
OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
HEUVEL 18 
 
Waarschijnlijk is dit een stamhuis van de familie “van Dijk” en woonde hier het gezin van  
Henricus Leonardus van Dijk en Johanna Maria Duppers (van den Broek). 
Na het overlijden van hun ouders zijn de kinderen eigenaar van deze dubbele woning.  
 

Henricus Leonardus van Dijk, zoon van Leonardus Hendrik Lenderts (van Dijk) 
en Maria Willems Nelissen van de Linden. Hij is gedoopt op 20-01-1738 in 
Vorstenbosch. Henricus is overleden op 06-10-1807 in Uden, 69 jaar oud. 
Henricus trouwde, 25 jaar oud, op 25-01-1763 in Uden met Johanna Maria Jan 
Duppers (van den Broek), 25 jaar oud. Johanna is een dochter van Joannes 
Joannis Hendrickx Duppers (van den Broek) en Henrica Claessen. Zij is gedoopt 
op 27-12-1737 in Uden. Johanna is overleden op 18-11-1811 in Vorstenbosch, 73 
jaar oud.  

 
Dit deel E204 verhuurt Lambertus van Dijk aan Antonius 
Verhoeven. Antonius koopt  later de woning en wordt de dus 
de eigenaar van dit deel. 
In 1848 verkoopt Antonius Verhoeven de woning dat blijkt uit 
een akte. Hij verkoopt dit onroerend goed aan de Andre Jean 
Louis Baron van den Bogaerde van ter Brugge, heer van 
Heeswijk en Dinther (is de Jonker van het Kasteel van 
Heeswijk).  
Antonius Verhoeven die inmiddels weduwnaar is blijft hier 
met een aantal kinderen wonen, hij huurt het woonverblijf 
van de Jonker. 
 

Antonius Leonardus Verhoeven, zoon van Leonardus Toni Verhoeven en 
Honoria Wilhelmus Verstraten. Hij is gedoopt op 09-08-1774 in Vorstenbosch. 
Antonius is overleden op 29-04-1853 in Vorstenbosch, 78 jaar oud. Antonius 
trouwde, 35 jaar oud, op 03-09-1809 in Vorstenbosch met Maria Cornelius 
Vermeulen, 28 jaar oud, nadat zij op 19-08-1809 in Uden in ondertrouw zijn 
gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 04-09-1809 in Uden. Maria is een 
dochter van Cornelis Joannes Vermeulen (van der Slonden) en Wilhelmina Gerardi 
van de Vondervoort. Zij is gedoopt op 10-03-1781 in Volkel. Maria is overleden op 
08-12-1836 in Vorstenbosch, 55 jaar oud.  

 
Na 1853 als Antonius Verhoeven overleden is wordt zijn zoon 
Martinus de hoofdbewoner. Martinus trouwt in 1854 met zijn 
buurvrouw Wilhelmina van Dijk dochter van de eigenaar van 
de oorspronkelijke woning. Zij stichten hier hun gezin. 
 

Martinus Verhoeven is geboren op 31-05-1813 in 
Vorstenbosch, zoon van Antonius Leonardus 
Verhoeven en Maria Cornelius Vermeulen. Martinus is 
overleden op 23-01-1895 in Vorstenbosch, 81 jaar 
oud. Martinus trouwde, 40 jaar oud, op 04-05-1854 in 
Nistelrode met Wilhelmina van Dijk, 27 jaar oud. 
Wilhelmina is geboren op 18-06-1826 in Vorstenbosch, 
dochter van Lambertus Henricus van Dijk en Antonetta 
de Goeij. Wilhelmina is overleden op 21-02-1903 in 
Vorstenbosch, 76 jaar oud.  

 
Als in 1895 Martinus Verhoeven overlijdt blijven zijn weduwe 
Wilhelmina van Dijk en de kinderen hier wonen. Foto recht bidprentje Wilhelmina.  
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De woning is nog steeds van de Jonker en in 1900 is het andere woondeel E204a erbij 
getrokken en als schuur ingericht. 
 
