
OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
KERKSTRAAT 69 

 
 
 
 
 
 
 
 
In 1832 is Leonardus Rovers eigenaar van 
deze boerderij (sectie E470). Zeer 
waarschijnlijk woont hij al sinds zijn 
huwelijk in 1814 op deze plek en is dit een 
huis uit de familietak “Kluijtmans”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leonardus (Leendert) Rovers, zoon van Wilhelmus Antoni Rovers en Catrina 
Wilhelmi van den Heuvel. Hij is gedoopt op 16-03-1786 in Dinther. Leendert is 
overleden op 11-11-1864 in Vorstenbosch, 78 jaar oud. Leendert trouwde, 28 jaar 
oud, op 15-05-1814 in Nistelrode met Emerentiana Joannes Ruthgeri 
Kluijtmans, 28 jaar oud. Emerentiana is een dochter van Joannes Rutgeri 
Kluijtmans en Petronilla Lamberti Wijnandus Suijskens. Zij is gedoopt op 07-02-
1786 in Nistelrode. Emerentiana is overleden op 03-08-1864 in Vorstenbosch, 78 
jaar oud.  

 
Na het overlijden van hun ouders erven de kinderen de nalatenschap. Zoon Willem 
Rovers verkrijgt de boerderij en is de nieuwe hoofdbewoner.  
 

Wilhelmus (Willem) Rovers is geboren op 08-10-1818 in Vorstenbosch, zoon 
van Leonardus (Leendert) Rovers en Emerentiana Joannes Ruthgeri Kluijtmans. 
Willem is overleden op 21-01-1892 in Vorstenbosch, 73 jaar oud. Willem bleef 
ongehuwd.  

 
Na het overlijden van Willem Rovers in 1892 wordt hier Petrus van Kessel als de 
hoofdbewoner ingeschreven. Hij komt van de naastgelegen afgebroken boerderij 
(Kerkstraat F). 
Dochter Hendrina komt ook in huis samen met haar echtgenoot Theodorus Frankenvoort. 
 

Petrus van Kessel is geboren op 20-02-1820 in Schijndel, zoon van Jan Peter 
(Jan Babtist) van Kessel en Helena Peter Hellings. Petrus is overleden op 12-07-
1907 in Vorstenbosch, 87 jaar oud. Petrus:  
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 12-06-1847 in Schijndel met Gijsberdien van den 
Boogaard, 26 jaar oud. Gijsberdien is geboren op 20-05-1821 in Schijndel, 
dochter van Gijsbertus van den Boogaard en Adriana Smits. Gijsberdien is 
overleden op 10-04-1848 in Schijndel, 26 jaar oud.  
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 26-01-1850 in Schijndel met Hendrika van Hintelt, 
38 jaar oud. Hendrika is geboren op 30-01-1811 in Uden, dochter van Johannes 
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Willem van Hintelt en Hendrien van der Wijst. Hendrika is overleden op 24-02-
1880 in Vorstenbosch, 69 jaar oud.  

 
Na het overlijden van Theodorus Frankenvoort komt op 4-4-1902 Theodorus van 
Duijnhoven in huis. Hij trouwt met de weduwe Hendrina van Kessel. 
 

Hendrina van Kessel is geboren op 30-01-1852 in Vorstenbosch, dochter van 
Petrus van Kessel en Hendrika van Hintelt. Hendrina is overleden op 20-02-1931 

in Vorstenbosch, 79 jaar oud. Hendrina:  
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 20-01-1882 in Nistelrode met 
Theodorus Frankevoort, 31 jaar oud. Theodorus is geboren op 03-
04-1850 in Vorstenbosch, zoon van Antonius Frankevoort en Adriana 
Leonardi van der Valk. Theodorus is overleden op 27-06-1901 in 
Vorstenbosch, 51 jaar oud.  
(2) trouwde, 50 jaar oud, op 28-04-1902 in Nistelrode met 
Theodorus van Duijnhoven, 33 jaar oud. Theodorus is geboren op 
04-08-1868 in Uden, zoon van Arnoldus van Duijnhoven en Johanna 
van Dooren. Theodorus is overleden op 12-05-1937 in Vorstenbosch, 

68 jaar oud. Theodorus is weduwnaar van Maria van Ravenstein (1860-1897), 
met wie hij trouwde op 16-10-1893 in Veghel.  

 
Circa 1919 vertrekken Theodorus van Duijnhoven en Hendrina van Kessel naar E14 
(Hondstraat 4). 
Op deze plek komen dan Johannes Hommeles en zijn derde echtgenote Antonia Kusters 
wonen. Zij blijven hier tot midden 1924. 
 

