
OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
HEUVEL F  
 
Verdwenen woning, vóór Heuvel 15 (nu plek asfaltweg naar Nistelrode). 
 

 
 
In 1832 is Petrus Antonius Langens de 
eigenaar van deze woning (sectie: E219). Hij 
overlijdt ongehuwd op 06-09-1832. Hij is op 
dat moment ook eigenaar van Heuvel D. 
 
Petrus Antonius Langens, zoon van 
Antonius Petri Langens (van Dijk) en Josina 
Arnoldi Jaspers (van der Voort). Hij is gedoopt 
op 09-02-1765 in Vorstenbosch. Petrus is 
overleden op 06-09-1832 in Vorstenbosch, 67 
jaar oud. 
 
In 1840 woont hier zijn zuster de weduwe van 
Johannes van der Heijden, Henrica Antonius 
Langens en haar zoon Antonius. 
In 1843 trouwt zoon Antonius en komt zijn 
vrouw Mechtilda van der Loop hier ook in huis. 
 
 
 

 
Henrica Antonius Langens, dochter van Antonius Petri Langens (van Dijk) en 
Josina Arnoldi Jaspers (van der Voort). Zij is gedoopt op 07-05-1768 in 
Vorstenbosch. Henrica is overleden op 02-10-1848 in Vorstenbosch, 80 jaar oud. 
Henrica trouwde, ten hoogste 34 jaar oud, vóór 1802 met Johannes Christiaan 
van der Heijden, ten hoogste 34 jaar oud. Johannes is een zoon van Christiaan 
Jansen Corste (Christ) van der Heijden en Antonet Petri van den Heuvel. Hij is 
gedoopt op 06-01-1768 in Nistelrode. Johannes is overleden op 28-05-1829 in 
Vorstenbosch, 61 jaar oud.  

 
Na het overlijden van Henrica Langens in 1848 wordt haar zoon Antonius van de Heijden 
de hoofdbewoner. Na het overlijden van zijn vrouw Mechtilda in 1861 hertrouwt Antonius 
van der Heijden in 1867 met Petronella Kerkhof. Beide huwelijken blijven kinderloos. 
 

Antonius van der Heijden, zoon van Johannes Christiaan van der Heijden en 
Henrica Antonius Langens. Hij is gedoopt op 15-01-1805 in Dinther. Antonius is 
overleden op 12-08-1883 in Vorstenbosch, 78 jaar oud. Antonius:  
(1) trouwde, 38 jaar oud, op 20-05-1843 in Uden met Mechtilda van der Loop, 
41 jaar oud. Mechtilda is een dochter van [waarschijnlijk] Arnoldus Rombouts van 
de Loop en Johanna van der Hurk. Zij is gedoopt op 30-05-1801 in Nistelrode. 
Mechtilda is overleden op 14-11-1861 in Vorstenbosch, 60 jaar oud.  
(2) trouwde, 61 jaar oud, op 09-01-1867 in Nistelrode met Petronella Kerkhof, 
50 jaar oud. Petronella is geboren op 03-12-1816 in Vorstenbosch, dochter van 
Hendrikus Kerkhof en Henrica Joannes Ruthgeri Kluijtmans. Petronella is 
overleden op 20-09-1892 in Vorstenbosch, 75 jaar oud.  

 
Als Antonius van der Heijden in 1883 komt te overlijden wordt zijn weduwe Petronella 
Kerkhof eigenaar van dit huis E219, groot 68 a en 20 ca. 
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In huis komen in 1884 een zuster en neef van Petronella Kerkhof. Dat zijn de ongehuwde 
zuster Lamberdina Kerkhof die in 1884 overlijdt en de opdat moment nog niet gehuwde 
neef Martinus Kerkhof. 
Na het overlijden van zijn tante Petronella Kerkhof in 1892 trouwt Martinus Kerkhof met 
Francien van Bakel. Zij blijven hier tot 18-02-1895 wonen en vertrekken naar Nistelrode.  
 

Martinus (Tinus) Kerkhof is geboren op 13-12-1861 in Nistelrode, zoon van 
Johannes Kerkhof en Theodora van Kreij. Tinus is overleden op 02-09-1935 in 
Nistelrode, 73 jaar oud. Tinus trouwde, 30 jaar oud, op 05-05-1892 in Nistelrode 
met Francien (Sientje) van Bakel, 21 jaar oud. Sientje is geboren op 26-10-
1870 in Nistelrode, dochter van Hendrikus van Bakel en Antonia Verhoeven. 
Sientje is overleden op 17-04-1944 in Nistelrode, 73 jaar oud.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierna is de woning afgebroken en tot erf 
ingericht. Hierna is de straat over deze plek 
doorgetrokken naar de Nistelrodensedijk. 
 
Tekst en foto’s: Cor Ottenheim. 
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