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OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
KAPELSTRAAT 8  
 
Verdwenen plek, nu Kapelstraat 8. 
 
Deze woonplek kende in loop van de tijd veel verschillende en meerdere bewoners 
gelijktijdig (met kamerverhuur). Het waren aanvankelijk twee aparte, waarschijnlijk 
tegen elkaar aanstaande, woningen. 
In 1861 hebben Petrus van Hooft en Johannes der Kinderen deze woningen gesticht 
(sectie: E 819/1020/1021/1294).  
 
Petrus van Hooft en zijn vrouw  Gerardina van Helvoirt wonen hier slechts enkele jaren. 
Ze vertrekken naar Dinther en worden uitgeschreven op 19-05-1863. 
 

Petrus van Hooft is geboren op 11-12-1834 in Dinther, zoon van Martinus van 
Hooft en Maria Catharina van de Ven. Petrus is overleden op 21-10-1894 in 
Vorstenbosch, 59 jaar oud. Petrus trouwde, 24 jaar oud, op 29-10-1859 in Heesch 
met Gerardina van Helvoirt, 21 jaar oud. Gerardina is geboren op 16-01-1838 
in Heesch, dochter van Johannes Adriaans van Helvoort en Mechelina Perquin. 
Gerardina is overleden op 26-11-1918 in Vorstenbosch, 80 jaar oud.  

 
De nieuwe bewoners zijn de bakker Arnoldus Petrus van Milhees met zijn gezin. Na zijn 
overlijden is de weduwe met de kinderen op 31-08-1869 uitgeschreven naar Stratum. 
 

Arnoldus Petrus van Milhees is geboren op 14-10-1816 in Nuenen en Gerwen, 
zoon van Peter van Milhees en Johanna Swinkels. Arnoldus is overleden op 28-04-
1868 in Vorstenbosch, 51 jaar oud. Arnoldus trouwde, 34 jaar oud, op 08-05-
1851 in Nuenen en Gerwen met Maria Elisabeth van Stekelenburg, 29 jaar 
oud. Maria is geboren op 05-07-1821 in Nuenen en Gerwen, dochter van Johannes 
van Stekelenburg en Maria Elisabeth Quinten.  

 
Adrianus Konings is in 1869 een volgende bewoner. Hij is weduwnaar en komt van 
Lendersgat A en woont hier sinds 1872 waarschijnlijk in een kamer. Na circa twintig jaar 
vertrekt hij op 16-09-1889 naar Veghel. 
 

Adrianus Konings, zoon van Joannes Josephus Konings en Pauline Joannes van 
der Heijden. Hij is gedoopt op 22-05-1810 in Dinther. Adrianus is overleden op 
29-11-1894 in Veghel, 84 jaar oud. Adrianus trouwde, 23 jaar oud, op 18-04-
1834 in Dinther met Gijsberta Pijnappels, ongeveer 24 jaar oud. Gijsberta is 
geboren omstreeks 1810 in Schijndel, dochter van Gijsberus Pijnappels en 
Hendrina van der Schoot. Gijsberta is overleden op 28-01-1843 in Dinther, 
ongeveer 33 jaar oud.  

 
Vanaf circa 1889 woonde hier ook het kinderloze echtpaar Adrianus Dobbelsteen en 
Petronella Strakkers. Zij zijn vanuit Dinther gekomen. In 1890 overlijdt Petronella en 
vertrekt de weduwnaar Adrianus Dobbelsteen op 04-05-1892 naar Uden. 
 

Adrianus Dobbelsteen is geboren op 04-10-1832 in Heeswijk, zoon van 
Christianus Hendrik Dobbelsteen en Anna Maria van den Boom. Adrianus is 
overleden op 29-11-1902 in Heeswijk, 70 jaar oud. Adrianus trouwde, 34 jaar 
oud, op 11-05-1867 in Nuland met Petronella Strakkers, 35 jaar oud. Petronella 
is geboren op 22-12-1831 in Nistelrode, dochter van Johannes Danielis Strakkens 
en Johanna Maria Willem van Heeswijk. Petronella is overleden op 30-04-1890 in 
Vorstenbosch, 58 jaar oud.  
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In het andere deel is in 1861 Johannes der Kinderen met zijn vrouw Anna Catharina 
Peters gaan wonen.  
Johannes der Kinderen is de eerste Vorstenbosche molenaar op de door 
hem opgerichte korenmolen “de Windlust” op Kerkstraat 20. 
In 1867 is hij met vrouw en kinderen vertrokken, vermoedelijk naar 
Zeelst. 
 

