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OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
KAMPWEG 7 
 
In 1878 sticht Johannes Langens op deze plek een boerderij (sectie: E 1181). Hij komt 
met zijn vrouw (van Akkerweg 8) hier boeren. 
 

Johannes Langens is geboren op 28-08-1824 in Vorstenbosch, zoon van 
Johannes Langens en Maria Anna van den Helm. Johannes is overleden op 31-10-
1902 in Vorstenbosch, 78 jaar oud. Johannes trouwde, 35 jaar oud, op 14-06-
1860 in Nistelrode met Jacoba van der Heijden, 31 jaar oud. Jacoba is geboren 
op 25-07-1828 in Soerendonk, dochter van Arnoldus Antonius van der Heijden en 
Antonetta Smulders. Jacoba is overleden op 12-01-1907 in Vorstenbosch, 78 jaar 
oud.  

 
Nadat de weduwe Jacoba van der Heijden in 1907 kinderloos is overleden wordt de 
nalatenschap door de erven voor 1800 gulden op 05-09-1907 (akte 133) verkocht aan 
Theodorus van Kessel. Theodorus van Kessel blijft zelf in de jonkerboerderij aan de 
Kapelstraat 11 wonen en verhuurt deze boerderij aan Johannes van den Broek.  
Johannes komt van Kapelstraat (verdwenen plek D) en vertrekt in 1909 weer naar 
Lendersgat 11. 
 

Johannes van den Broek is geboren op 10-02-1855 in Nistelrode, zoon van 
Antonius van den Broek en Ardien van den Heuvel. Johannes is overleden op 22-
07-1939 in Uden, 84 jaar oud. Johannes trouwde, 35 jaar oud, op 17-07-1890 in 
Nistelrode met Geertrui van den Boogaard, 34 jaar oud. Geertrui is geboren op 
06-04-1856 in Schijndel, dochter van Gerardus van den Boogaard en Maria van 
Schijndel. Geertrui is overleden op 16-01-1922 in Vorstenbosch, 65 jaar oud.  

 
In 1909 wordt hier Martinus Verwijst ingeschreven als de hoofdbewoner. Hij en zijn gezin 
komen van B102 (Nistelrode). Op 27-3-1912 vertrekken ze naar Dinther. 
 

Martinus Verwijst is geboren op 17-12-1866 in Geffen, zoon van Johannes 
Verwijst en Catharina van den Bosch. Martinus is overleden op 30-04-1957 in 
Boekel, 90 jaar oud. Martinus trouwde, 36 jaar oud, op 06-05-1903 in Nistelrode 
met Maria Verkuijlen, 27 jaar oud. Maria is geboren op 10-05-1875 in 
Nistelrode, dochter van Everardus Verkuijlen en Cornelia van den Tillaart. Maria is 
overleden op 06-05-1921 in Dinther, 45 jaar oud.  

 
Van 18-6-1912 tot 27-5-1913 woont hier Cornelis van de Graaf. Hij komt met zijn gezin 
uit Uden en vertrekt binnen het jaar weer terug naar Uden. 
 

Cornelis van de Graaf is geboren op 19-01-1874 in Heeswijk, zoon van 
Johannes van de Graaf en Ardina Heesakkers. Cornelis is overleden op 18-05-
1926 in Uden, 52 jaar oud. Cornelis trouwde, 32 jaar oud, op 19-02-1906 in 
Veghel met Lamberdina Verboorten, 29 jaar oud. Lamberdina is geboren op 03-
11-1876 in Veghel, dochter van Johannes Verboorten en Theodora Maria van den 
Berg. Lamberdina is overleden op 15-10-1950 in Uden, 73 jaar oud.  

 
Dan verhuurt Theodorus van Kessel de boerderij voor zes jaar van 21-6-1913 tot 28-11-
1919 aan de vrijgezelle broers Johannes en Jan van der Heijden. 
 

Johannes (Hannes) van der Heijden is geboren op 11-12-1865 in Dinther, 
zoon van Arnoldus van der Heijden en Johanna van den Elzen. Hannes is 
overleden op 20-12-1932 in Vorstenbosch, 67 jaar oud.  
Jan van der Heijden is geboren op 27-08-1873 in Dinther, zoon van Arnoldus 
van der Heijden en Johanna van den Elzen. Jan is ongehuwd.  
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Vervolgens komt op 30-01-1920 vanuit Veghel (’t Ven) het gezin van Martinus van 
Asseldonk en Hendrica van der Wijst naar deze woonplek. Dit echtpaar blijft hier 17 jaar 
wonen, op 13-5-1937 vertrekken ze naar Uden.  
Inmiddels (1926) is de boerderij eigendom van de erven van Theodorus van Kessel en 
Johanna van Dijk. 
 

