna werd dit deel van de woning 
verhuurd aan het echtpaar Jan Timmers en 
Marie van der Heijden. Marie van der 
Heijden was een nicht van de verhuurster 
Sien van de Ven die dan in het voorhuis 
woont. Jan en Maria Timmers - van der 
Heijden blijven kinderloos. 
In 1960 overleed Sien van de Ven-Rovers  
en kon Jan Timmers uit de boedelscheiding 
deze boerderij kopen voor f 11.000,-.  
Na het overlijden van zijn vrouw in 1968 
bleef hij hier alleen wonen. In 1986 is Jan 
naar een verzorgingstehuis in Uden 
vertrokken en is de woning openbaar 
verkocht. 

 
Johannes Jacobus (Jan) Timmers is geboren op 04-03-1900 in Uden, zoon van 
Gerardus (Grard) Timmers en Henrica Thomassen. Jan is overleden op 12-11-
1986 in Uden (vzh), 86 jaar oud. Jan trouwde, 
28 jaar oud, op 27-04-1928 in Nistelrode met 
Johanna Maria (Anna) van der Heijden, 27 
jaar oud. Anna is geboren op 18-10-1900 in 
Dinther, dochter van Johannes van der Heijden 

en Johanna van de Ven. 
Anna is overleden op 26-
05-1968 in Vorstenbosch, 
67 jaar oud.  
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Het huis is inmiddels grondig 
(tweedelig in 1986) 
verbouwd, nu medio 2010 
woont in het voorhuis 
(Derptweg 6) Harrie van der 
Wijst en echtgenote Riek 
Donkers. 
 
Hendrikus (Harrie) van der 
Wijst, zoon van Adrianus van 
der Wijst en Johanna 
Theodora van der Steen. 
Harrie trouwde met Henrica 
(Riek) Donkers. Riek is een 
dochter van Johannes 
(Hannes) Donkers en 
Hendrika Maria (Drieka) van 
den Broek.  
 

In het achterhuis (Derptweg 8) wonen zoon Adrie van der Wijst en Adriana de Graaf met 
hun gezin. 

 
Adrie van der Wijst, zoon 
van Hendrikus (Harrie) van 
der Wijst en Henrica (Riek) 
Donkers. Adrie trouwde met 
Adriana de Graaf.  
 
 
Tekst en foto’s: Cor 
Ottenheim. 
Foto’s: Jo van de Berg en 
BHIC. 
Info boek: "Op Bedaf". 
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