Johannes de Kinderen is geboren op 29-11-1825 in Casteren, 
zoon van Johannes de Kinderen en Maria Willems. Johannes is 
overleden op 17-05-1876 in Zeelst, 50 jaar oud. Johannes 
trouwde, 26 jaar oud, op 07-02-1852 in Veldhoven met Anna Catharina Peters, 
27 jaar oud. Anna is geboren op 14-01-1825 in Veldhoven, dochter van Peter 
Josephus Peters en Hendriena van der Paaren.  

 
De zussen Francisca en Hendrika van Grinsven komen circa 1867 hier wonen. Hun ouders 
zijn overleden. Zij woonden eerder aan de Heuvel 3 en 9. 
Op 05-09-1870 komt Lambertus van Dam vanuit Veghel hier in huis. Lambertus is 
koopman en trouwt met Francisca van Grinsven. Zij vertrekken op 22-04-1872 met hun 
inmiddels geboren dochter Magdalena Petronella naar Veghel. 
 

Francisca van Grinsven is geboren op 22-10-1835 in Geffen, dochter van 
Machiel van Grinsven en Margaretha Bukentop. Francisca is overleden op 12-04-
1895 in Veghel, 59 jaar oud. Francisca trouwde, 34 jaar oud, op 14-07-1870 in 
Nistelrode met Lambertus van Dam, 31 jaar oud. Lambertus is geboren op 03-
12-1838 in Veghel, zoon van Petrus van Dam en Henrica Elisabeth Hagemans. 
Lambertus is overleden op 03-04-1928 in Veghel, 89 jaar oud.  

 
Hendrika van Grinsven vertrekt ook in 1872, zij gaat trouwen met Jan Ruijs. Ze gaan 
wonen op Heuvel 3. 
 

Hendrika van Grinsven is geboren op 16-12-1832 in Geffen, dochter van 
Machiel van Grinsven en Margaretha Bukentop. Hendrika is overleden op 15-12-
1904 in Vorstenbosch, 71 jaar oud. Hendrika trouwde, 39 jaar oud, op 18-04-
1872 in Nistelrode met Jan Ruijs, 41 jaar oud. Jan is geboren op 06-01-1831 in 
Oss, zoon van Gerardus Ruijs en Petronella Geurt van Loon. Jan is overleden op 
09-12-1905 in Vorstenbosch, 74 jaar oud.  

 
Tussen 1869 en 1874 hebben ook Petrus Vermeulen en Anna Maria Verhoeven hier 
gewoond. Zij kwamen op 01-07-1867 vanuit Wanroij naar Vorstenbosch en kochten de 
molen van Johannes Foirkens. 
Zelf woonden ze eerst een korte periode in het kostershuis (1867-1869, Heuvel 3) 
vanwaar ze vertrokken naar een nieuw opgerichte woning aan de Oude Kerkstraat (nu 
Kapelstraat 10). 
 

Petrus Johannes Hubertus Vermeulen is geboren op 15-04-1836 in 
Nederweert, zoon van Mathijs Vermeulen en Maria Jozepha Lamen. Petrus is 
overleden op 19-08-1905 in Vorstenbosch, 69 jaar oud. Petrus:  
(1) trouwde, 31 jaar oud, op 13-06-1867 in Gemert met Anna Maria 
Verhoeven, 28 jaar oud. Anna is een dochter van Arnoldus Verhoeven en Anna 
Elisabeth Wijnen. Zij is gedoopt op 30-05-1839 in Gemert. Anna is overleden op 
27-08-1879 in Vorstenbosch, 40 jaar oud.  
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 14-04-1880 in Nederweert met Johanna Aben, 44 
jaar oud. Johanna is geboren op 22-02-1836 in Mill en Sint-Hubert, dochter van 
Mathijs Aben en Elisabeth Schraven. Johanna is overleden op 11-01-1898 in 
Vorstenbosch, 61 jaar oud.  
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Waarschijnlijk direct na hun huwelijk komen Martinus de Groot en Johanna Mannaerts op 
deze plek wonen. Martinus is smid van beroep, of hij dat vak op deze plek uitoefende is 
niet bekend. Het gezin blijft tot circa 1885 hier wonen waarna ze vertrekken naar een 
nieuw opgerichte woning met smederij op Kapelstraat 7. 
 