Martinus van Asseldonk is 
geboren op 11-07-1867 in 
Veghel, zoon van Antonius van 
Asseldonk en Geerdina van 
Heeswijk. Martinus is 
overleden op 13-09-1938 in 
Vorstenbosch, 71 jaar oud. 
Martinus:  
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 
24-01-1896 in Uden met 
Ardina de Jager, 24 jaar 
oud. Ardina is geboren op 21-
06-1871 in Uden, dochter van 
Gerrit Jan de Jager en 
Johanna van den Boogaard. 
Ardina is overleden op 19-05-
1896 in Uden, 24 jaar oud.  

(2) trouwde, 29 jaar oud, op 21-05-1897 in Uden met Hendrica van der Wijst, 
33 jaar oud. Hendrica is geboren op 10-10-1863 in Uden, dochter van Albertus 
van der Wijst en Maria van de Rijt. Hendrica is overleden op 08-04-1940 in 
Vorstenbosch, 76 jaar oud.  

 
Op 21-5-1937 worden de nieuwe bewoners Johannes (Hannes) van Houdt en Antonia 
(Tonia) van Cuijk hier ingeschreven. Ze komen met hun gezin vanuit Uden. In 1953 
vertrekken ze naar Veghel. 
 

Johannes (Hannes) van Houdt is geboren op 30-03-1888 in Vorstenbosch, 
zoon van Adrianus van Houdt en Everdina van der Wijst. Hannes is overleden op 
04-01-1975 in Veghel, 86 jaar oud. Hij is begraven in Veghel. Hannes trouwde, 40 
jaar oud, op 21-05-1928 in Uden met Antonia (Tonia) van Cuijk, 34 jaar oud. 
Tonia is geboren op 11-07-1893 in Vinkel, dochter van Arnoldus van Cuijk en 
Wilhelmina van den Akker. Tonia is overleden op 26-09-1987 in Veghel, 94 jaar 
oud. Zij is begraven in Veghel.  

 
In 1953 komt Antonius 
Josephus (Toon) van 
Grunsven met zijn gezin 
vanuit de Kerkstraat 
(verdwenen plek D, nu 61) 
naar hier. Toon gaat hier 
boeren en is ook actief als 
schaapherder. In 1956 
vertrekken ze naar de 
Heuvel 4 en runnen daar 
een café en winkel (café 
de Schaapskooi).  
 
Antonius Josephus 
(Toon) van Grunsven is 
geboren op 11-04-1907 in 
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Uden, zoon van Martinus van Grunsven en 
Johanna Verbossen. Toon is overleden op 
02-04-1981 in Vorstenbosch, 73 jaar oud. 
Toon trouwde, 26 jaar oud, op 11-05-1933 
in Dinther met Theodora Maria (Mieke) 
van der Zanden, 26 jaar oud. Mieke is 
geboren op 22-01-1907 in Dinther, 
dochter van Marinus van der Zanden en 
Allegonda Verboorten. Mieke is overleden 
op 26-12-1992 in Veghel (zh), 85 jaar 
oud.  
 
Van 1956 tot 1961 wonen op deze plek 

Toon van Creij en Door van Kessel. Ze zijn net gehuwd als hier op de boerderij komen 
die op dat moment in bezit is van de familie “Toon van Kessel”. Toon en Door vertrekken 
in 1961 naar een nieuwe woning in de Kapelstraat 9. 
 

Adrianus Antonius (Toon) van Creij, zoon van Jacobus (Jan) van Creij en 
Geerdina (Dina) van Houtum. Toon trouwde met Theodora (Door) van Kessel. 
Door is een dochter van Antonius (Toon) van Kessel en Petronella (Nel) Bekkers.  

 
Richard Dortmans huwt in 1961 met Fien van Kessel. Ze komen hier wonen en stichten 
een gezin.  

Henricus Arnoldus Cornelius (Richard) Dortmans is geboren op 15-11-1938 
in Dinther, zoon van Johannes Dortmans en Helena van Vugt. Richard is overleden 
op 14-12-1999 in Vorstenbosch, 61 jaar oud. Richard trouwde met Josephina 
(Fien) van Kessel. Fien is een dochter van Antonius (Toon) van Kessel en 
Petronella (Nel) Bekkers.  

 
Ruim vóór 1999 zijn Richard en Fien hier vertrokken (naar Binnenveld) en komen Wim 
Driessen en Francet van Laarhoven hier wonen. Zij kopen de (woon)boerderij van de 
voorgangers.  
Medio 2013 zijn zij nog steeds hier de bewoners. 
 

Wim Driessen, zoon van NN Driessen en Berta Pepers. Wim trouwde met 
Francet van Laarhoven. Francet is een dochter van Johannes (Jan) van 
Laarhoven en Huberta (Zus) van den Tillart.  

 
 

 
 
 
 
 
 
Tekst en foto’s: Cor 
Ottenheim. 
Foto’s: Jo van de Berg en 
BHIC. 
 


