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OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
KERKSTRAAT 40 
 
In 1832 is Willem Johannes Schellings eigenaar van deze boerenhoeve (sectie E379). 
 

Willem Johannes Schellings, zoon van Joannes Joannis Schellings en Joanna 
Maria Dirk van Eerd. Hij is gedoopt op 05-10-1759 in Veghel. Willem is overleden 
op 22-03-1835 in Dinther, 75 jaar oud. Willem:  
(1) trouwde vóór 1793 met Adriana Petrus van de Donk. Adriana is overleden 
vóór 1803.  
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 26-06-1803 in Dinther met Adriana Theodorus van 
Eenbergen, 28 jaar oud, nadat zij op 11-06-1803 in Dinther in ondertrouw zijn 
gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 26-06-1803 in Dinther. Adriana is 
een dochter van Theodorus Tijssen van Eenbergen en Engelina Antoni Rijkers. Zij 
is gedoopt op 22-10-1774 in Nistelrode. Adriana is overleden op 25-10-1834 in 
Dinther, 60 jaar oud.  

 
Twee jaar later in 1834 is de woning in het bezit van Petrus Henricus van Wel. Hij is met 
zijn vrouw Petronella Lamberti van de Rijt en hun gezin uit  Heeswijk gekomen 
 

Petrus Henricus van Wel, zoon van Hendricus Petri van Wel en Petronella van 
Gerwen. Hij is gedoopt op 26-08-1787 in Schijndel. Petrus is overleden op 23-12-
1852 in Vorstenbosch, 65 jaar oud. Petrus trouwde, 22 jaar oud, op 13-05-1810 
in Schijndel met Petronella Lamberti van de Rijt, 22 jaar oud. Petronella is een 
dochter van Lambertus Baltus van de Rijt en Theodora Aelbert (Dorothea) van 
Cleef. Zij is gedoopt op 07-12-1787 in Veghel. Petronella is overleden op 13-01-
1863 in Vorstenbosch, 75 jaar oud.  

 
Na het overlijden van Petrus van Wel staat zijn weduwe Petronella van de Rijt als de 
hoofdbewoner op deze plek genoteerd. In huis is haar zoon Lambertus met zijn 
echtgenote Wilhelmina Verhagen. Als Lambertus overlijdt in 1861 vertrekt Wilhelmina 
Verhagen op 21-04-1864 naar Veghel. 
 

Lambertus van Wel is geboren op 07-02-1813 in Heeswijk, zoon van Petrus 
Henricus van Wel en Petronella Lamberti van de Rijt. Lambertus is overleden op 
21-11-1861 in Vorstenbosch, 48 jaar oud. Lambertus trouwde, 46 jaar oud, op 
21-05-1859 in Schijndel met Wilhelmina Verhagen, 27 jaar oud. Wilhelmina is 
geboren op 05-03-1832 in Schijndel, dochter van Christiaan Verhagen en Anna 
van den Elsen.  

 
Op deze plek komt na 1864 een zus van Lambertus van Wel, Hendrika met haar man 
Antonius Somers en zes kinderen wonen. De boerderij is nog steeds in handen van de 
familie “van Wel”. Na twee jaar vertrekken zij naar een nieuw opgerichte boerderij, 
honderd meter verderop aan  Broekkant 8 (E80).  
 

Antonius Somers is geboren op 14-02-1814 in Veghel, zoon van Adrianus 
Lamberti Somers en Anna Maria Francis van Lieshout. Antonius is overleden op 
26-09-1899 in Uden, 85 jaar oud. Antonius trouwde, 28 jaar oud, op 28-04-1842 
in Nistelrode met Hendrika van Wel, 26 jaar oud. Hendrika is geboren op 20-08-
1815 in Heeswijk, dochter van Petrus Henricus van Wel en Petronella Lamberti 
van de Rijt. Hendrika is overleden op 15-02-1886 in Vorstenbosch, 70 jaar oud.  

 
Vanuit Veghel komen op 27-06-1868 Gerardus van der Heijden en Petronella Schepers 
naar deze woonplek. Vlak na de geboorte van hun vijfde kind op 20-04-1874 zijn ze hier 
weer vertrokken. 
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Gerardus van der Heijden is geboren op 28-01-1840 in Veghel, zoon van 
Lambertus van der Heijden en Maria Verhoeven. Gerardus is overleden op 21-08-
1900 in Dinther, 60 jaar oud. Gerardus trouwde, 28 jaar oud, op 06-06-1868 in 
Veghel met Petronella Schepers, 29 jaar oud. Petronella is geboren op 10-05-
1839 in Veghel, dochter van Johannes Peter Scheepers en Petronella Daniels. 
Petronella is overleden op 04-10-1904 in Dinther, 65 jaar oud.  

 
Leonardus van den Heuvel koopt het huis, schuur, weiland en bouwland, (sectie 1061 
etc.) groot 5.50.60 hectaren, waarschijnlijk van de erven “van Wel”. 
Hij is gehuwd met een van de erven Wilhelmina van Wel. Zij komen met hun kinderen 
vanuit Uden naar Kerkstraat 40 en blijven tot hun dood hier wonen. 
 