Martinus (Tinus de Smid) de Groot is geboren op 22-06-
1844 in Uden, zoon van Antonius Peter (Toon de Smid) de 
Groot en Francisca Leonardus (Ciska) van Dijk. Tinus de Smid 
is overleden op 07-01-1919 in Tilburg, 74 jaar oud. Tinus de 
Smid trouwde, 31 jaar oud, op 10-07-1875 in Uden met 
Johanna Mannaerts, 24 jaar oud. Johanna is geboren op 14-12-1850 in Uden, 
dochter van Christianus Mannaerts en Catharina van Aspert. Johanna is overleden 
op 26-07-1886 in Vorstenbosch, 35 jaar oud.  

 
Op 16-02-1884 komt de weduwe Francisca Ploegmakers na een kortstondig verblijf in 
Heesch terug naar Vorstenbosch. Zij is weduwe en woont hier mogelijk in een kamer. Zij 
blijft hier tot haar overlijden. 
 

Francisca Ploegmakers is geboren op 28-12-1825 in Heesch, dochter van Peter 
Francis Ploegmakers en Petronella Adriani van Gogh. Francisca is overleden op 29-
05-1908 in Heesch, 82 jaar oud. Francisca trouwde, 42 jaar oud, op 04-05-1868 
in Heesch met Martinus van Veghel, 51 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond 
plaats op 04-05-1868 in Heesch. Martinus is geboren op 23-09-1816 in 
Vorstenbosch, zoon van Johannes (Jan) van Veghel en Wilhelmina Franciscus van 
der Aa. Martinus is overleden op 22-11-1879 in Vorstenbosch, 63 jaar oud. 
Martinus is weduwnaar van Anna Maria Spierings (±1819-1853), met wie hij 
trouwde op 30-01-1851 in Heesch. Martinus is weduwnaar van Johanna Joannes 
van de Ven (1826-1864), met wie hij trouwde op 20-01-1856 in Heesch.  

 
Op 07-08-1891 wordt Maria Sophia Vermeulen hier ingeschreven. Ze trouwt met 
Antonius Wassenberg die vanuit Heeswijk ook naar hier gekomen is. Tussen 1897 en  
1899 vertrekken ze naar een woning aan de Heuvel A (5). 
 

Antonius Wassenberg is geboren op 10-01-1867 in Heeswijk, 
zoon van Johannes Wassenberg en Geertruida van der Donk. 
Antonius is overleden op 22-10-1945 in Vorstenbosch, 78 jaar 
oud. Antonius:  
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 07-08-1891 in Nistelrode met 
Maria Sophia Vermeulen, 23 jaar oud. Maria is geboren op 
31-03-1868 in Vorstenbosch, dochter van Petrus Johannes 
Hubertus Vermeulen en Anna Maria Verhoeven. Maria is 
overleden op 20-04-1906 in Vorstenbosch, 38 jaar oud.  
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 01-06-1907 in Sint-Michielsgestel met Anna 
Cornelia van der Leest, 26 jaar oud. Anna is geboren op 25-10-1880 in Sint-
Michielsgestel, dochter van Johannes van der Leest en Johanna Slijters. Anna is 
overleden op 17-04-1933 in Vorstenbosch, 52 jaar oud.  

 
Jacobus van Geelkerken wordt in 1897 hier samen ingeschreven met zijn vrouw 
Lamberdina van de Vondervoort. Ze waren inmiddels al getrouwd en zijn uitgeschreven 
naar Oss op 06-12-1898. In 1900 komen ze vanuit Oss naar Uden (Bedaf, Brakken). 
 

Jacobus van Geelkerken is geboren op 22-12-1857 in Uden, zoon van 
Hendricus van Geelkerken en Francijn van den Dungen. Jacobus is overleden op 
02-08-1911 in Uden, 53 jaar oud. Jacobus trouwde, 39 jaar oud, op 20-02-1897 
in Schaijk met Lamberdina van de Vondervoort, 24 jaar oud. Lamberdina is 
geboren op 19-02-1873 in Heesch, dochter van Antonius van de Vondervoort en 
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Wilhelmina van Stiphout. Lamberdina is overleden op 30-06-1960 in Uden, 87 jaar 
oud.  

 
Op 15-09-1899 worden Jan Johannes van Hooft en zijn vrouw Maria Antonissen hier 
ingeschreven. Ze wonen er waarschijnlijk tot 1909. 
 

