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OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
HONDSTRAAT 16 
 
In 1867 sticht Martinus van der Heijden op deze plek een nieuwe boerderij. Martinus 
bouwt de woning precies tegenover die van zijn schoonvader Hendrikus Leonardus van 
Dijk. 
 

Martinus van der Heijden is geboren op 27-07-1821 in Soerendonk, zoon van 
Arnoldus Antonius van der Heijden en Antonetta Smulders. Martinus is overleden 
op 09-10-1886 in Vorstenbosch, 65 jaar oud. Martinus:  
(1) trouwde, 44 jaar oud, op 31-01-1866 in Nistelrode met Adriana van Dijk, 27 
jaar oud. Adriana is geboren op 11-09-1838 in Vorstenbosch, dochter van 
Hendrikus Leonardus van Dijk en Deliana Theodori Donkers. Adriana is overleden 
op 25-06-1868 in Vorstenbosch, 29 jaar oud.  
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 21-05-1870 in Dinther met Johanna van Uden, 49 
jaar oud. Johanna is geboren op 17-11-1820 in Dinther, dochter van Rover 
Wilhelmus van Uden en Petronella Petrus van de Veerdonk. Johanna is overleden 
op 23-12-1896 in Dinther, 76 jaar oud.  

 
Na het overlijden van 
Martinus van der Heijden in 
1886 wordt de woning 
geschat op een waarde van 
1025 gulden. Het perceel is 
41,7 are groot. 
Op 06-04-1887 komt Petrus 
Verkuijlen met vrouw en 
kinderen vanuit Schijndel 
naar Vorstenbosch en op 15-
03-1897 koopt Petrus 
Verkuijlen deze boerderij die 
hij daarvoor huurde van de 
erfgenamen “van der 
Heijden”. Hij verkoopt op 
29-03-1897 dit onroerend 

goed weer door aan Leonardus Hubert Maussen.  
 

Petrus Verkuijlen is geboren op 26-03-1852 in Schijndel, zoon van Antonius 
Verkuijlen en Maria van der Heijden. Petrus is overleden op 07-01-1927 in Veghel, 
74 jaar oud. Petrus trouwde, 25 jaar oud, op 23-02-1878 in Uden met 
Wilhelmina Raaijmakers, 21 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 20-02-1857 in 
Dinther, dochter van Johannes Raijmakers en Johanna Maria van de 
Wijmelenberg. Wilhelmina is overleden op 07-07-1929 in Veghel, 72 jaar oud.  

 
Petrus Verkuijlen blijft hier met zijn gezin wonen en vertrekt op 6-12-1918 naar Veghel. 
Vanaf de Rietdijk komt Johannes Somers met zijn vrouw Theodora van Vugt op deze plek 
wonen. Na het overlijden van Theodora van Vugt in 1922 hertrouwt Johannes Somers 
met Maria Kanters. Op 8-1-1926 vertrekken ze naar Uden. 
 

Johannes Somers is geboren op 20-10-1872 in Vorstenbosch, zoon van Matheus 
Somers en Maria van Boxtel. Johannes is overleden op 19-03-1941 in Uden, 68 
jaar oud. Johannes:  
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 27-04-1899 in Vorstenbosch met Theodora van 
Vugt, 46 jaar oud. Theodora is geboren op 15-11-1852 in Oss, dochter van 
Antonius Emerens van Vugt en Helena Ruijs. Theodora is overleden op 07-11-
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1922 in Vorstenbosch, 69 jaar oud. Theodora is weduwe van Johannes 
Hoevenaars (1854-1894), met wie zij trouwde op 01-05-1885 in Uden.  
(2) trouwde, 50 jaar oud, op 31-08-1923 in Uden met Maria (Mee) Kanters, 42 
jaar oud. Mee is geboren op 25-05-1881 in Uden, dochter van Antonius Kanters 
en Martina Dortmans. Mee is weduwe van Antoon Jan Hoevenaars (1870-1922), 
met wie zij trouwde op 05-02-1904 in Uden.  

 
Inmiddels staat op 29-12-1925 Hendrikus van der Velden hier ingeschreven. Hij is met 
zijn vrouw en twee kinderen vanuit Uden gekomen. 

 
Hendrikus van der Velden is 
geboren op 03-12-1887 in Dinther, 
zoon van Petrus van der Velden en 
Anna van der Wielen. Hendrikus is 
overleden op 15-07-1974 in 
Vorstenbosch, 86 jaar oud. 
Hendrikus trouwde, 32 jaar oud, op 
23-04-1920 in Uden met Martina 
Verstraten, 27 jaar oud. Martina is 
geboren op 11-12-1892 in Uden, 
dochter van Antonie Verstraten en 
Wilhelmina van der Linden. Martina 
is overleden op 22-03-1984 in 
Vorstenbosch, 91 jaar oud.  

 
Later woont hier Bert van Doorn met vrouw en kinderen. Hij komt van de Molenweg naar 
de Hondstraat. 
 

Hubertus (Bert) van Doorn is geboren op 
01-11-1893 in Nistelrode, zoon van Willem 
van Doorn en Woutrina Gevers. Bert is 
overleden op 07-01-1973 in Vorstenbosch, 
79 jaar oud. Bert trouwde, 31 jaar oud, op 
22-05-1925 in Nistelrode met Francisca de 
Wit, 28 jaar oud. Francisca is geboren op 
10-12-1896 in Nistelrode, dochter van 
Hubertus de Wit en Johanna van Vugt. 
Francisca is overleden op 23-12-1992 in 
Vorstenbosch, 96 jaar oud.  
 
Nadien sticht zoon Toon van Doorn hier zijn 
gezin. 

 
Antoon (Toon) van Doorn is geboren op 21-09-1939 in Vorstenbosch, zoon van 
Hubertus (Bert) van Doorn en Francisca de Wit. Toon trouwde, 27 jaar oud, op 
20-09-1967 in Nistelrode met Maria (Marietje) de Vocht.  

 
Medio 2013 woont hun zoon 
Alex van Doorn hier met zijn 
vrouw en kinderen. 
 
 
 
Tekst en foto’s: Cor Ottenheim. 
Foto’s: Jo van de Berg, Arnold 
vd Heijden en BHIC. 
 


