
OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
HEUVEL 1 
 
Vóór 1800 zou deze boerderij, die stamt uit 1648, in bezit zijn van de erven “Joosten” 
(info: Jo van den Berg). 
 
In 1832 zijn erven van Johannes van Veghel eigenaar van deze boerderij (sectie: 
E282/1050/1302/1303). Zijn tweede vrouw de weduwe Wilhelmina van der Aa woont er 
tot haar overlijden in 1845. 
 

Johannes (Jan) van Veghel, zoon van Theodorus Joannes van Veghel en 
Hendrica Joannes van Lieshout. Hij is gedoopt op 12-08-1777 in Breugel. Jan is 
overleden op 31-07-1829 in Vorstenbosch, 51 jaar oud. Jan: 
(1) trouwde, 34 jaar oud, op 02-02-1812 in Dinther met Maria Henrici 
Nouwens, 40 jaar oud. Maria is een dochter van Hendrikus Ludovici Naus en 
Maria Adrianus Donkers. Zij is gedoopt op 02-12-1771 in Dinther. Maria is 
overleden op 24-06-1814 in Vorstenbosch, 42 jaar oud. 
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 28-09-1815 in Nistelrode met Wilhelmina 
Franciscus van der Aa, 33 jaar oud. Wilhelmina is een dochter van Francis 
Theodorus van der Aa en Adriana Leonardus van Dijk. Zij is gedoopt op 21-04- 
1782 in Vorstenbosch. Wilhelmina is overleden op 09-05-1845 in Vorstenbosch, 
63 jaar oud. Wilhelmina is weduwe van Johannes Henricus Hoefs (1777-1808), 
met wie zij trouwde op 24-05-1807 in Nistelrode. 

 
Circa 1850 koopt Martinus van Veghel de woning van de mede-
erfgenamen. Hij wordt de hoofdbewoner en trouwt in 1851 met 
Anna Maria Spierings. In 1863 (23-10-1863) is de boerderij 
afgebrand en weer opgebouwd. De eeuwen oude lindeboom is 
toen zwaar beschadigd. 
 

Martinus van Veghel is geboren op 23-09-1816 in 
Vorstenbosch, zoon van Johannes (Jan) van Veghel en Wilhelmina Franciscus van 
der Aa. Martinus is overleden op 22-11-1879 in Vorstenbosch, 63 jaar oud. 
Martinus: (1) trouwde, 34 jaar oud, op 30-01-1851 in Heesch met Anna Maria 
Spierings,ongeveer 32 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1819 in Heesch, 
dochter van Hendricus Joannes Spierings en Johanna Joannes van de Haselberg. 
Anna is overleden op 17-03-1853 in Vorstenbosch, ongeveer 34 jaar oud. 
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 20-01-1856 in Heesch met Johanna Joannes van 
de Ven, 29 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 20-01-1856 in Heesch. 
Johanna is geboren op 01-10-1826 in Heesch, dochter van Johannes Hendrik van 
der Ven en Maria Arnoldi van Nistelrooij. Johanna is overleden op 18-11-1864 in 
Vorstenbosch, 38 jaar oud. 
(3) trouwde, 51 jaar oud, op 04-05-1868 in Heesch met Francisca 
Ploegmakers, 42 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 04-05-1868 in 
Heesch. Francisca is geboren op 28-12-1825 in Heesch, dochter van Peter Francis 
Ploegmakers en Petronella Adriani van Gogh. Francisca is overleden op 29-05- 
1908 in Heesch, 82 jaar oud. 

 
Martinus van Veghel en zijn derde echtgenote Francisca Ploegmakers gaan in een kamer 
wonen en in huis komen op 04-05-1871 vanuit Veghel de weduwnaar Martinus van 
Zutphen en zijn drie kinderen. Zij blijven tot 26-05-1775 en vertrekken dan naar Dinther. 
 

Martinus van Zutphen is geboren op 28-11-1820 in Veghel, zoon van Hendrikus 
van Zutphen en Dorothea Maria de Wit. Martinus: 
(1) trouwde, 40 jaar oud, op 26-04-1861 in Veghel met Margaretha van de 
Logt, 34 jaar oud. Margaretha is geboren op 17-10-1826 in Veghel, dochter van 
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Johannes van de Locht en Petronella van den Mosselaar. Margaretha is overleden 
op 12-06-1868 in Veghel, 41 jaar oud. 
(2) trouwde, 54 jaar oud, op 28-01-1875 in Nistelrode met Hendrika van Rooij, 
33 jaar oud. Hendrika is geboren op 08-05-1841 in Dinther, dochter van Gerardus 
van Rooij en Elisabeth Marcus. 

 
Martinus van Veghel en Francisca Ploegmakers wonen dan weer alleen in dit huis. 
Wanneer Martinus in 1879 overlijdt vertrekt de weduwe op 11-02-1884 naar Heesch. 
 

