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OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
KAPELSTRAAT 10 
 
Johannes van der Sanden uit Dinther verkoopt in 1869 vastgoed E819en E820 aan Petrus 
Vermeulen. 
 
Op deze plek (sectie: E819, daarna E1296) is een nieuwe woning opgericht door 
molenaar Petrus Vermeulen. Hij gaat er wonen met zijn vrouw Anna Maria Verhoeven en 
ze komen van Kapelstraat 8. 
Na het overlijden van Anna Maria Verhoeven hertrouwt Petrus met Johanna Aben. 
Op 19-6-1901 komt de schoondochter Francisca van den Broek in huis en huwt met 
Johan Vermeulen de zoon van Petrus. Johan en Francisca vertrekken op 4-6-1902 naar 
Kapelstraat 8. Petrus Vermeulen blijft tot aan zijn overlijden in 1905 op deze plek wonen. 
 

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.  

 
Op 29-12-1905 na het overlijden van Petrus Vermeulen komt zijn zoon 
Louis Vermeulen met zijn gezin vanuit Veghel naar Vorstenbosch naar 
het ouderlijk huis aan de Oude Kerkstraat (nu Kapelstraat 10).  
In het begin staat hij als molenaar ingeschreven maar in 1909 vraagt 
Marinus een vergunning aan voor een korenmaalderij en word hij 
broodbakker. Na circa 20 jaar zijn ze naar Uden uitgeschreven op 12-
10-1923. 
 

Marinus Aloyius (Louis) Vermeulen is geboren op 27-09-1874 in 
Vorstenbosch, zoon van Petrus Johannes Hubertus Vermeulen en Anna Maria 
Verhoeven. Louis is overleden op 11-11-1955 in Veghel (zh), 81 jaar oud. Hij is 
begraven in Odiliapeel. Louis:  
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 24-10-1898 in Schijndel met Lamberdiena van 
Roosmalen, 33 jaar oud. Lamberdiena is geboren op 03-06-1865 in Schijndel, 
dochter van Wilhelmus van Roosmalen en Emerentia van den Heuvel. 
Lamberdiena is overleden op 27-09-1937 in Uden, 72 jaar oud.  
(2) trouwde na 1937 met C.M.M. van Oorschot.  

 
Na het vertrek van het gezin Vermeulen-van Roosmalen worden op 12-11-1923  
Franciscus Rosmalen en zijn vrouw Johanna Aar vanuit Wijchen ingeschreven. Franciscus 
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is bakker van beroep. Het echtpaar vertrekt op 28-3-1926 met inmiddels twee kinderen 
naar Vierlingbeek. 
 

Franciscus Egbertus Rosmalen is geboren op 08-02-1894 in Wijchen, zoon van 
Johannes Rosmalen en Maria Roza Princen. Franciscus is overleden op 13-12-1944 
in Boxmeer, 50 jaar oud. Franciscus trouwde met Johanna Maria Aar. Johanna is 
geboren op 12-07-1896 in Huiseling.  

 
De nieuwe bewoner is Antonius van Heeswijk. Hij 
komt met zijn vrouw Johanna Maria de Laat en twee 
kinderen van de naast gelegen woning Kapelstraat 8. 
Toon is bakker en runt jarenlang samen met 
echtgenote Marie hier een broodbakkerij 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.  

 
Later neemt hun zoon Harrie van Heeswijk samen met zijn vrouw Mien Aarts de zaak 
over. Inmiddels is de winkel en het woongedeelte geheel vernieuwd.  
Om economische reden is het bedrijf eind tachtigerjaren gestopt. 
 

Hendrikus (Harrie) van Heeswijk, zoon van Antonius (Toontje) van Heeswijk 
en Johanna Maria de Laat. Harrie trouwde met Wilhelmina (Mien) Aarts. Mien is 
een dochter van Arnoldus Aarts en Henrica Maria van Vugt.  

 
De familie Joop Biemans heeft er 
daarna nog jaren een SRV-winkel 
gedraaid.  
 
Nadat zij vertrokken zijn is het 
pand gesplitst in twee woondelen 
en zijn er nieuwe bewoners 
gekomen. 
 
 
Tekst en foto’s: Cor Ottenheim. 
Foto’s: Jo van de Berg en BHIC. 
 
 
 

 


