
OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
KERKSTRAAT C  
 
Aanbouw, verdwenen plek nu Kerkstraat 59. 
 
Waarschijnlijk is circa 1891 deze woning aangebouwd aan de boerderij van Kerkstraat D 
(nu plek Kerkstraat 61). 
De eerste bewoners zijn Adrianus van Dijk en Maria Kluijtmans. Zij zijn kinderloos en 
hebben genoeg ruimte in deze kleine woning. 
 

Adrianus van Dijk is geboren op 16-12-1830 in Vorstenbosch, zoon van 
Hendrikus Leonardus van Dijk en Deliana Theodori Donkers. Adrianus is overleden 
op 07-12-1908 in Vorstenbosch, 77 jaar oud. Adrianus trouwde, 35 jaar oud, op 
26-07-1866 in Nistelrode met Maria Kluijtmans, 43 jaar oud. Maria is geboren 
op 15-06-1823 in Vorstenbosch, dochter van Ruthgerus Joannes Ruthgeri 
Kluijtmans en Helena Christiaan van der Heijden. Maria is overleden op 07-07-
1906 in Nistelrode, 83 jaar oud. Maria is weduwe van Gerardus van de Leijgraaf 
(1821-1865), met wie zij trouwde op 19-11-1857 in Nistelrode.  

 
Na het overlijden van Adrianus van Dijk in 1908, komt hier op 1-1-1910 het echtpaar 
Adrianus Coppens en Catharina van Schaijk wonen. In mei 1911 vertrekken ze naar E22, 
Broekkant 22.  
 

Adrianus Coppens is geboren op 26-05-1885 in Veghel, zoon van Jan Coppens 
en Regina Kanters. Adrianus trouwde, 24 jaar oud, op 25-06-1909 in Dinther met 
Catharina van Schaijk, 22 jaar oud. Catharina is geboren op 15-02-1887 in 
Dinther, dochter van Antonie van Schaijk en Johanna de Veer.  

 
Uit Ewijk komt op 10-6-1911 Hermanus van den Brink met Hendrica van den Boom. Ze  
zijn meegekomen met hun dochter Elisabeth Hendrika van den Brink die een aanstelling 
als onderwijzeres aan de Sint Jozefschool heeft gekregen. Op 20-3-1913 vertrekken ze 
weer, ze gaan naar Horssen. 
 

Hermanus van den Brink is geboren op 12-08-1842 in Afferden, zoon van 
Willem van den Brink en Catharina van den Heuvel. Hermanus is overleden op 22-
05-1923 in Horssen, 80 jaar oud. Hermanus trouwde, 28 jaar oud, op 12-05-1871 
in Sleeuwijk met Hendrica van den Boom, 23 jaar oud. Hendrica is geboren op 
13-05-1847 in Sleeuwijk, dochter van Kasper van den Boom en Hendrica Smits. 
Hendrica is overleden op 02-11-1918 in Horssen, 71 jaar oud.  

 
Op 27-2-1914 wordt ingeschreven de alleenstaande weduwe Henrica van de Wetering. 
Ze woont hier heel kort want ze overlijdt nog in dit zelfde jaar. 
 

Henrica van de Wetering is geboren op 06-08-1838 in Nistelrode, dochter van 
Gerardus van de Wetering en Leonarda Vos. Henrica is overleden op 25-10-1914 
in Vorstenbosch, 76 jaar oud. Henrica:  
(1) trouwde, 31 jaar oud, op 05-05-1870 in Nistelrode met Johannes van den 
Bogaart, 28 jaar oud. Johannes is geboren op 10-09-1841 in Vorstenbosch, zoon 
van Antonius van den Bogaard en Hendrina van Velthoven. Johannes is overleden 
op 09-04-1880 in Veghel, 38 jaar oud.  
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 21-02-1881 in Veghel met Gerardus van den 
Elzen, 31 jaar oud. Gerardus is geboren op 18-09-1849 in Boekel, zoon van 
Hendricus van den Elzen en Anna Maria Verhallen. Gerardus is overleden op 23-
09-1902 in Vorstenbosch, 53 jaar oud.  
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Cornelis van Gemert en Lamberta Bressers komen bij hun trouwen in 1915 naar deze 
kleine woning. Hun eerste kinderen worden hier geboren voordat ze circa 1918 
vertrekken naar Lendersgat 12. 
 

Cornelis van Gemert is geboren op 05-03-1885 in Dinther, zoon van Antonius 
van Gemert en Hendrika van den Bogaart. Cornelis is overleden op 06-02-1970 in 
Veghel (zh), 84 jaar oud. Cornelis trouwde, 30 jaar oud, op 16-07-1915 in Uden 
met Lamberta Bressers, 21 jaar oud. Lamberta is geboren op 08-02-1894 in 
Uden, dochter van NN (vader onbekend) en Theodora Bressers. Lamberta is 
overleden op 03-04-1969 in Vorstenbosch, 75 jaar oud.  

 
Waarschijnlijk komen hier op 4-6-1918 
vanuit Schijndel Martinus Goijaerts en zijn 
vrouw Helena van Baalen wonen. Martinus 
is van 1918 tot 1923 de molenaar op de 
“Windlust” Hij is op 15-6-1923 met zijn 
gezin naar Geffen. 
 