Jan Johannes van Hooft is geboren op 03-07-1869 in Vorstenbosch, zoon van 
Petrus van Hooft en Gerardina van Helvoirt. Jan trouwde, 28 jaar oud, op 12-05-
1898 in Nistelrode met Maria Antonissen, 25 jaar oud. Maria is geboren op 08-
05-1873 in Vorstenbosch, dochter van Martinus Antonissen en Hendrina de Groot.  

 
Johan Mathijs Vermeulen en Francisca Maria van den Broek worden op 
4-6-1902  ingeschreven. Zij komen van Kapelstraat 10 (E77) het 
ouderlijk huis van Johan Vermeulen waar ze een jaar ingewoond 
hebben.  
Op 12-12-1905 worden ze uitgeschreven naar Veghel. Johan Vermeulen 
was (net als zijn vader molenaar) te Vorstenbosch. Hij ruilde in 1905 
van molen met zijn broer Louis Vermeulen en werd molenaar in Veghel 
in de Sluisstraat. Dit omdat de vrouw van Johan, Francisca van den 
Broek heimwee had naar Veghel. 
 

Johan Mathijs (Jan) Vermeulen is geboren op 01-12-1872 in Vorstenbosch, 
zoon van Petrus Johannes Hubertus Vermeulen en Anna Maria Verhoeven. Jan is 
overleden op 03-07-1947 in Veghel, 74 jaar oud. Jan trouwde, 28 jaar oud, op 20-
05-1901 in Veghel met Francisca Maria van den Broek, 21 jaar oud. Francisca 
is geboren op 16-07-1879 in Veghel, dochter van Petrus van den Broek en 
Johanna Maria van der Sanden.  

 
Van 22-6-1907 tot 2-7-1909 staan hier Hendrikus van Doorn en Hendrika Kerkhof 
ingeschreven. Zij komen van Uden en vertrekken naar Nistelrode B86. 
 

Hendrikus van Doorn is geboren op 16-02-1871 in Dinther, zoon van Adrianus 
van Doorn en Wilhelmina Verwijst. Hendrikus is overleden op 02-05-1949 in 
Nistelrode, 78 jaar oud. Hendrikus trouwde, 31 jaar oud, op 05-02-1903 in 
Nistelrode met Hendrika Kerkhof, 32 jaar oud. Hendrika is geboren op 26-10-
1870 in Nistelrode, dochter van Johannes Kerkhof en Petronella Vissers. Hendrika 
is overleden op 25-11-1946 in Nistelrode, 76 jaar oud.  

 
Peter Cornelis Peters is op 20-10-1909 hier ingeschreven op E75. Hij komt van 
Kapelstraat 10 (E77) waar hij als knecht vanaf 24-11-1908 inwoonde bij de 
molenaarsfamilie “Vermeulen”.  
Peter Cornelis Peters trouwt in 1911 met Theodora van de Ven, zij wordt vanuit 
Nistelrode (C15) op 16-2-1911 hier ingeschreven. 
Tot 27-5-1912 wonen zij hier in de Oude Kerkstraat (nu dus Kapelstraat 8). In 1912 
kopen ze een woning op de Brakken (Derptweg 4, Uden) waar hij tot circa 1918 
woonden. 
 

Peter Cornelis Peters is geboren op 09-04-1881 in Asten, zoon van Lambertus 
Peters en Clara Petronella Holten. Peter trouwde, 29 jaar oud, op 16-02-1911 in 
Nistelrode met Theodora van de Ven, 34 jaar oud. Theodora is geboren op 04-
09-1876 in Nistelrode, dochter van Lambertus van de Ven en Hendrika Verwijst.  

 
In dit huis woont sinds 29-10-1909 ook de onderwijzer Adrianus Johannes de Beer. 
Adrianus de Beer blijft maar een schooljaar en is op 25-7-1910 weer naar zijn 
geboorteplaats Tilburg vertrokken. 
Later in 1918 trouwt Adrianus de Beer met Anna Hartmann de dochter van de 
Vorstenbossche hoofdonderwijzer. 
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Adrianus Joannes de Beer is geboren op 05-09-1887 in 
Tilburg, zoon van Joannes Franciscus de Beer en Maria 
Vermetten. Adrianus is overleden op 29-12-1960 in Veghel, 73 
jaar oud. Adrianus trouwde, 30 jaar oud, op 24-09-1917 in 
Nistelrode met Anna Clara Maria Henrica Hartmann, 27 jaar 
oud. Anna is geboren op 20-03-1890 in Zeeland, dochter van 
Koenraad Pieter Hartmann en Maria Catharina Portz. Anna is 
overleden op 13-06-1976 in Veghel, 86 jaar oud.  

