
OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
HOGE BROEKSTRAAT 5  
 
Uitgebreider onderzocht is noodzakelijk 
 
19nn-19nn: 
Martinus van de Wetering woont met 
zijn gezin in deze oude boerderij. 
 
Op de foto rechts: De weduwe Anna 
Maria van den Bergh met haar 
kinderen. 
 

Martinus van de Wetering is 
geboren op 10-04-1838 in 
Nistelrode, zoon van Johannes 
Thomassen (Jan) van de 
Wetering en Elisabeth van der 
Heijden. Martinus is overleden 
op 05-03-1900 in Dinther, 61 
jaar oud. Martinus trouwde, 40 jaar oud, op 15-05-1878 in Veghel met Anna 
Maria van den Bergh, 24 jaar oud. Anna is geboren op 09-09-1853 in Dinther, 
dochter van Hendrikus van den Bergh en Maria van Schaijk. Anna is overleden op 
06-07-1933 in Dinther, 79 jaar oud.  

 
19nn-19nn: 
Schoonzoon Driek Egelmeer 
wordt de nieuwe hoofdbewoner. 
 
Op foto links Driek, Dina en de 
kinderen Egelmeer. 
 
Hendrikus (Driek) Egelmeer 
is geboren op 26-06-1892 in 
Vorstenbosch, zoon van Petrus 
(Piet) Egelmeer en Francisca van 
Esch. Driek is overleden op 16-
01-1978 in Dinther, 85 jaar oud. 
Hij is begraven in Vorstenbosch. 
Driek trouwde, 31 jaar oud, op 
14-05-1924 in Dinther met 
Geerdina (Dina) van de 
Wetering, 28 jaar oud. Dina is 
geboren op 04-01-1896 in 
Dinther, dochter van Martinus 
van de Wetering en Anna Maria 
van den Bergh. Dina is 
overleden op 31-07-1973 in 
Dinther, 77 jaar oud. Zij is 
begraven in Vorstenbosch.  
 
1954-19nn: 
Zoon Martin sticht hier met An 
van Deursen een gezin. 
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Na verloop van tijd breken zij 
de oude boerderij af (1974) en 
bouwen er een 
eengezinswoning. 
 

Martinus (Martin) 
Egelmeer is geboren op 
31-08-1928 in Veghel, 
zoon van Hendrikus 
(Driek) Egelmeer en 
Geerdina (Dina) van de 
Wetering. Martin is 
overleden op 04-03-
2009 in Veghel, 80 jaar 
oud. Hij is begraven op 
09-03-2009 in 
Vorstenbosch. Martin 
trouwde, 25 jaar oud, op 19-06-1954 in Veghel met Johanna (An) van 
Deursen, 21 jaar oud. An is geboren op 31-03-1933 in Veghel, dochter van 
Johannes van Deursen en Anna Maria Tibosch.  

 
19nn-heden: 
Dochter Ine en Bert van Houtum gaan hier wonen. Martin en An Egelmeer verhuizen naar 
een bijwoning in de voormalige garage. 
 

Bert van Houtum is geboren in Schijndel. Bert trouwde in Dinther met Ine 
Egelmeer. Ine is geboren in Dinther, dochter van Martinus (Martin) Egelmeer en 
Johanna (An) van Deursen.  

 
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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