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OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
KERKSTRAAT F (voorheen Kapelakkers) 
 
Verdwenen plek achter Kerkstraat 69. 
 

 
 
1761 bezaten Henricus Antoni 
(Hein) van den Broek en zijn 
vrouw Jacoba Francis Jacobus 
van der Heijden een boerderij 
aan de Broekkant. 
Waarschijnlijk is het deze plek 
(info: uit het boek van de 
familie "van der Heijden"). 
 
Henricus Antoni (Hein) van 
den Broek is geboren 
omstreeks 1755. Hein trouwde, 
ongeveer 24 jaar oud, op 18-
07-1779 in Nistelrode met 
Jacoba Francis Jacobus van 
der Heijden, 22 jaar oud. 
Jacoba is een dochter van 
Francis Jacob van der Heijden 
en Willemina Laurensen van 
Berkel. Zij is gedoopt op 26-07-
1756 in Vorstenbosch. Jacoba is 
overleden op 06-07-1822 in 
Vorstenbosch, 65 jaar oud.  
 

In 1832 is Gerardus Verputten eigenaar van deze woonplek (sectie E473).  
Deze boerderij komt mogelijk uit de nalatenschap (circa 1822) van de ouders van zijn  
echtgenote Hendrina van den Broek. 
 

Gerardus Verputten, zoon van Joannes Andreas Verputten en Gertrudis Antonij 
Hurkmans. Hij is gedoopt op 01-04-1786 in Veghel. Gerardus is overleden op 18-
09-1844 in Vorstenbosch, 58 jaar oud. Gerardus trouwde, 34 jaar oud, op 12-05-
1820 in Veghel met Hendrina van den Broek, 30 jaar oud. Hendrina is een 
dochter van Henricus Antoni (Hein) van den Broek en Jacoba Francis Jacobus van 
der Heijden. Zij is gedoopt op 09-09-1789 in Nistelrode. Hendrina is overleden op 
14-10-1849 in Vorstenbosch, 60 jaar oud.  

 
Tussen 1832 en 1857 is het onroerend goed overgegaan in handen van Jan van Lent. Hij 
woonde tussen 02-04-1857 en 04-02-1860 in Dinther. 
Van hem koopt in 1857 Martinus van Kessel voor zijn broer Petrus van Kessel, een huis 
(sectie E473 etc.), groot tezamen 1,60,14 bunder, voor de som van 1574 gulden. 
 
De bewoner is Petrus van Kessel samen met zijn tweede vrouw, Hendrika van Hintelt. 
Hun eerste kind Helena van Kessel is hier geboren op 17-11-1850. 
Overigens is deze Helena (zuster Concrada) een van de allereerste Vorstenbossche 
missionarissen. Zij was meer dan 50 jaar actief in Curaçao.  
 

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:  
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(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 
Willem van Hintelt en Hendrien van der Wijst. Hendrika is overleden op 24-02-
1880 in Vorstenbosch, 69 jaar oud.  

 
Op 03-09-1886 is er in Uden een verkoopakte (189) opgemaakt met een schuldvordering 
van fl. 1.200. ten laste van Petrus van Kessel, gehuwd met Hendrika van Hintelt, 
landbouwer te Vorstenbosch;  
Als borg werden gesteld een landmanwoning en aangelegen bouw- en weiland te 
Vorstenbosch, Kapelakkers E 472, 473, 474 en 476. 
 
In 1893 vertrekt Petrus van Kessel, met zijn dochter Hendrina en schoonzoon Theodorus 
Frankevoort naar de naastgelegen boerderij Kerkstraat 69. 
 

Theodorus Frankevoort 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. Theodorus trouwde, 31 jaar oud, op 
20-01-1882 in Nistelrode met Hendrina van Kessel, 29 jaar oud. Hendrina 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 trouwde later op 28-04-1902 in Nistelrode met Theodorus van 
Duijnhoven (1868-1937).  

 
Circa 1893 is deze boerderij afgebroken en als weiland ingericht. 
 
Tekst en foto’s: Cor Ottenheim. 
 
 