 
In 1912 (van E79) wonen hier Antonius van Uden, zijn echtgenote Johanna Rovers en 
hun twee dochters. Zij komen van een woning op Kapelstraat 7.  Na tien jaar zijn ze op 
21-6-1922 uitgeschreven naar Veghel. 
 

Antonius van Uden is geboren op 28-12-1875 in Berlicum, zoon van Peter van 
Uden en Adriana Merkx. Antonius is overleden op 11-07-1945 in Veghel, 69 jaar 
oud. Antonius trouwde, 28 jaar oud, op 13-05-1904 in Rosmalen met Johanna 
Rovers, 28 jaar oud. Johanna is geboren op 08-01-1876 in Rosmalen, dochter 
van Petrus Rovers en Johanna van den Akker.  

 
Op 21-6-1922 wordt Johanna Maria de 
Laat vanuit Veghel ingeschreven naar 
Vorstenbosch. Zij is trouwt met de 
broodbakker Antonius van Heeswijk en 
vestigen zich in deze woning. 
Zij blijven tot na 28-3-1926 en 
verhuizen dan één deur verder naar 
Kapelstraat 10 en runnen daar een 
bakkerij en kruidenierswinkel. 

 
Antonius (Toontje) van Heeswijk is geboren op 20-08-1892 in Vorstenbosch, 
zoon van Johannes (Jan) van Heeswijk en Hendrina van Lieshout. Toontje is 
overleden op 07-10-1981 in Vorstenbosch, 89 jaar oud. Toontje trouwde, 29 jaar 
oud, op 09-06-1922 in Nistelrode met Johanna Maria de Laat, 31 jaar oud. 
Johanna is geboren op 16-12-1890 in Berlicum, dochter van Johannes de Laat en 
Hendrika Minkels. Johanna is overleden op 09-02-1959 in Vorstenbosch, 68 jaar 
oud.  

 
Adrianus en zijn broer Martinus van Kessel worden hier op 19-03-1927 ingeschreven.  
Op 20-3-1928 komt de toekomstige vrouw van Adrianus van Kessel, Berdina van 
Lieshout vanuit Uden naar deze woonplek. 
Op 30-4-1928 worden Adrianus en Berdina uitgeschreven en vertrekken naar elders, 
waarschijnlijk naar Dinther.  
 

Adrianus (Janus) van Kessel is geboren op 04-03-1889 in Vorstenbosch, zoon 
van Theodorus (Dorus) van Kessel en Johanna van Dijk. Janus is overleden op 27-
07-1983 in Dinther, 94 jaar oud. Janus trouwde, 38 of 39 jaar oud, in 1928 met 
Berdina (Berta) van Lieshout, 25 of 26 jaar oud. Berta is geboren op 12-02-
1902 in Uden, dochter van Petrus (Piet) van Lieshout en Petronella Thijssen. Berta 
is overleden op 13-04-1994 in Veghel (zh), 92 jaar oud.  
 

Zijn broer Martinus van Kessel die gehandicapt is aan zijn arm (bijnaam: Lammen Tinus) 
blijft hier wonen en is later ook de eigenaar van de woning waarvan hij woonruimten 
verhuurt.  
 

Martinus Petrus (Tinus) van Kessel is geboren op 14-12-1892 
in Vorstenbosch, zoon van Theodorus (Dorus) van Kessel en 

http://www.myheritage.nl/photo-4500181_34756441_34756441/adrianus-joannus-de-beer
http://www.myheritage.nl/photo-4500201_34756441_34756441/anna-clara-maria-henrica-hartmann-de-beer
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Johanna van Dijk. Tinus is overleden op 21-09-1980 in Vorstenbosch, 87 jaar oud. 
Tinus bleef ongehuwd.  

 
Zo worden op 08-05-1929 vanuit Weert Antonius Smolenaars en zijn vrouw Antonetta 
Weekers ingeschreven. Antonius Smolenaars is de nieuwe molenaar op de 
Vorstenbossche molen “de Windlust”. Ze blijven ongeveer vier jaar op deze plek wonen 
en vertrekken daarna naar de Kerkstraat. 
 

