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OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
HONDSTRAAT 8 
 
In 1863 sticht Johannes van Dijk hier op deze plek een nieuwe boerderij. Hij woont hier 
na zijn huwelijk met Catharina Hoefs. In 1867 vertrekken ze naar Hondstraat 18. 
 

Johannes van Dijk is geboren op 24-04-1829 in Vorstenbosch, zoon van 
Hendrikus Leonardus van Dijk en Deliana Theodori Donkers. Johannes is 
overleden op 11-03-1895 in Vorstenbosch, 65 jaar oud. Johannes trouwde, 34 
jaar oud, op 14-05-1863 in Nistelrode met Catharina Hoefs, 33 jaar oud. 
Catharina is geboren op 17-04-1830 in Uden, dochter van Lambertus (Albertus) 
Henricus Hoefs en Johanna Joannes Jaspers. Catharina is overleden op 01-03-
1905 in Vorstenbosch, 74 jaar oud.  

 
In 1867 komt de broer van Johannes van Dijk, Petrus van Dijk hier wonen. Petrus is 
gehuwd met Anna Maria Smits en komt van (E70) Heuvel 3. Hij wordt ook de eigenaar 
van deze boerderij. 
 

Petrus van Dijk is geboren op 23-04-1834 in Vorstenbosch, zoon van Hendrikus 
Leonardus van Dijk en Deliana Theodori Donkers. Petrus is overleden op 07-04-
1869 in Vorstenbosch, 34 jaar oud. Petrus trouwde, 30 jaar oud, op 03-08-1864 
in Nistelrode met Anna Maria Smits, 29 jaar oud. Anna is geboren op 25-05-
1835 in Nistelrode, dochter van Johannes Piet Smits en Adriana Kerkhof. Anna is 
overleden op 02-11-1914 in Vorstenbosch, 79 jaar oud. Anna trouwde later op 01-
06-1870 in Nistelrode met Leonardus van den Heuvel (1835-1897).  

 
Na het overlijden van Petrus van Dijk in 1869 hertrouwt de weduwe Anna Maria Smits in 
met Leonardus van den Heuvel. Als hij in 1897 sterft blijft de weduwe hier met enkele 
kinderen wonen. 
 

Leonardus van den Heuvel is geboren op 30-12-1835 in Vorstenbosch, zoon 
van Peter Geert van den Heuvel en Maria de Groot. Leonardus is overleden op 20-
04-1897 in Vorstenbosch, 61 jaar oud. Leonardus trouwde, 34 jaar oud, op 01-06-
1870 in Nistelrode met Anna Maria Smits, 35 jaar oud. Anna is geboren op 25-
05-1835 in Nistelrode, dochter van Johannes Piet Smits en Adriana Kerkhof. Anna 
is overleden op 02-11-1914 in Vorstenbosch, 79 jaar oud. Anna is weduwe van 
Petrus van Dijk (1834-1869), met wie zij trouwde op 03-08-1864 in Nistelrode.  

 
In 1899 huwt Peter van den 
Heuvel met Maria Heesakkers 
die op 31-01-1899 vanuit 
Veghel hier ingeschreven wordt. 
Peter van den Heuvel is een 
zoon uit het tweede huwelijk 
van Anna Maria Smits. Maria 
Heesakkers woont op deze 
boerderij tot haar overlijden in 
1901.  
 
Weduwnaar Peter van den 
Heuvel wisselt op 29-6-1909 
van woning met zijn stiefbroer 
Johannes van Dijk (Hondstraat 
24). Hij gaat opnieuw trouwen. 
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Peter (Piet) van den Heuvel is geboren op 04-01-1877 in Vorstenbosch, zoon 
van Leonardus van den Heuvel en Anna Maria Smits. Piet is overleden op 22-12-
1956 in Vorstenbosch, 79 jaar oud. Piet:  
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 07-01-1899 in Dinther met Maria Heesakkers, 22 
jaar oud. Maria is geboren op 13-01-1876 in Veghel, dochter van Johannes (Jan) 
Heesakkers en Elisabeth van der Heijden. Maria is overleden op 19-02-1901 in 
Vorstenbosch, 25 jaar oud.  
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 12-02-1909 in Uden met Godefrieda Habraken, 34 
jaar oud. Godefrieda is geboren op 09-04-1874 in Gemert, dochter van Johannes 
Habraken en Johanna Maria van den Elzen. Godefrieda is overleden op 05-11-
1923 in Vorstenbosch, 49 jaar oud.  
 

 
Johannes van Dijk komt hier in 1909 met zijn kinderen wonen. Hij 
is sinds enkele jaren weduwnaar. Moeder Anna Maria Smits blijft in 
huis en zorgt mee voor de opvoeding van haar kleinkinderen. 
Johannes is sinds 1909 (tot na 1934) wethouder in de gemeente 
Nistelrode. 
 
