
OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
HEUVEL 22 
 
In 1832 is de gemeente Nistelrode eigenaar van deze woning (sectie: E 207/1373). 
De woning wordt in 1840 bewoond door Theodorus van den Eijnden en Helena van Dijk. 
Op het moment dat ze overlijden zijn zij de eigenaars van deze woning. 
 

Theodorus (Dorus) van den Eijnden, zoon van Gerardus Henrici van den 
Eijnden en Dorothea Janse Doede. Hij is gedoopt op 04-10-1786 in Heeswijk. 
Dorus is overleden op 03-06-1848 in Vorstenbosch, 61 jaar oud. Dorus trouwde, 
36 jaar oud, op 23-11-1822 in Nistelrode met Helena Leonardus van Dijk, 30 
jaar oud. Helena is een dochter van Leonardus Henricus van Dijk en Joanna 
Lambertus Joannes Corsten van den Broek. Zij is gedoopt op 22-12-1791 in 
Vorstenbosch. Helena is overleden op 08-01-1863 in Vorstenbosch, 71 jaar oud.  

 
Na het overlijden van hun ouders worden de kinderen de gezamenlijke eigenaars. De 
laatste Johanna van den Eijnden vertrekt op 01-09-1868 naar Heeswijk. 
In 1874 verkopen de gedeelde eigenaars Martinus van den Bogaert en Theodora van den 
Eijnden het huis met erf en bouwland uit nalatenschap van hun ouders aan de arbeider 
Willem van Hintum. 
 

Martinus van den Bogaard, zoon van Petrus Antonius Leenders van den 
Bogaard en Helena Joannes van Dijk. Hij is gedoopt op 20-10-1805 in Nistelrode. 
Martinus is overleden op 22-11-1879 in Vorstenbosch, 74 jaar oud. Martinus 
trouwde, 59 jaar oud, op 18-05-1865 in Nistelrode met Theodora Maria van den 
Eijnden, 38 jaar oud. Theodora is geboren op 06-11-1826 in Vorstenbosch, 
dochter van Theodorus (Dorus) van den Eijnden en Helena Leonardus van Dijk. 
Theodora is overleden op 04-01-1907 in Vorstenbosch, 80 jaar oud.  

 
Willem van Hintum en zijn vrouw Hendrina van den Heuvel komen hier wonen. Na het 
overlijden van Willem in 1877 blijft de weduwe met haar kinderen tot haar overlijden in 
1909 op deze plek wonen. 
 

Willem van Hintum is geboren op 25-07-1833 in Nistelrode, zoon van Peter van 
Hintum en Maria van der Heijden. Willem is overleden op 07-07-1877 in 
Vorstenbosch, 43 jaar oud. Willem trouwde, 28 jaar oud, op 15-05-1862 in 
Nistelrode met Hendrina van den Heuvel, 30 jaar oud. Hendrina is geboren op 
17-02-1832 in Boekel, dochter van Wilhelmus van den Heuvel en Petronella 
Leonardus van Dijk. Hendrina is overleden op 29-01-1909 in Vorstenbosch, 76 
jaar oud.  

 
Inmiddels is vanuit Veghel op 
4-3-1903 Elisabeth van de 
Linden in huis gekomen en 
gehuwd met Martinus van 
Hintum. Zij worden de nieuwe 
hoofdbewoners en stichten hier 
hun gezin. 
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Martinus van Hintum is geboren 
op 07-06-1871 in Vorstenbosch, 
zoon van Willem van Hintum en 
Hendrina van den Heuvel. 
Martinus is overleden op 10-08-
1939 in Volkel, 68 jaar oud. 
Martinus trouwde, 31 jaar oud, op 
16-02-1903 in Veghel met 
Elisabeth (Bet) van de Linden, 
28 jaar oud. Bet is geboren op 06-
12-1874 in Veghel, dochter van 
Johannes van der Linden en Mergo 
van Geelkerken. Bet is overleden 
op 27-04-1950 in Mariaheide, 75 
jaar oud.  

 
Na het overlijden van Martinus van 
Hintum komen op 26-10-1939 vanuit 
Uden (Eikenheuvel) schoonzoon Petrus 
van Dommelen en Johanna van Hintum. 
De woning is circa 1960 afgebroken en op 
het erf een nieuwe woning gebouwd. 
 

Petrus (Piet) van Dommelen is 
geboren op 18-01-1912 in 
Gemert, zoon van Johannes van 
Dommelen en Maria van Gerwen. 
Piet is overleden op 21-05-1981 
in Vorstenbosch, 69 jaar oud. Piet 
trouwde, 25 jaar oud, op 09-04-
1937 in Uden met Johanna 
(Hanneke) van Hintum, 25 jaar 
oud. Hanneke is geboren op 06-
03-1912 in Vorstenbosch, dochter 
van Martinus van Hintum en 
Elisabeth (Bet) van de Linden. 
Hanneke is overleden op 19-10-
1994 in Veghel (zh), 82 jaar oud.  
 

Nu woont er zoon Harrie van Dommelen met zijn gezin. 
 

Hendrikus (Harrie) van Dommelen, zoon van Petrus (Piet) van Dommelen en 
Johanna (Hanneke) van Hintum. Harrie trouwde met Johanna (Hanja) van den 
Eijnden.  

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