
OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
HEUVEL 14  
 
In 1878 bouwt Jan Ruijs hier een nieuwe boerderij (sectie: E1179) en gaat er wonen met 
zijn vrouw Hendrika van Grinsven en zoon Lambertus wonen. Ze komen vanuit een 
woning met twee woondelen aan de Kapelstraat 8 (Oude Kerkstraat). 
Ze blijven hier tot hun overlijden in resp. 1904 en 1905. 
 

Jan Ruijs is geboren op 06-01-1831 in Oss, zoon van Gerardus Ruijs en 
Petronella Geurt van Loon. Jan is overleden op 09-12-1905 in Vorstenbosch, 74 
jaar oud. Jan trouwde, 41 jaar oud, op 18-04-1872 in Nistelrode met Hendrika 
van Grinsven, 39 jaar oud. Hendrika is geboren op 16-12-1832 in Geffen, 
dochter van Machiel van Grinsven en Margaretha Bukentop. Hendrika is overleden 
op 15-12-1904 in Vorstenbosch, 71 jaar oud.  

 
De enigste zoon Lambertus Ruijs wordt de eigenaar van deze woning en trouwt met 
Johanna Ottens. Johanna is op 27-1-1906 ingeschreven op dit adres, zij komt vanuit 
Dinther. Lambertus en Johanna stichten hier een gezin van vijftien kinderen, waarvan er 
acht op jonge leeftijd overlijden. 

 
In 1929 herbouwt Lambertus Ruijs de 
boerderij. 
 
Lambertus Ruijs is geboren op 19-
04-1873 in Vorstenbosch, zoon van 
Jan Ruijs en Hendrika van Grinsven. 
Lambertus is overleden op 14-08-
1947 in Veghel (zh), 74 jaar oud. 
Lambertus trouwde, 32 jaar oud, op 
26-01-1906 in Dinther met Johanna 
(Hanneke) Ottens, 23 jaar oud. 
Hanneke is geboren op 23-06-1882 
in Oeffelt, dochter van Antonius 
Ottens en Hendrika van den Akker.  
 
 

In 1932 bouwen Lambertus 
Ruijs en Johanna Ottens een 
nieuwe burgerwoning 
tegenover hun huis op Rietdijk 
2. Deze woning verhuren zij tot 
1941 voordat ze er dan zelf in 
gaan wonen. 
Op deze boerderij komt hun 
oudste zoon Harrie Ruis 
wonen. Hij trouwt omstreeks 
1941 jaar met Marie van 
Boxtel. 
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Hendrikus (Harrie) Ruijs is geboren op 22-12-1911 in Vorstenbosch, zoon van 
Lambertus Ruijs en Johanna (Hanneke) Ottens. Harrie is 
overleden op 21-07-1989 in Veghel (zh), 77 jaar oud. 
Harrie trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1941 met 
Maria Gerardina van Boxtel, ongeveer 26 jaar oud. Maria 
is geboren op 19-10-1915, dochter van Antonius van Boxtel 
en Johanna Oerlemans.  

 
Na het overlijden van Harrie Ruijs komt zijn zoon Toon Ruijs hier 
wonen. Toon is gehuwd met Clasien van den Tillaar. 
Zij verbouwen de woning tot een woonboerderij. 
 

Lambertus Antonius Johannes Maria (Toon) Ruijs is 
geboren op 07-06-1943 in Vorstenbosch, zoon van 
Hendrikus (Harrie) Ruijs en Maria Gerardina van Boxtel. 
Toon trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1968 met 
Clasina (Clasien) van den Tillaar, ongeveer 24 jaar oud. 
Clasien is geboren op 26-07-1944 in Mariaheide.  

 
Later verkopen zij de woonboerderij en wordt het een tweedelige 
woning, zelf bouwen ze er naast een nieuwe woning aan de Rietdijk 1. 

 
 
 
 
 
 
 
Tekst en foto’s: Cor Ottenheim. 
Foto’s: Jo van de Berg en BHIC. 
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