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OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
HONDSTRAAT 32  
 
Deze woonplek (sectie 360/1150) was er al vóór 1832. Hoofdbewoner in dat jaar is 
Johannes van der Burgt. Hij is gehuwd met Henrica Rijkers en had een gezin met 15 
kinderen. 
Op 13 maart 1839 vindt een deling van de erfenis plaats tussen de broers Hendrikus en 
Johannes van der Burgt. Johannes krijgt het huis met hof en doolhof. 
 

Johannes van der Burgt, zoon van Johannes Janse van der Burgt en Petronilla 
Lamberti Wijnandus Suijskens. Hij is gedoopt op 14-03-1796 in Nistelrode. 
Johannes is overleden op 20-11-1860 in Vorstenbosch, 64 jaar oud. Johannes 
trouwde, 19 jaar oud, op 12-02-1816 in Uden met Henrica Rijkers, 17 jaar oud. 
Henrica is een dochter van Johannes Adrianus Rijkers en Johanna Peters van den 
Heuvel. Zij is gedoopt op 28-04-1798 in Uden. Henrica is overleden op 08-10-
1861 in Vorstenbosch, 63 jaar oud.  

 
Na het overlijden van hun ouders, Johannes van der Burgt en Henrica Rijkers. wordt zoon 
Josephus de hoofdbewoner. Hij woont op deze plek samen met zijn broers Hendrikus en 
Adrianus en zijn zussen Maria en Johanna. 
De kinderen “van der Burgt” verkopen in 1871 de woning en percelen E360, 361, 362 en 
1082 aan Antonius van der Heijden. 
 

Antonius van der Heijden is geboren op 27-02-1826 in Soerendonk, zoon van 
Arnoldus Antonius van der Heijden en Antonetta Smulders. Antonius is overleden 
op 25-01-1911 in Vorstenbosch, 84 jaar oud. Antonius trouwde, 35 jaar oud, op 
08-05-1861 in Nistelrode met Anna Maria Vogels, 29 jaar oud. Anne Mee is 
geboren op 24-09-1831 in Vorstenbosch, dochter van Josephus (Joost) Vogels en 
Engelina Nouwens. Anne Mee is overleden op 26-11-1902 in Vorstenbosch, 71 
jaar oud.  

 
 
 
 
 
Na het overlijden van Anna Maria Vogels 
vertrekt de weduwnaar Antonius van der 
Heijden op 17-9-1903 na Broekkant E93. 
Zoon Adrianus van der Heijden woont hier 
nu tijdelijk met zijn gezin en echtgenote 
Hendrica van Veghel. 
 
 
 
 

 
Adrianus van der Heijden is geboren op 22-01-1866 in Dinther, zoon van 
Antonius van der Heijden en Anna Maria (Anne Mee) Vogels. Adrianus is overleden 
op 13-08-1952 in Vorstenbosch, 86 jaar oud. Adrianus trouwde, 26 jaar oud, op 
06-05-1892 in Uden met Hendrica van Veghel, 32 jaar oud. Hendrica is geboren 
op 07-10-1859 in Uden, dochter van Antonius van Veghel en Anna Maria 
Theunissen. Hendrica is overleden op 31-12-1937 in Vorstenbosch, 78 jaar oud.  
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Op 13-4-1906 komt de broer van 
Adrianus, Johannes van der Heijden met 
zijn vrouw Johanna van de Ven en 
kinderen en stiefkinderen naar deze plek. 
In 1909 neemt Johannes de boerderij 
over van zijn vader Antonius van der 
Heijden. 
Ze blijven hier tot hun dood wonen. 
Inmiddels is de woning in 1929 
vernieuwd. 
 
 
 

Johannes van der Heijden is geboren op 12-07-1863 in Dinther, zoon van 
Antonius van der Heijden en Anna Maria (Anne Mee) Vogels. Johannes is 
overleden op 17-01-1943 in Vorstenbosch, 79 jaar oud. Johannes trouwde, 34 
jaar oud, op 11-02-1898 in Dinther met Johanna van de Ven, 28 jaar oud. 
Johanna is geboren op 31-12-1869 in Vorstenbosch, dochter van Wilhelmus van 
de Ven en Wilhelmina Hoevenaars. Johanna is overleden op 28-10-1955 in 
Vorstenbosch, 85 jaar oud. Johanna is weduwe van Theodorus Dortmans (1862-
1897), met wie zij trouwde op 19-02-1892 in Nistelrode.  

 
 
 
 
Na het overlijden van hun ouders wonen 
hier jarenlang de vrijgezellen kinderen, 
Franciscus (Frans), Adrianus (Janus) en 
Wilhelmina (Mien) van der Heijden. In de 
zestiger jaren  wordt de oude boerderij 
afgebroken en geheel vernieuwd.  
 
 
 
 

 
Franciscus (Frans) van der Heijden is geboren op 05-02-1908 in 
Vorstenbosch, zoon van Johannes van der Heijden en Johanna van de Ven. Frans 
is overleden op 07-08-1981 in Vorstenbosch, 73 jaar oud. Frans bleef ongehuwd.  
Adrianus (Janus) van der Heijden is geboren op 14-06-1913 in Vorstenbosch, 
zoon van Johannes van der Heijden en Johanna van de Ven. Janus is overleden op 
11-02-1993 in Vorstenbosch, 79 jaar oud. Janus bleef ongehuwd.  
Wilhelmina (Mien) van der Heijden is geboren op 08-10-1910 in 
Vorstenbosch, zoon van Johannes van der Heijden en Johanna van de Ven. Mien is 
overleden op 19-06-1994 in Nistelrode, 83 jaar oud. Mien bleef ongehuwd.  

 
Na het overlijden van de Mien van der Heijden in 1994 komt hun neef Jan van der 
Heijden naar deze boerderij. Jan is gehuwd met Trina van Doorn en zij komen van de 
Molenweg. 
 

Johannes (Jan) van der Heijden is geboren op 27-07-1927 in Vorstenbosch, 
zoon van Theodorus (Dorus) van der Heijden en Wilhelmina van Kessel. Jan is 
overleden op 28-10-2004 in Vorstenbosch, 77 jaar oud. Jan trouwde, 25 jaar oud, 
op 06-05-1953 in Nistelrode met Woutrina (Trina) van Doorn, 27 jaar oud. 
Trina is geboren op 01-03-1926 in Vorstenbosch, dochter van Hubertus (Bert) van 
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Doorn en Francisca de Wit. Trina is overleden op 26-04-2012 in Uden (vzh), 86 
jaar oud. Zij is begraven in Vorstenbosch.  

 
 
 
Momenteel (2012) woont zoon Willy van der 
Heijden in deze boerderij. 
 
Tekst en foto’s: Cor Ottenheim. 
Foto’s: Jo van de Berg, Arnold vd Heijden en 
BHIC. 