In 1915 na het overlijden van Anna Maria Smits wordt de woning 
toebedeeld aan de Adriana van Dijk. Adriana is de zus van Johannes 
van Dijk en zij woonde sinds 1910 in Heesch. Zij was gehuwd met 
Petrus van Oort. 
Johannes van Dijk blijft toch op deze plek wonen en komt later in 
het bezit van de boerderij. 

 
Johannes van Dijk is geboren op 07-08-1867 in Vorstenbosch, zoon van Petrus 
van Dijk en Anna Maria Smits. Johannes is overleden op 13-07-1937 in 
Vorstenbosch, 69 jaar oud. Johannes trouwde, 27 jaar oud, op 14-02-1895 in 
Nistelrode met Lamberdina van der Heijden, 27 jaar oud. Lamberdina is 
geboren op 23-11-1867 in Vorstenbosch, dochter van Adrianus van der Heijden en 
Johanna van Wel. Lamberdina is overleden op 09-05-1905 in Vorstenbosch, 37 
jaar oud.  

 
 
Na het overlijden van Johannes van Dijk in 
1937 komt de boerderij in het bezit van zijn 
kinderen.  
Dochter Maria (Mieke) van Dijk is in 1932 
gehuwd met Bernard (Nard) van der Heijden, 
die sindsdien ook in dit huis woont, Zij worden 
de nieuwe hoofdbewoners.  
Dit huwelijk blijft kinderloos. 
 
 
 

Bernard Petrus (Nard) van der Heijden is geboren op 12-01-1901 in 
Nistelrode, zoon van Adrianus Franciscus (Janus) van der Heijden en Honoria van 
Nistelrooij. Nard is overleden op 28-04-1945 in Veghel (zh), 44 jaar oud. Nard 
trouwde, 31 jaar oud, op 29-04-1932 in Nistelrode met Maria (Mieke) van Dijk, 
29 jaar oud. Mieke is geboren op 02-04-1903 in Vorstenbosch, dochter van 
Johannes van Dijk en Lamberdina van der Heijden. Mieke is overleden op 27-03-
1977 in Rosmalen (vzh), 73 jaar oud. Mieke trouwde later op 11-10-1946 in 
Nistelrode met Johannes (Jan) van Helvoort (1908-1973).  
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Mieke van Dijk hertrouwt na het 
overlijden van Nard van der Heijden in 
1946 met  Jan van Helvoort uit 
Rosmalen.  
In 1957 verkopen zij de boerderij aan 
Toon van den Elzen en Maria Thijssen en 
vertrekken in 1958 naar Rosmalen. 
 

Johannes (Jan) van Helvoort is geboren op 
01-03-1908 in Rosmalen. Jan is overleden op 
04-07-1973 in Rosmalen, 65 jaar oud. Jan 
trouwde, 38 jaar oud, op 11-10-1946 in 
Nistelrode met Maria (Mieke) van Dijk, 43 
jaar oud. Mieke is geboren op 02-04-1903 in 
Vorstenbosch, dochter van Johannes van Dijk 
en Lamberdina van der Heijden. Mieke is 
overleden op 27-03-1977 in Rosmalen (vzh), 
73 jaar oud. Mieke is weduwe van Bernard 
Petrus (Nard) van der Heijden (1901-1945), met wie zij trouwde op 29-04-1932 in 
Nistelrode.  
 
 

De boerderij blijft dus in de familie want Maria Thijssen is een nicht 
van Mieke van Dijk. 
(Maria Thijssen is een dochter van Toon Thijssen en Nel van Dijk, 
zie foto rechts). 
 
 
Antonius (Toon) van den Elsen is 
geboren op 03-03-1924 in Gemert. 
Toon is overleden op 02-09-2002 in 
Vorstenbosch, 78 jaar oud. Hij is 
begraven in Vorstenbosch. Toon 
trouwde, ten hoogste 35 jaar oud, 
vóór 1959 met Johanna Maria 
(Maria) Thijssen, ten hoogste 33 

jaar oud. Maria is geboren op 29-09-1926 in Zijtaart, 
dochter van Antonius (Toon) Thijssen en Petronella 
(Nel) van Dijk. Maria is overleden op 01-05-2008, 81 jaar oud. Zij is begraven in 
Vorstenbosch.  

 
 
 

 
 
Medio 2011 staat 
gepland dat de boerderij 
en twee woondelen 
verbouwd mag worden. 
Er zijn nieuwe bewoners 
waarvan een de dochter is van Toon van Elsen en 
Maria Thijssen.  
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Tekst en foto’s: Cor Ottenheim. 
Foto’s: Jo van de Berg en BHIC. 
 
 