Slechts een van hun vijf kinderen Antonius Verhoeven huwt, 
een dochter overlijdt er jong en de andere drie zonen blijven 
vrijgezel. Als hun moeder Wilhelmina van Dijk in 1903 
overlijdt wordt de oudste van de vrijgezelle zoons, 
Wilhelmus Verhoeven de hoofdbewoner. Tot 1926 blijven zij 
op dit adres wonen waarna ze vertrekken naar de Kampweg 
15. 
 

Wilhelmus Verhoeven is geboren op 30-12-1860 in 
Vorstenbosch, zoon van Martinus Verhoeven en 
Wilhelmina van Dijk. Wilhelmus is overleden op 24-
08-1927 in Vorstenbosch, 66 jaar oud. Wilhelmus 
bleef ongehuwd.  
 
Leonardus Verhoeven is geboren op 10-01-1864 in 
Vorstenbosch, zoon van Martinus Verhoeven en 
Wilhelmina van Dijk. Leonardus is overleden op 18-06-1928 in Vorstenbosch, 64 
jaar oud. Leonardus bleef ongehuwd.  
Lambertus Verhoeven (foto rechts) is geboren op 07-01-1868 in Vorstenbosch, 
zoon van Martinus Verhoeven en Wilhelmina van Dijk. Lambertus is overleden op 
10-07-1953 in Vorstenbosch, 85 jaar oud. Lambertus bleef ongehuwd.  

 
De Jonker verhuurt de boerderij 
aan de zopas gehuwden Petrus 
van Kessel en Lamberta van 
Zutphen. Zij stichten hier een 
gezin van veertien kinderen. In 
1947 vertrekken ze naar 
Kameren (Heeswijk) naar een 
Jonkerboerderij aldaar. 
 
Petrus van Kessel is geboren 
op 21-05-1897 in Dinther, zoon 
van Gerardus van Kessel en 
Antonia van Roosmalen. Petrus is 
overleden op 30-07-1949 in 
Heeswijk, 52 jaar oud. Petrus 
trouwde, 28 jaar oud, op 11-05-

1926 met Lamberta Maria (Bertha) van Zutphen, 23 jaar oud. Bertha is 
geboren op 02-02-1903 in Veghel, dochter van Johannes van Zutphen en Maria 
Heerkens. Bertha is overleden op 25-07-1987 in Heeswijk, 84 jaar oud.  

 
Uit Oss komen Willem van Heumen, Johanna 
van Dinther en hun vijf kinderen naar 
Vorstenbosch. Ze gaan hier boeren en blijven 
tot circa 1965 op deze plek. De boerderij is 
inmiddels hun eigendom en gekocht van de 
Jonker. 
 

Wilhelmus (Willem) van Heumen 
is geboren op 01-02-1891 in Heesch, 
zoon van Johannes van Heumen en 
Colletta van den Hoogen. Willem 
trouwde, 24 jaar oud, op 12-06-1915 
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in Berghem met Johanna van Dinther, 25 jaar oud. Johanna is geboren op 23-
07-1889 in Heesch, dochter van Martinus van Dinther en Johanna van Kreij.  

 
Hierna komen Adrianus (Ad) van Nunen x Antonia (Tonie) van Dalen op deze boerderij 
die zij aanpassen tot woonboerderij. Zij richten hier een paarden manage op. 
Ad en Tonij komen van de Kerkstraat waar zij samen jarenlang een café en bar runden. 
Na het overlijden van Ad is de familie “van Nunen” hier vertrokken. 
 

Adrianus (Ad) van Nunen, zoon van NN van Nunen en NN (van Nunen). Ad 
trouwde met Antonia (Tonie) van Dalen.  

 
Jan van Os wordt met zijn vrouw de nieuwe bewoner en breidt de manege verder uit tot 
een fiks bedrijf. 
 
Tekst en foto’s: Cor Ottenheim. 
Foto’s: Jo van de Berg en BHIC. 
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