Francisca Ploegmakers is geboren op 28-12-1825 in Heesch, dochter van Peter 
Francis Ploegmakers en Petronella Adriani van Gogh. Francisca is overleden op 29- 
05-1908 in Heesch, 82 jaar oud. Francisca trouwde, 42 jaar oud, op 04-05-1868 
in Heesch met Martinus van Veghel, 51 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond 
plaats op 04-05-1868 in Heesch. Martinus is geboren op 23-09-1816 in 
Vorstenbosch, zoon van Johannes (Jan) van Veghel en Wilhelmina Franciscus van 
der Aa. Martinus is overleden op 22-11-1879 in Vorstenbosch, 63 jaar oud. 
Martinus is weduwnaar van Anna Maria Spierings (±1819-1853), met wie hij 
trouwde op 30-01-1851 in Heesch. Martinus is weduwnaar van Johanna Joannes 
van de Ven (1826-1864), met wie hij trouwde op 20-01-1856 in Heesch. 

 
Na het overlijden van Martinus van Veghel woont zijn weduwe Francisca Ploegmakers in 
een kamer en wordt de woning van de erven “van Veghel” op 02-06-1881 voor een 
periode van vijf jaar verhuurt aan Adrianus van Gerwen. “Hij huurt een bouwhoeve van 
Johannes v Veghel gelegen in het Rietveld en de Beemd van Agenent”. 
Op 02-10-1886 vertrekt dit gezin naar Uden. 
 

Adrianus van Gerwen is geboren op 18-11-1836 in Nuland, zoon van Theodorus 
van Gerven en Anna Maria de Jong. Adrianus is overleden op 29-01-1902 in Uden, 
65 jaar oud. Adrianus trouwde, 27 jaar oud, op 02-05-1864 in Nuland met 
Hendrina Verputten, 27 jaar oud. Hendrina is geboren op 29-11-1836 in 
Rosmalen, dochter van Lambertus Verputten en Clasina Maria van de Ven. 
Hendrina is overleden op 30-03-1892 in Uden, 55 jaar oud. 

 
Op 02-12-1881 is inmiddels ook de eigenaar Johannes van 
Veghel in huis. In 1883 huwt Johannes met Johanna van 
Houtum. Johanna overlijdt in 1886. Het huis wordt 
gerestaureerd en in 1889 wil men het huis zelfs uitbreiden met 
een klein café aan de linkerzijde. Johannes is dan inmiddels 
hertrouwd met Geertruida van de Sanden die op 
14-08-1886 hier is ingeschreven.  
In 1901 is er nog een Hinderwetvergunning voor een 
zuivelfabriek aangevraagd. 
Op fotorechts de dochter van Johannes van Veghel getrouwd 
met Adrianus Donkers. 
 
Johannes Josephus van Veghel is geboren op 28-04-1859 
in Nistelrode, zoon van Martinus van Veghel en Johanna 
Joannes van de Ven. Johannes is overleden op 18-12-1901 in 

Vorstenbosch, 42 jaar oud. Johannes: 
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 31-05-1883 in Nistelrode met Johanna van 
Houtum, 20 jaar oud. Johanna is geboren op 12-04-1863 in Vorstenbosch, 
dochter van Hendrikus van Houtum en Petronella Donkers. Johanna is overleden 
op 22-02-1886 in Vorstenbosch, 22 jaar oud. 
 (2) trouwde, 27 jaar oud, op 02-07-1886 in Uden met Geertruda van de 
Sanden, 30 jaar oud. Geertruda is geboren op 24-03-1856 in Uden, dochter van 
Hendricus van der Zanden en Antonetta Verputten. Geertruda is overleden op 09- 
03-1917 in Vorstenbosch, 60 jaar oud. Geertruda trouwde later op 28-01-1904 in 
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Nistelrode met Leonardus van Dijk (1845-1933). 
 

Na het overlijden van Johannes 
van Veghel in 1901 wordt op 1-
4-1904 Leonardus van Dijk als 
hoofdbewoner ingeschreven. Hij 
is weduwnaar en hertrouwt met 
de weduwe van Johannes van 
Veghel, Geertruda van de 
Sanden. Geertruda heeft dan 
negen kleine kinderen. In 1912 
vertrekken ze naar een nieuw 
opgerichte woning in de 
Kapelstraat. Als in 1917 
Geertruda overlijdt blijft 
Leonardus van Dijk met de tien 
stiefkinderen “van Veghel” achter 
(zie foto links). 