Johannes Hommeles is geboren op 02-06-1885 in Schijndel, zoon van Gerardus 
Hommeles en Anna Maria van de Kromvoort. Johannes is overleden op 06-08-
1954 in Veghel, 69 jaar oud. Johannes:  
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 09-09-1909 in Nistelrode met Adriana Somers, 25 
jaar oud. Adriana is geboren op 24-10-1883 in Vorstenbosch, dochter van 
Matheus Somers en Maria van Boxtel. Adriana is overleden op 12-09-1917 in 
Vorstenbosch, 33 jaar oud.  
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 24-01-1918 in Nistelrode met Antonia Maria 
Kluijtmans, 25 jaar oud. Antonia is geboren op 10-04-1892 in Vorstenbosch, 
dochter van Rutgerus Kluijtmans en Anna Maria van Asseldonk. Antonia is 
overleden op 28-10-1918 in Vorstenbosch, 26 jaar oud.  
(3) trouwde, 34 jaar oud, op 31-07-1919 in Nistelrode met Antonia Kusters, 26 
jaar oud. Antonia is geboren op 16-11-1892 in Nistelrode, dochter van Martinus 
Kusters en Johanna van Dijk.  

 
Op 11-6-1924 wordt vanuit Leeuwarden hier Johannes (Jan) van Vugt ingeschreven. Zijn 
kinderen komen op 27-7-1924 vanuit Uden bij hun vader wonen. Samen vertrekken ze 
op 26-1-1926 naar Uden. 
 

Johannes (Jan) van Vugt is geboren op 08-08-1878 in Oss, zoon van Antonius 
van Vugt en Maria Anna van Erp. Jan trouwde, 25 jaar oud, op 16-10-1903 in 
Uden met Petronella van Asdonk, 27 jaar oud. Petronella is geboren op 06-04-
1876 in Uden, dochter van Christianus van Asdonk en Hendrina de Groot. 
Petronella is overleden op 18-08-1915 in Uden, 39 jaar oud.  

 
De volgende bewoner komt op 14-12-1925 vanuit Bakel naar deze woning. Het is 
Adrianus van der Wijst met zijn vrouw en twee kinderen. Ze blijven zes jaar en op 8-5-
1931 vertrekken ze naar Uden. 
 

Adrianus van der Wijst is geboren op 08-12-1895 in Olland. Adrianus trouwde, 
27 jaar oud, op 05-07-1923 in Dinther met Johanna Maria (Hanneke) van der 
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Zanden, 23 jaar oud. Hanneke is geboren op 10-10-1899 in Dinther, dochter van 
Marinus van der Zanden en Allegonda Verboorten. Hanneke is overleden op 07-
12-1927 in Uden, 28 jaar oud.  

 
Op de foto (onder) is te zien dat aan de boerderij een zijaanbouw geplaatst is, waardoor 
er extra woonruimte gecreëerd werd en een z.g. krukboerderij ontstond. Op de 
achtergrond is de Kerkstraat nog zichtbaar. 

In 1931 komen hier Cornelis van Boxtel en echtgenote Helena (Lena) de Wit wonen (foto 
rechts). Waarschijnlijk hebben ze deze boerderij gekocht.  
Zij woonden daarvoor aan de Oude Veghelsedijk 47 (E37). 
 

Cornelis van Boxtel is geboren op 03-06-1865 in Volkel, zoon van Jacobus van 
Boxtel en Antonetta van de Berg. Cornelis is overleden op 11-08-1934 in 
Vorstenbosch, 69 jaar oud. Cornelis trouwde, 30 jaar oud, op 10-02-1896 in 
Veghel met Helena (Lena) de Wit, 28 jaar oud. Lena is geboren op 30-12-1867 

in Schijndel, dochter van Pieter de Wit en 
Lamberdina Rovers. Lena is overleden op 24-
05-1941 in Vorstenbosch, 73 jaar oud.  
 
Foto links: de aanbouw in de sneeuw. 
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Vanuit Uden komt Theodorus Nooijen 
naar deze woning (1933). Hij huwt met 
de dochter van Cornelis van Boxtel en 
Helena de Wit, Jacoba Petronella van 
Boxtel.  
De schoonouders gaan in het 
aanbouwgedeelte wonen. 
Dorus en Nelleke wonen stichten hier 
hun gezin (foto links). 
 
 
 
Theodorus (Dorus) Nooijen is 

geboren op 25-01-1903 in Uden, zoon van Gerardus Nooijen en Wilhelmina de Groot. 
Dorus is overleden op 22-05-1955 in Vorstenbosch, 52 jaar oud. Dorus trouwde, 29 jaar 
oud, op 05-05-1933 in Nistelrode met Jacoba Petronella (Nelleke) van Boxtel, 26 
jaar oud. Nelleke is geboren op 24-01-1907 in Vorstenbosch, dochter van Cornelis van 
Boxtel en Helena (Lena) de Wit. Nelleke is overleden op 03-03-1968 in Vorstenbosch, 61 
jaar oud.  
 

 
Sinds circa 1967 wonen 
hier in de woonboerderij,  
zoon Gerard Nooijen en 
Annie van den Elsen. 
 
Gerardus (Gerard) 
Nooijen, zoon van 
Theodorus (Dorus) 
Nooijen en Jacoba 
Petronella (Nelleke) van 
Boxtel. Gerard trouwde 
met Anna (Annie) van 
den Elsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekst en foto’s: Cor 
Ottenheim. 
Foto’s: Jo van de Berg, 
Maria Nooijen en BHIC. 
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