Martinus Adrianus 
Goijaerts is geboren op 
16-12-1881 in Reek, 
zoon van Marinus 
Goijaerts en Berdina 

(Dina) van Roosmalen. Martinus trouwde, 31 jaar oud, op 03-
06-1913 in Nieuwkuijk met Helena Johanna van Baalen, 29 
jaar oud. Helena is geboren op 10-05-1884 in Nieuwkuijk, 

dochter van Petrus van Baalen en Francisca van 
Hulten. Helena is overleden op 03-12-1963 in Veghel, 
79 jaar oud.  
 
Op 30-6-1923 wordt Johannes Verhagen hier ingeschreven. Hij is zo pas 
getrouwd met Gertruida Kaulingfreks. Johannes wordt de nieuwe 
molenaar op de molen “Windlust”. 
 
Johannes Wilhelmus (Jan) Verhagen is geboren op 03-04-1898 in 

Mill en Sint-Hubert, zoon van Francis Verhagen en Johanna van der Velden. Jan is 
overleden omstreeks 1963 in (Friesland), ongeveer 65 jaar oud. Jan trouwde, 25 
jaar oud, op 31-05-1923 in Zwijndrecht met Gertruida Elisabeth Kaulingfreks, 
25 jaar oud. Gertruida is geboren op 21-02-1898 in Hendrik Ido Ambacht, dochter 
van Johann Joseph Kaulingfreks en Maria Petronella Saes.  
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In 1924 komt hier Johannes van der Heijden wonen (foto rechts). 
Hannes is alleenstaand en komt van de Kampweg 7. Hij blijft hier tot 
zijn overlijden in 1932 wonen. 
 

Johannes (Hannes) van der Heijden is geboren op 11-12-
1865 in Dinther, zoon van Arnoldus van der Heijden en Johanna 
van den Elzen. Hannes is overleden op 20-12-1932 in 
Vorstenbosch, 67 jaar oud. Hannes bleef ongehuwd.  

 
 
Van de aangebouwde boerderij Kerkstraat D (nu 
Kerkstraat 61) komt op 24-5-1933 de weduwe 
Allegonda Verboorten naar dit adres. Ze wordt 
samen met haar dochter Lamberdiena op deze plek 
ingeschreven. 
 
 

Allegonda Verboorten is geboren op 26-12-1867 in Veghel, dochter van 
Johannes Verboorten en Theodora Maria van den Berg. Allegonda is overleden op 
12-11-1940 in Vorstenbosch, 72 jaar oud. Allegonda trouwde, 26 jaar oud, op 23-
04-1894 in Veghel met Marinus van der Zanden, 24 jaar oud. Marinus is 
geboren op 20-12-1869 in Heeswijk, zoon van Johannes van der Zanden en 
Mechelina van de Wassenberg. Marinus is overleden op 07-08-1928 in Dinther, 58 
jaar oud.  

 
Later hebben hier nog gewoond: 
 
Tot circa 1949: Frans van Brakel, Hendrica van Geffen en gezin. 
 

Frans van Brakel is geboren op 03-09-1917 in Herpen, zoon van Johannes van 
Brakel en Hendrika Guntlisbergen. Frans is overleden op 21-07-1971 in ’s-
Hertogenbosch (zh), 53 jaar oud. Frans trouwde, ten hoogste 24 jaar oud, vóór 
1941 met Hendrica van Geffen, ten hoogste 23 jaar oud. Hendrica is geboren op 
14-05-1918 in Herpen, dochter van Martinus van Geffen en Anna Adriana Kuipers. 
Hendrica is overleden op 27-03-2006 in Veghel, 87 jaar oud.  

 
Tot circa 1970: Piet van Uden en Mieke Verhoeven.  
Piet van Uden was in Vorstenbosch vooral bekend onder zijn 
bijnaam “Piet d’n Doan”.  
Piet was de kleinzoon van Daniël (Daan) van Uden (uit Berlicum) 
waarna de bijnaam waarschijnlijk verwijst. 
 

Petrus van Uden is geboren op 19-03-1898 in Berlicum, 
zoon van Hendrikus van Uden en Francijna Gloudemans. 
Petrus is overleden op 19-06-1985 in Uden, 87 jaar oud. 
Petrus trouwde, ongeveer 42 jaar oud, omstreeks 1940 
met Maria (Mieke) Verhoeven, ongeveer 39 jaar oud. 
Mieke is geboren op 11-04-1901 in Uden, dochter van 
Everardus Martinus (Evert) Verhoeven en Anna Maria 
(Anna Mee) van der Sanden. Mieke is overleden op 12-05-
1987 in Uden, 86 jaar oud.  

 
Na 1975 komen hier Wim en Ans Rijkers wonen. Kort hierna wordt  de oude boerderij 
met deze aanbouw afgebroken en is op deze plek een nieuwe woning gebouwd 
(Kerkstraat 59). 
 
 

w
w

w
.v

or
st

en
bo

sc
h-

in
fo

.n
l



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