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OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
KAMPWEG 15 (voorheen Boschweg) 
 
In 1850 is deze woning opgenomen in het bevolkingsregister (gesticht in 1851). Op zeker 
is de bewoner Lambertus Zomers tevens de eigenaar van dit onroerend goed (sectie: 
E931). 
 

Lambertus Zomers, zoon van Adrianus Lamberti Somers en Anna Maria Francis 
van Lieshout. Hij is gedoopt op 24-03-1802 in Veghel. Lambertus is overleden op 
17-08-1880 in Vorstenbosch, 78 jaar oud. Lambertus trouwde, 29 jaar oud, op 
13-05-1831 in Nistelrode met Johanna Pepers, 22 jaar oud. Johanna is een 
dochter van Theodorus Gerardi Pepers en Petronella Henricus van der Pol. Zij is 
gedoopt op 29-06-1808 in Boekel. Johanna is overleden op 25-07-1881 in 
Vorstenbosch, 73 jaar oud.  

 
Na het overlijden van hun ouders vertrekken de kinderen op 12-06-1883 naar Schijndel. 
Op 24-06-1884, na ongeveer een jaar leegstand, komt  Johannes Zomers met zijn gezin 
hier wonen. Johannes is de zoon van de vorige bewoner en hij komt van de Rietdijk A 
(verdwenen plek nabij Rietdijk 16) waar hij woonde in een kamer.  
 

Johannes Zomers is geboren op 21-08-1845 in Vorstenbosch, zoon van 
Lambertus Zomers en Johanna Pepers. Johannes is overleden op 16-12-1893 in 
Vorstenbosch, 48 jaar oud. Johannes trouwde, 32 jaar oud, op 17-05-1878 in 
Geffen met Elisabeth Vullings, 27 jaar oud. Elisabeth is geboren op 08-11-1850 
in Geffen, dochter van Jan Vullings en Johanna Maria de Haas. Elisabeth is 
overleden op 21-05-1922 in Uden, 71 jaar oud. Elisabeth trouwde later op 02-05-
1895 in Nistelrode met Hubertus Langenhuijzen (geb. 1854).  

 
Elisabeth Vullings is na het overlijden van haar man Johannes Zomers nogmaals gehuwd 
(1895) met Hubertus Langenhuijzen. Op 21-12-1901 vertrekken ze naar Uden. 
 

Hubertus Langenhuijzen is geboren op 03-08-1854 in Nistelrode, zoon van 
Antonius Langenhuizen en Ardina van Stiphout. Hubertus trouwde, 40 jaar oud, op 
02-05-1895 in Nistelrode met Elisabeth Vullings, 44 jaar oud. Elisabeth is 
geboren op 08-11-1850 in Geffen, dochter van Jan Vullings en Johanna Maria de 
Haas. Elisabeth is overleden op 21-05-1922 in Uden, 71 jaar oud. Elisabeth is 
weduwe van Johannes Zomers (1845-1893), met wie zij trouwde op 17-05-1878 
in Geffen.  

 
Op 7 december 1901 verklaart Antonius Verhoeven in een schuldbekentenis dat hij 250 

gulden geleend heeft van Notaris 
Willem van Breda. Als borg stelt de 
schuldenaar, een huis met stal, erf, 
tuin, bouwland en weiland, 
kadastraal bekend sectie E1269 en 
E1268, groot 1 hectare en 27 aren.  
Het is dit huis aan de Kampweg 15. 
 
Antonius Verhoeven komt met zijn 
gezin hier wonen. Ze zijn gekomen 
van de Jonkerboerderij aan de 
Akkerweg B (verdwenen woning, net 
voorbij Akkerweg 3). 
Antonius Verhoeven overlijdt na vier 
jaar in 1906 en zijn weduwe Ardina 

van Dijk in 1924. Daarna komt de boerderij in bezit van de kinderen. 
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Antonius Verhoeven is geboren op 05-04-1858 in Vorstenbosch, 
zoon van Martinus Verhoeven en Wilhelmina van Dijk. Antonius is 
overleden op 23-03-1906 in Vorstenbosch, 47 jaar oud. Antonius 
trouwde, 29 jaar oud, op 09-09-1887 in Uden met Ardina van 
Dijk, 32 jaar oud. Ardina is geboren op 30-12-1854 in Volkel, 
dochter van Cornelis van Dijk en Antonia Beekmans. Ardina is 
overleden op 27-07-1924 in Vorstenbosch, 69 jaar oud.  
 
