
OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
HEUVEL D  
 
Verdwenen woonplek vlak voor Heuvel 15. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De eigenaars van deze woning (E225) 
zijn Leonardus Joannes van Dijk en 
Elisabeth Francisci Langens. Zij bezitten 
ook woning E226, Heuvel 15. 
Beide zijn op vrij jonge leeftijd in 1818 
en 1824 overleden waarna de kinderen 
eigenaars van deze woning (E226) 
worden. 
In 1832 wordt hun dochter Wilhelmina 
van Dijk de eigenaar terwijl haar broer 
Johannes E226 erft.  
 
 
 
 
 
 
 

Leonardus Joannes (Naris) van Dijk, zoon van Joannes Leonardus van Dijk en 
Wilhelmina Jan Tijssen van Berkel. Hij is gedoopt op 07-10-1777 in Vorstenbosch. 
Naris is overleden op 06-08-1818 in Vorstenbosch, 40 jaar oud. Naris trouwde, 27 
jaar oud, op 10-02-1805 in Nistelrode met Elisabeth Francisci (Bet) Langens, 
25 jaar oud. Bet is een dochter van Franciscus Petri Langens (van Dijk) en 
Margareta Arnoldus Jaspers (van der Voort). Zij is gedoopt op 13-02-1779 in 
Vorstenbosch. Bet is overleden op 03-06-1824 in Vorstenbosch, 45 jaar oud.  

 
In 1858 wonen Martinus van den Bogaard en zijn zusters Adriana en Johanna op deze 
plek. Zij zijn neef en nicht(en) van de eigenaars van de woonplek. 
Op 20-04-1865 komt Theodora Maria van den Eijnden in huis zij trouwt met Martinus van 
den Bogaard. 
 

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.  

 
Voor 1872 vertrekken de bewoners en komt de woning leeg te staan en is waarschijnlijk 
tot 1895 als schuur ingericht.  
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In 1918 wordt deze schuur weer bewoonbaar gemaakt en komt hier het jong getrouwde 
stel Cornelis van Uden en Antonetta van der Zanden te wonen. Ze worden ingeschreven op 
10-5-1918. 
Tot hoe lang ze blijven is niet geheel duidelijk, er is geen uitschrijfdatum gevonden. 
Waarschijnlijk zijn ze voor de geboorte van hun derde kind op 13-01-1921 hier reeds 
vertrokken. Ze wonen dan op nummer S-Z 57 te Nistelrode. 
 

Cornelis van Uden is geboren op 23-04-1888 in Dinther, zoon van Martinus van 
Uden en Maria van den Bogaart. Cornelis trouwde, 30 jaar oud, op 06-05-1918 in 
Dinther met Antonetta van der Zanden, 27 jaar oud. Antonetta is geboren op 
02-08-1890 in Dinther, dochter van Johannes van der Zanden en Catharina 
Hoogaars.  

 
Op 6-6-1922, dus na een korte leegstand, 
komen Wilhelmus van Stiphout en Arnolda 
van de Laar hier wonen. In 1925 na het 
overlijden van Wilhelmus vertrekt de weduwe 
naar Uden.                    Sfeertekening rechts 
 

Wilhelmus van Stiphout is geboren 
op 09-12-1887 in Veghel, zoon van 
Hubertus van Stiphout en Anna Maria 
van Erp. Wilhelmus is overleden op 
09-06-1925 in Vorstenbosch, 37 jaar 
oud. Wilhelmus trouwde, 31 jaar oud, op 09-05-1919 in Uden met Arnolda Maria 
van de Laar, 35 jaar oud. Arnolda is geboren op 16-03-1884 in Uden, dochter 
van Adrianus van de Laar en Johanna Maria Verhoeven. Arnolda is overleden op 
25-09-1953 in Uden, 69 jaar oud. Arnolda trouwde later vóór 1927 met Jacobus 
Kuijpers (1897-1981).  

 
Tussen 1925 en 1928 is de bewoning niet bekend. 
 
Op 25-4-1928 worden Toon van Vugt en Tonia van de Rijt hier ingeschreven. Ze 
vertrekken op 22-4-1931 naar Uden. 
 

Antonius Franciscus (Toon) van Vugt is geboren op 16-04-1905 in Oss, zoon 
van Gijsbertus (Gijs) van Vugt en Anna Catharina (Anna) Govers. Toon is 
overleden op 30-01-1968 in Uden, 62 jaar oud. Hij is begraven in Uden. Toon 
trouwde, ten hoogste 22 jaar oud, vóór 1927 met Antonia (Tonia) van de Rijt, 
ten hoogste 21 jaar oud. Tonia is geboren op 23-04-1906 in Uden, dochter van 
Wilhelmus (Willem) van de Rijt en Petronella van de Rijdt. Tonia is overleden op 
11-09-1980 in Veghel, 74 jaar oud.  

 
Er wonen schijnbaar meer gezinnen in huis want op 31-5-1928 is ook hier het echtpaar 
Johannes van der Velden en Theodora van Lieshout met de kinderen ingeschreven. 
Ze vertrekken op 12-3-1934 naar Veghel. 
 

Johannes van der Velden is geboren op 17-01-1890 in Veghel, zoon van 
Gerardus van der Velden en Maria van Deursen. Johannes trouwde, 24 jaar oud, 
op 01-05-1914 in Erp met Theodora van Lieshout, 26 jaar oud. Theodora is 
geboren op 30-10-1887 in Uden, dochter van Martinus van Lieshout en Anna 
Maria Bevers.  

 
Als laatste bewoners zijn op 12-4-1934 Antonius van der Zanen en Johanna Vogels 
gekomen. Twee maanden later overlijdt Antonius en vertrekt de weduwe naar Uden.  
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Antonius van der Zanden is 
geboren op 18-02-1873 in Heeswijk, 
zoon van Johannes van der Zanden 
en Mechelina van de Wassenberg. 
Antonius is overleden op 26-06-1934 
in Vorstenbosch, 61 jaar oud. 
Antonius trouwde, 27 jaar oud, op 
19-02-1900 in Veghel met Johanna 
Vogels, 29 jaar oud. Johanna is 
geboren op 02-05-1870 in 
Vorstenbosch, dochter van Hendrikus 
Vogels en Petronella Langenhuijzen. 
Johanna is overleden op 29-05-1944 
in Vorstenbosch, 74 jaar oud.  
 
Daarna is de woning verdwenen. 
 
 
Tekst en foto’s: Cor Ottenheim. 
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