Petrus Antonius (Toon) Smolenaers is geboren op 14-12-1898 in 
Nederweert, zoon van Joannes Hubertus Smolenaers en Joanna Maria 
op ’t Root. Toon is overleden op 28-12-1936 in Vorstenbosch, 38 jaar 
oud. Toon trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 
1929 met Maria Antonetta Hubertina (Netje) 
Weekers, ongeveer 26 jaar oud. Netje is geboren op 
17-07-1903 in Nederweert, dochter van Antonius 
Hubertus Weekers en Anna Catharina Petronella 
Hendrikx. Netje is overleden op 21-01-1985 in 
Vorstenbosch, 81 jaar oud. Netje trouwde later op 14-

05-1941 in Nistelrode met Petrus Johannes (Piet) Rakels (1917-
1995).  

 
Op 23-5-1934 komen vanuit Uden Willen Keunen en zijn vrouw Johanna Maria van Hooft 
hier wonen. Gelijk met dit echtpaar komen ook drie pleegkinderen in huis nemen. De 
pleegkinderen, Jeanette Landmeter, Marietje Dewachter en Frits van Gemert, zijn circa 
1940 weer vertrokken. 
De veel oudere Willem Keunen (1845) was een gepensioneerde veldwachter en vanwege 
een handicap aan huis gekluisterd.  
 

Willen Keunen is geboren op 25-04-1845 in Deurne, zoon van Everardus Keunen 
en Johanna Vriends. Willen is overleden op 13-02-1940 in Vorstenbosch, 94 jaar 
oud. Willen:  
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 26-01-1872 in Bakel met Geertruida van der 
Horst, 26 jaar oud. Geertruida is geboren op 31-12-1845 in Deurne, dochter van 
Johannes van der Horst en Ludgarda van de Kerkhof. Geertruida is overleden op 
22-05-1911 in Gemert, 65 jaar oud.  
(2) trouwde, 66 jaar oud, op 17-08-1911 in Nistelrode met Johanna Maria (Mie) 
van Hooft, 35 jaar oud. Mie is geboren op 06-02-1876 in Vorstenbosch, dochter 
van Petrus van Hooft en Gerardina van Helvoirt. Mie is overleden op 27-06-1950 
in Veghel, 74 jaar oud. Mie trouwde later omstreeks 1942 met Petrus (Piet) van 
de Ven (±1887-±1971).  

 
Na het overlijden van Willem Keunen hertrouwt de 
weduwe Johanna Maria van Hooft een jaar later op 65-
jarige leeftijd met de 53-jarige Petrus van de Ven.  
Na Johanna Maria van Hooft dood verhuist  Petrus van de 
Ven naar de Loosbroekseweg 1. Petrus is na zijn 
overlijden in Vorstenbosch begraven waar zijn graf in 
2004 geruimd is. 
 
Petrus (Piet) van de Ven is geboren omstreeks 1887. 
Piet is overleden omstreeks 1971 in Dinther. Piet 

trouwde  met Johanna Maria (Mie) van Hooft. Mie is geboren op 06-02-1876 in 
Vorstenbosch, dochter van Petrus van Hooft en Gerardina van Helvoirt. Mie is 
overleden op 27-06-1950 in Veghel, 74 jaar oud. Mie is weduwe van Willen 
Keunen (1845-1940), met wie zij trouwde op 17-08-1911 in Nistelrode.  
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Ook in 1934 (ingeschreven op 23-5-1934) zijn hier Albertus van Laanen en zijn vrouw 
Elisabeth van de Ven. Na een jaar vertrekken zij alweer op 15-5-1935 naar Veghel. 
 

Albertus van Laanen is geboren op 18-11-1866 in Uden, zoon van Lambertus 
van Laanen en Adriana Verwegen. Albertus trouwde, 27 jaar oud, op 23-04-1894 
in Veghel met Elisabeth van de Ven, 22 jaar oud. Elisabeth is geboren op 04-10-
1871 in Veghel, dochter van Hendrikus van de Ven en Wilhelmina (Mijntje) 
Claassen.  

 
De Udense timmerman Antonius Maria van 
der Wijst en zijn echtgenote Hendrika 
Petronella Maria van der Velden worden op 
27-3-1936 hier ingeschreven. 
Antoon bouwt ondertussen naast deze woning 
een nieuw huis (Kapelstraat 6) en is circa 
1951 met zijn gezin naar Canada 
geëmigreerd. 
 