De kinderen van Antonius en Ardina Verhoeven-van Dijk, 
Wilhelmus, Cornelis en Martina Verhoeven verkopen het onroerend 
goed aan hun drie vrijgezelle ooms, Wilhelmus, Leonardus en 

Lambertus Verhoeven. De drie broers komen van de Jonkerboerderij op Heuvel 18 en 
benoemen elkaar als erfgenamen. 
 

Wilhelmus Verhoeven is geboren op 30-12-1860 in Vorstenbosch en overleden 
op 24-08-1927 in Vorstenbosch, 66 jaar oud. Wilhelmus bleef ongehuwd.  
Leonardus Verhoeven is geboren op 10-01-1864 in Vorstenbosch en overleden 
op 18-06-1928 in Vorstenbosch, 64 
jaar oud. Leonardus bleef ongehuwd.  
Lambertus Verhoeven is geboren op 
07-01-1868 in Vorstenbosch en 
overleden op 10-07-1953 in 
Vorstenbosch, 85 jaar oud. Lambertus 
bleef ongehuwd.  
Alle drie zoons van Martinus 
Verhoeven en Wilhelmina van Dijk. 

 
In 1928 blijft de rijvenmaker Lambertus 
Verhoeven als langstlevende over. In huis 
woont inmiddels zijn nicht Martina Verhoeven 
en zij is gehuwd met Willem van der Velden. 
Willem van de Velden is op 6-7-1934 ingeschreven en gekomen vanuit Schijndel. 
Na het overlijden van Lambertus Verhoeven (Bertus oom) worden zij door een notariële 
akte als eigenaars van deze boerderij benoemd. 

 
Wilhelmus (Willem) van der 
Velden is geboren op 14-09-
1895 in Sint-Oedenrode, zoon van 
Antonius van der Velden en 
Cornelia van den Mosselaar. 
Willem is overleden op 21-04-
1987 in Veghel (zh), 91 jaar oud. 
Hij is begraven op 25-04-1987 in 
Vorstenbosch. Willem trouwde, 38 
jaar oud, op 27-06-1934 met 
Martina Maria Verhoeven, 38 
jaar oud. Martina is geboren op 
28-05-1896 in Vorstenbosch, 
dochter van Antonius Verhoeven 
en Ardina van Dijk. Martina is 

overleden op 05-04-1960 in Vorstenbosch, 63 jaar oud. Zij is begraven op 08-04-
1960 in Vorstenbosch.  
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Na 1960 stichten zoon Toon van der 
Velden met zijn vrouw Diny Vissers hier 
een gezin. Vader Willem blijft tot zijn 
overlijden (1987) inwonen. 
 

Antonius (Toon) van der 
Velden is geboren op 17-04-
1935 in Vorstenbosch, zoon van 
Wilhelmus (Willem) van der 
Velden en Martina Maria 
Verhoeven. Toon is overleden op 
11-05-1998 in Veghel (zh), 63 
jaar oud. Hij is begraven op 14-
05-1998 in Vorstenbosch. Toon 
trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1960 met Gerardina (Diny) Vissers, 
ongeveer 26 jaar oud. Diny is geboren op 09-04-1934 in Sint-Michielsgestel. Diny 
is overleden op 24-07-1992 in Veghel (zh), 58 jaar oud. Zij is begraven op 28-07-
1992 in Vorstenbosch.  

 
Medio 2013 woont er een zoon 
van Toon, Ronnie van der Velden 
en zijn echtgenote Lucie ter 
Heerd. Zij wonen hier sinds hun 
huwelijk (circa 1996). 
 
 
 
 
 
 
Tekst en foto’s: Cor Ottenheim. 
Foto’s: Jo van de Berg en BHIC. 
 


