
OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
HEUVEL 9 
 
Circa 1850 is op deze plek een woning opgericht door Machiel van Grinsven en 
Margaretha Bukentop. Ze zijn winkeliers van beroep en komen met vijf dochters vanuit 
Geffen naar Vorstenbosch. 
In een kamer heeft hier ook de rijksambtenaar Adrianus van Mil gewoond. Hij komt van 
Boxmeer en vertrekt op naar 03-06-1865 Uden. 
 

Machiel van Grinsven, zoon van Johannes van Grinsven en Henrica van Niftrik. 
Hij is gedoopt op 11-08-1792 in Geffen. Machiel is overleden op 30-09-1865 in 
Vorstenbosch, 73 jaar oud. Machiel trouwde, 27 jaar oud, op 24-02-1820 in 
Geffen met Margaretha Bukentop, 24 jaar oud. Margaretha is een dochter van 
Gerardus Bukentop en Petronella van der Voort. Zij is gedoopt op 25-09-1795 in 
Lithoijen. Margaretha is overleden op 10-05-1854 in Vorstenbosch, 58 jaar oud.  

 
In 1866 kopen Petrus van Hooft en Gerardina van Helvoirt deze woning. Zij komen van  
Dinther waar ze kort zijn ingeschreven. Ze woonden al eerder in Vorstenbosch en wel 
aan de Kapelstraat 8. Petrus was timmerman 
van beroep. 
Na zijn overlijden blijven de zoons Petrus van 
Hooft en Marinus van Hooft hier wonen. Petrus 
is ook timmerman en Marinus is stoelenmatter 
en later ook nog koster/organist. 
 
Op 25-11-1909 is de koop van de woning voor 
1100 gulden toebedeeld aan de ongehuwd 
gebleven zoon Marinus van Hooft. 
In 1918 overlijdt moeder Gerardina van 
Helvoirt waarna Marinus van Hooft de woning 
verhuurt en zelf in een kamer gaat wonen. 
 

Petrus van Hooft is geboren op 11-12-1834 in Dinther, zoon van Martinus van 
Hooft en Maria Catharina van de Ven. Petrus is overleden op 21-10-1894 in 
Vorstenbosch, 59 jaar oud. Petrus trouwde, 24 jaar oud, op 29-10-1859 in Heesch 
met Gerardina van Helvoirt, 21 jaar oud. Gerardina is geboren op 16-01-1838 
in Heesch, dochter van Johannes Adriaans van Helvoort en Mechelina Perquin. 
Gerardina is overleden op 26-11-1918 in Vorstenbosch, 80 jaar oud.  

 
In huis komt in 1919 het gezin van 
Gerardus Smulders en Elisabeth van 
Iperen. Zij komen van de woning 
hiernaast, van Heuvel 5. Gerardus 
Smulders is fietsenmaker en ze beginnen 
ook een café met winkel met daarnaast 
een fietshandel. 
Tot hun dood blijven ze op deze plek 
wonen. 
 
Gerardus (Gradje) Smulders is 
geboren op 26-04-1877 in Heeswijk, zoon 
van Petrus Smulders en Elisabeth van 

Uden. Gradje is overleden op 16-10-1950 in Vorstenbosch, 73 jaar oud. Gradje 
trouwde, 32 jaar oud, op 18-05-1909 in Uden met Elisabeth (Bet) van Iperen, 
35 jaar oud. Bet is geboren op 30-05-1873 in Uden, dochter van Gerardus van 
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Iperen en Hendrica Verkuijlen. Bet is overleden op 28-02-1951 in Vorstenbosch, 
77 jaar oud.  

 
Hun dochter Gerarda Smulders trouwt in 
1942 met de timmerman Theodorus 
Kouwenberg. Zij gaan er een 
kruidenierswinkel runnen. Achter het huis 
stond een schuur waarin Theo zijn 
timmerbedrijf had. Rond 1955 is de oude 
woning vervangen door een nieuw 
burgerhuis met winkel. 
 

Theodorus (Theo) 
Kouwenberg is geboren op 
07-09-1910 in Schaijk, zoon 
van Theodorus Kouwenberg 
en Johanna Maria van den 
Hoogen. Theo is overleden 
op 25-10-1986 in Schaijk, 76 
jaar oud. Theo trouwde, 31 
jaar oud, op 05-06-1942 met 
Gerarda (Grada) 
Smulders, 29 jaar oud. 
Grada is geboren op 30-09-
1912 in Vorstenbosch, dochter van Gerardus (Gradje) Smulders en Elisabeth (Bet) 
van Iperen. Grada is overleden op 19-02-1997 in Veghel (zh), 84 jaar oud.  

 
Nu anno 2010 is er het schildersbedrijf  van Andre Dekkers en Jeannette Timmers 
gevestigd. De woning is inmiddels gerenoveerd en met een werkplaats en schilderswinkel 
vergroot. 
 

Andreas (Andre) Dekkers, zoon van Petrus (Piet) Dekkers en Gerarda van den 
Broek. Andre trouwde met Jeannette Timmers.  
 
 

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