
OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
HOGE BROEKSTRAAT 2  
 
Uitgebreider onderzocht is noodzakelijk 
 
Volgens Riek van de Wetering-Wijdeven heeft haar schoonvader Willem deze boerderij 
gesticht na de geboorte van zijn eerste dochter Martina (uit 1e huwelijk). 

 
Op de zolder van de 
boerderij waren planken 
verwerkt die kwamen van 
de barakken van het  
Belgenkamp “Vluchtoord” in 
Uden (uit 1e wereldoorlog). 
De planken waren nog 
voorzien van nummers, 
aldus Riek 
Foto links kamp Vluchtoord. 

 
1920-19nn: 
Willem van de Wetering bouwt op deze plek een boerderij. 

 
Willem van de Wetering 
is geboren op 04-06-1890 
in Dinther, zoon van 
Martinus van de Wetering 
en Anna Maria van den 
Bergh. Willem is overleden 
op 13-05-1974 in Dinther, 
83 jaar oud. Willem:  
(1) trouwde, 27 jaar oud, 
op 27-05-1918 in Heeswijk 
met Maria Gloudemans, 
23 jaar oud. Maria is 
geboren op 28-12-1894 in 
Dinther, dochter van 
Marinus Gloudemans en 
Petronella van der Zanden. 
Maria is overleden op 29-

03-1920 in Dinther, 25 jaar oud.  
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 04-01-1921 in Veghel met Ardina van Erp, 31 jaar 
oud. Ardina is geboren op 19-07-1889 in Veghel, dochter van Johannes van Erp 
en Hendrika van den Bogaart. Ardina is overleden op 01-08-1968, 79 jaar oud.  

 
 
 
 
 
 
Op de foto links het gezin 
van Willem van de Wetering 
en Ardina van Erp met hun 
kinderen Martina en Harrie 
en hun partners Piet 
Ketelaars en Riek Wijdeven. 
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1954-1966: 
Zoon Harrie van de 
Wetering en Riek Wijdeven 
stichten op deze plek hun 
gezin. 
 
Links de boerderij 
geschilderd door dochter 
van Harrie en Riek. 
 
Harrie en Riek namen de 
boerderij in het Hazelbergse 
Broek van Harrie’s ouders 
over.  
Het was een andere tijd: er 
was daar nog geen 
elektriciteit, waterleiding, 

gas of telefoon, om maar wat te noemen. Daar werden hun eerste 7 kinderen geboren. 
Na 12 jaar verkochten ze de boerderij en gingen wonen aan de Watersteeg, weer wat 
dichter bij ’t dorp, waar hun achtste kind ter wereld kwam. De ruilverkaveling noopte 
Harrie om te stoppen met boeren. 
 

Henricus (Harrie) van de Wetering is geboren op 30-08-1926 in Dinther, zoon 
van Willem van de Wetering en Ardina van Erp. Harrie trouwde, 27 jaar oud, op 
07-05-1954 in Nistelrode met Henrica Theresia (Riek) Wijdeven, 23 jaar oud. 
Riek is geboren op 20-01-1931 in Vorstenbosch, dochter van Lambertus (Bert) 
Wijdeven en Wilhelmina (Mien) van der Heijden. 

 
1966-19nn: 
Jan Vogels en Gon van Grunsven hebben een korte tijd in deze boerderij gewoond. Zij 
huurden de woning van de vorige bewoners. 
 

Johannes (Jan) Vogels is een zoon van Christianus Petrus (Janus) Vogels en 
Martina Kanters. Jan trouwde met Gon van Grunsven. Gon is geboren in 
Vorstenbosch en een dochter van Antonius Josephus (Toon) van Grunsven en 
Theodora Maria (Mieke) van der Zanden.  

 
19nn-heden: 

Daarna is de boerderij gekocht door Toon Lucius. Hij heeft de boerderij afgebroken en 
heeft er een eengezinswoning gebouwd (links foto hieronder, foto rechts daarop is een 
deel van de oude boerderij in terug te zien). 
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Antonius (Toon) Lucius is een zoon van Theodorus (Dorus) Lucius en Maria (Mieke) 
Hanegraaf. Toon trouwde met Adriana van de Ven. 
 
Informatie: Boek 100 jaar Boeren in Vorstenbosch 
Tekst en foto’s: Cor Ottenheim. 
Onderzoek en foto’s: Jo van de Berg en BHIC. 
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