Leonardus van den Heuvel is geboren op 18-12-1827 in Uden, zoon van 
Wilhelmus van den Heuvel en Petronella Leonardus van Dijk. Leonardus is 
overleden op 22-06-1894 in Vorstenbosch, 66 jaar oud. Leonardus trouwde, 26 
jaar oud, op 05-08-1854 in Uden met Wilhelmina van Wel, 35 jaar oud. 
Wilhelmina is geboren op 03-04-1819 in Heeswijk, dochter van Petrus Henricus 
van Wel en Petronella Lamberti van de Rijt. Wilhelmina is overleden op 22-09-

1890 in Vorstenbosch, 71 
jaar oud. Wilhelmina is 
weduwe van Henricus 
Heerkens (±1818-1853), 
met wie zij trouwde op 23-
11-1844 in Nistelrode.  
 
Zoon Lambertus van den 
Heuvel wordt de nieuwe 
eigenaar en 
hoofdbewoner. Zijn vrouw 
Johanna Francissen is in 
1895 bij haar huwelijk hier 
ingeschreven. Zij stichten 
hier hun gezin met zeven 
kinderen waarvan er vier 
jong overlijden. 
 
Lambertus van den 

Heuvel is geboren op 22-05-1862 in Uden, zoon van Leonardus van den Heuvel 
en Wilhelmina van Wel. Lambertus is overleden op 24-04-1910 in Vorstenbosch, 
47 jaar oud. Lambertus trouwde, 32 jaar oud, op 14-02-1895 in Nistelrode met 
Johanna Francissen, 30 jaar oud. Johanna is geboren op 26-08-1864 in 
Vorstenbosch, dochter van Henricus Francissen en Arnolda van den Tillaart. 
Johanna is overleden op 03-01-1922 in Vorstenbosch, 57 jaar oud.  

 
Na 1922 als de beide ouders overleden zijn 
wonen hier de kinderen Wilhelmina, Hendrika 
en Petrus  van den Heuvel. In 1926 vertrekt 
Hendrika van den Heuvel naar de Rietdijk 18 en 
trouwt met Theodorus Heesakkers en haar zus 
Wilhelmina gaat in 1930 naar Sint-Oedenrode. 
 
Petrus (Piet) van den Heuvel wordt de 
hoofdbewoner en trouwt met Johanna 
(Hanneke) van Nistelrooij. Hanneke is hier 
ingeschreven op 5-4-1930. Piet en Hanneke 
kregen elf kinderen. 
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Petrus Hendrikus (Piet) van den Heuvel is geboren op 05-09-1903 in 
Vorstenbosch, zoon van Lambertus van den Heuvel en Johanna Francissen. Piet is 
overleden op 01-10-1980 in Vorstenbosch, 77 jaar oud. Piet trouwde, 26 jaar oud, 
op 12-05-1930 in Dinther met Johanna (Hanneke) van Nistelrooij, 27 jaar 
oud. Hanneke is geboren op 18-12-1902 in Dinther, dochter van Martinus van 
Nistelrooij en Woutera Heesakkers. Hanneke is overleden op 19-04-1985 in 
Vorstenbosch, 82 jaar oud.  

 
Na jarenlang boeren vertrekken Piet en Hanneke vóór 1963 naar een nieuwe woning op 
Kerkstraat 38. Deze is gebouwd op een perceel grond dat al in hun bezit was. 
Zoon Walter van den Heuvel neemt het boerenbedrijf over waarvan de oude boerderij 
inmiddels vervangen was door nieuwbouw (1956). 
 

Walterus Johannes Maria (Walter) van den Heuvel is geboren op 13-10-
1933 in Vorstenbosch, zoon van Petrus Hendrikus (Piet) van den Heuvel en 
Johanna (Hanneke) van Nistelrooij. Walter is overleden omstreeks 2003 in 
Berlicum, ongeveer 70 jaar oud. Walter trouwde met Lamberdina (Diny) 
Steenbergen.  

 
Na een korte periode vertrekken Walter met echtgenote Diny van Steenbergen en hun 
twee kinderen naar Heesch. 
De nieuwe bewoner Driek Claassen komt (1966) met zijn gezin uit Uden.  
 

Hendricus Antonius (Driek) Claassen is geboren op 11-04-1910 in Uden, zoon 
van Adrianus Claassen en Antonetta van den Elzen. Driek is overleden op 16-01-
2002 in Vorstenbosch, 91 jaar oud. Hij is begraven op 19-01-2002 in 
Vorstenbosch. Driek trouwde met Adriana Maria (Jaan) van Roosmalen. Jaan 
is geboren op 09-08-1907 in Loosbroek, dochter van Christianus van Roosmalen 
en Wilhelmina Heerkens. Jaan is overleden op 20-05-1990 in Vorstenbosch, 82 
jaar oud.  

 
Circa 1974 wordt de boerderij in 
twee delen gesplitst en gaan Driek 
en Jaan Claassen-van Roosmalen in 
het achterhuis wonen (adres: 
Broekkant 2) en hun zoon Wim en 
Gerry van der Heijden komen in het 
voorhuis (Kerkstraat 40). 
 
Nu medio 2013 wonen sinds het 
overlijden van Driek Claassen, Wim 
en Gerry in het achterhuis en hun 
dochter Erna Claassen met Walter 
Hoff aan de Kerkstraat kant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekst en foto’s: Cor Ottenheim. 
Foto’s: Jo van de Berg en BHIC. 