 
Leonardus van Dijk is geboren op 16-07-1845 in Vorstenbosch, zoon van Petrus 
Leonardus van Dijk en Jacomijn Donkers. Leonardus is overleden op 29-01-1933 
in Vorstenbosch, 87 jaar oud. Leonardus: 
(1) trouwde, 31 jaar oud, op 23-09-1876 in Nistelrode met Theodora van den 
Akker, 40 jaar oud. Theodora is geboren op 06-04-1836 in Dinther, dochter van 
Johannes van den Akker en Johanna Jansen School. Theodora is overleden op 16- 
03-1903 in Vorstenbosch, 66 jaar oud. Theodora is weduwe van Willem van de 
Linden (1821-1875), met wie zij trouwde op 24-01-1863 in Nistelrode. 
(2) trouwde, 58 jaar oud, op 28-01-1904 in Nistelrode met Geertruda van de 
Sanden, 47 jaar oud. Geertruda is geboren op 24-03-1856 in Uden, dochter van 

Hendricus van der 
Zanden en Antonetta 
Verputten. Geertruda is 
overleden op 09- 
03-1917 in 
Vorstenbosch, 60 jaar 
oud. Geertruda is 
weduwe van Johannes 
Josephus van Veghel 
(1859- 
1901), met wie zij 
trouwde op 02- 
07-1886 in Uden. 
 
 
 
 

 
Johannes van Kessel (foto rechts) komt met vrouw Mechtilda van 
Helvoort en zijn gezin in dit huis wonen. Ze komen dan van het 
Binnenveld (Heuvel D1) en runnen hier een boerenbedrijf en een 
café. 
 

Johannes (Jan) van Kessel isgeboren op 
10-02-1857 in Dinther, zoon van Martinus Hendrikus van 
Kessel en Lamberdiena van Doorn. Jan is overleden op 09-04- 
1935 in Vorstenbosch, 78 jaar oud. Hij is begraven in 
Vorstenbosch. Jan: 
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(1) trouwde, 28 jaar oud, op 30-07-1885 in Nistelrode met Arnolda van Dijk, 26 
jaar oud. Arnolda is geboren op 16-03- 
1859 in Vorstenbosch, dochter van Petrus Leonardus van Dijk 
en Jacomijn Donkers. Arnolda is overleden op 13-02-1890 in Vorstenbosch, 30 
jaar oud. 
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 11-07-1890 in Rosmalen met Mechtilda van 
Helvoort, 32 jaar oud. Mechtilda is geboren op 17-06-1858 in Berlicum, dochter 
van Stephanus van Helvoirt en Maria Mulders. Mechtilda is overleden op 12-02- 
1918 in Vorstenbosch, 59 jaar oud. 

 
Het café gedeelte is inmiddels 
gesloten als op 28-5-1932 vanuit 
Berlicum Adrianus van 
Zoggel en Hendrika Steenbekkers 
(foto links) hier worden 
ingeschreven. In 1949 zijn ze 
vertrokken 
naar Rietdijk . 
 
Adrianus (Janus) van Zoggel is 
geboren op 06-02-1894 in Berlicum, 
zoon van Willem van Zoggel en 
Arnoldina van der Biezen. Janus 
trouwde, 25 jaar oud, op 03-10-1919 
in Berlicum met Hendrika(Dien) 

Steenbekkers, 22 jaar oud. Dien is geboren op 12-12-1896 in Nuland, dochter 
van Hendricus Steenbakkers en Hendrika van den Berg. 

 
Daarna komen hier Hendrik Donkers en Christien van Kessel (foto 
rechts) wonen. Zij zijn getrouwd op 2 mei 1951 in Olland (gem. 
Sint Oedenrode) en op de boerderij in Vorstenbosch gaan wonen. 
Rond 1992 zijn zij verhuisd naar het nieuwe huis dat in de oude 
boomgaard is gebouwd (Kapelstraat). 

 
 
Hendrik 
Donkers is geboren op 29-09-
1920 in Heeswijk, zoon van 
Adrianus Johannes Donkers en 
Johanna van Veghel. Hendrik is 
overleden op 13-02-2006 in 
Vorstenbosch, 85 jaar oud. Hij 
is begraven in Vorstenbosch. 
Hendrik trouwde, 30 jaar oud, 
op 02-05-1951 in Olland met 
Christien van Kessel, 29 jaar 
oud. Christien is geboren op 
28-12-1921 in Olland, dochter 
van Lambertus (Bert) van 
Kessel en Antonia de Koning. 

Christien is overleden op 17-04-2013 in Uden, 91 jaar oud. Zij is begraven in 
Vorstenbosch.  

 
Momenteel anno 2013 is de boerderij als een tweedelige woonboerderij ingedeeld. In het 
voorhuis woont de familie Bello en in het achterhuis de familie van de Valk. 
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Foto links: huidige situatie 
woonboerderij anno 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
Tekst en foto’s: Cor Ottenheim. 
Foto’s: Jo van de Berg en BHIC.  
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