Antonius Maria van der Wijst is 
geboren op 20-02-1906 in Uden, zoon van Johannes van der Wijst en Geertruda 
Donkers. Antonius trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1936 met Hendrika 
Petronella Maria van der Velden, ongeveer 26 jaar oud. Hendrika is geboren 
op 06-03-1910 in Oeffelt.  

 
In deze periode kreeg deze woning de bijnaam “de Kazerne” omdat het steeds veel 
wisselde bewoners kende. Vroeger woonde hier de minder draagkrachtige (in een of 
enkele kamers), later de jonggehuwden die op zoek waren naar een ander behuizing. 
 
In 1944 komt hier het pas getrouwde stel Johannes van den Bergh en Mechelina van den 
Broek hier wonen. Hun eerste kinderen worden hier geboren. Ze blijven tot omstreeks 
1949 waarneer ze verhuizen naar een nieuwe huurwoning aan de Kerkstraat 37. 
 

Johannes Bernardus (Jan) van den Bergh is geboren op 23-05-1911 in 
Schijndel, zoon van Johannes (Hannes) van den Bergh en Wilhelmina (Mina) van 
Dijk. Jan is overleden op 17-04-1984 in Vorstenbosch, 72 jaar oud. Jan trouwde, 
ten hoogste 34 jaar oud, vóór 1945 met Mechelina (Lien) van den Broek, ten 
hoogste 30 jaar oud. Lien is geboren op 24-03-1915 in Vorstenbosch, dochter van 
Hendricus (Driek) van den Broek en Wilhelmina (Meintje) School. Lien is overleden 
op 05-11-1991 in Vorstenbosch, 76 jaar oud.  

 
Van 1951 tot 1953 wonen hier 
Johannes Vogels en Antonetta 
van Heeswijk. Ondertussen 
bouwen zij een woning 
(tweekapper) aan de 
Kapelstraat 16. 
 
Johannes (Jan) Vogels is 
geboren op 01-02-1926. Jan 
trouwde, 25 jaar oud, op 11-09-
1951 met Antonetta (Zus) 
van Heeswijk, 26 jaar oud. 
Zus is geboren op 28-02-1925 
in Vorstenbosch, dochter van 
Antonius (Toontje) van Heeswijk 
en Johanna Maria de Laat.  
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Rond 1953 heeft hier ook nog de weduwe Johanna van Kessel-Ketelaars gewoond. 
Waarneer zij vertrokken is nog niet uitgezocht. 
 

Johanna Francisca (Hanneke) Ketelaars is geboren op 24-09-1895 in Veghel, 
dochter van Lambertus Martinus Ketelaars en Francijn de Wit. Hanneke is 
overleden op 26-02-1977 in Nistelrode, 81 jaar oud. Hanneke trouwde, ongeveer 
37 jaar oud, omstreeks 1932 met Petrus (Piet) van Kessel, ongeveer 38 jaar 
oud. Piet is geboren op 05-07-1894 in Dinther, zoon van Petrus (Piet) van Kessel 
en Adriana van den Heuvel. Piet is overleden op 07-04-1950 in Dinther, 55 jaar 
oud. Piet is weduwnaar van Cornelia Maria (Maria) Versantvoort (1898-1927), met 
wie hij trouwde op 26-05-1922 in Sint-Oedenrode.  

 
Van 1958 tot 1962 woonden 
hier de jonggehuwden 
Martinus van Asseldonk en 
Anna Martina Raaijmakers. 
Zodra de hun nieuwe woning 
in de Schoolstraat klaar is 
verhuizen ze er naar toe.  
 
Martinus (Martien) van 
Asseldonk, zoon van 
Antonius (Antoon) van 
Asseldonk en Petronella 
(Nel) van Dijk. Martien 
trouwde met Anna Martina 
Raaijmakers. Anna is een 
dochter van Johannes 
Raaijmakers en Huberta 
Gevers.  

 
Verder hebben hier ook nog gewoond. 
1958: 
Toon van der Wijst en Zus van Creij. 
1962: 
Franciscus (Frans) van de Donk x Gertruda (Truus) van Asseldonk. 
1966: 
Antonius (Toon) Daandels x Adriana (Sjaan) van Kessel. 
1971: 
Adrianus van Lith x Theresia (Trees) van Kessel. 
 
De woning is afgebroken en op dezelfde plaats is door Adrianus van Lith en Trees van 
Kessel een nieuw huis gebouwd. 

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


