
OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
LEEGHANDSEWEG 10  
 
In 1861 wordt op deze plek door Martinus van den oever een boerderij gesticht. Met 
vrouw en vijf kinderen komt hij hier wonen. Als in 1872 zijn vrouw Johanna van Veghel 
komt te overlijden hertrouwt Martinus in 1879 met Maria van Hooft. 
Als Maria van Hooft overlijdt vertrekt Martinus van den Oever op 17-10-1891 naar 
Veghel. 
 

Martinus van den Oever is geboren op 12-10-1823 in Veghel, zoon van Jan van 
den Oever en Anna van den Tillaart. Martinus is overleden op 05-05-1899 in 
Veghel, 75 jaar oud. Martinus:  
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 16-06-1848 in Nistelrode met Johanna van Veghel, 
28 jaar oud. Johanna is geboren op 10-07-1819 in Vorstenbosch, dochter van 
Johannes (Jan) van Veghel en Wilhelmina Franciscus van der Aa. Johanna is 
overleden op 07-05-1872 in Vorstenbosch, 52 jaar oud.  
(2) trouwde, 55 jaar oud, op 01-05-1879 in Nistelrode met Maria van Hooft, 43 
jaar oud. Maria is geboren op 20-01-1836 in Nistelrode, dochter van Gerardus van 
Hooft en Theodora Smits. Maria is overleden op 02-03-1891 in Vorstenbosch, 55 
jaar oud. Maria is weduwe van Johannes van der Burgt (1832-1878), met wie zij 
trouwde op 06-05-1864 in Nistelrode.  

 
Inmiddels is schoonzoon Johannes Raaijmakers op 23-06-1891 de hoofdbewoner 
geworden. Hij en zijn vrouw Willemijna van den Oever en hun kinderen worden vanuit 
Veghel ingeschreven. Op 26-03-1896 worden ze uitgeschreven naar Uden. 
 

Willemijna van den Oever is geboren op 01-11-1852 in Dinther, dochter van 
Martinus van den Oever en Johanna van Veghel. Willemijna trouwde, 30 jaar oud, 
op 12-04-1883 in Nistelrode met Johannes (Jan) Raaijmakers, 37 jaar oud. 
Jan is geboren op 27-12-1845 in Vorstenbosch, zoon van Johannes Raaijmakers 
en Catharina Wijdeven. Jan is overleden op 21-10-1908 in Uden, 62 jaar oud. Jan 
is weduwnaar van Ardina Claassen (1847-1876), met wie hij trouwde op 18-02-
1871 in Uden.  

 
Hierna komt Adrianus van 
Houdt en zijn gezin naar 
deze plek. Ze komen van de 
Kapelstraat D (3). Adrianus 
blijft hier tot aan zijn 
overlijden in 1908 de 
hoofdbewoner.  
 
Adrianus van Houdt is 
geboren op 16-10-1849 in 
Vorstenbosch, zoon van 
Johannes van Houdt en 
Maria van den Heuvel. 
Adrianus is overleden op 23-
03-1908 in Vorstenbosch, 
58 jaar oud. Adrianus 
trouwde, 32 jaar oud, op 

28-04-1882 in Nistelrode met Everdina van der Wijst, 27 jaar oud. Everdina is 
geboren op 22-09-1854 in Uden, dochter van Albertus van der Wijst en Maria van 
de Rijt. Everdina is overleden op 07-02-1894 in Vorstenbosch, 39 jaar oud.  
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In het bevolkingsregister (1908) staat dat thans Jan Johannes v Hooft en gezin in dit huis 
wonen. Zij verblijven er slechts een jaar. 
 

Jan Johannes van Hooft is geboren op 03-07-1869 in Vorstenbosch, zoon van 
Petrus van Hooft en Gerardina van Helvoirt. Jan trouwde, 28 
jaar oud, op 12-05-1898 in Nistelrode met Maria Antonissen, 
25 jaar oud. Maria is geboren op 08-05-1873 in Vorstenbosch, 
dochter van Martinus Antonissen en Hendrina de Groot.  

 
In 1909 worden Adrianus Hazelberg en Adriana Theodora van den 
Burgt de nieuwe bewoners. 
 

Adrianus Hazelberg is geboren op 15-07-1864 in Heeswijk, 
zoon van Johannes Hazelberg en Maria Kuijpers. Adrianus is 
overleden op 05-08-1915 in Vorstenbosch, 51 jaar oud. Adrianus trouwde, 32 jaar 
oud, op 15-05-1897 in Dinther met Adriana Theodora (Doremieke) van den 
Burgt, 30 jaar oud. Doremieke is geboren op 20-05-1866 in Vorstenbosch, 
dochter van Johannes van der Burgt en Maria van Hooft. Doremieke is overleden 
op 15-03-1942 in Vorstenbosch, 75 jaar oud.  

 
Na het overlijden van zijn 
schoonouders zijn Bert 
Raaijmakers en Martina Hazelberg 
de nieuwe bewoners. 
 
Hubertus (Bert) Raaijmakers 
is geboren op 26-07-1914 in 
Mariaheide, zoon van Martinus 
Raaijmakers en Johanna van 
Leuken. Bert is overleden op 18-
02-2005 in Veghel, 90 jaar oud. 
Bert trouwde, 27 jaar oud, op 06-
05-1942 met Johanna Maria 
(Martina) 
Hazelberg, 
30 jaar 
oud. 

Martina is geboren op 06-06-1911 in Vorstenbosch, dochter 
van Adrianus Hazelberg en Adriana Theodora (Doremieke) 
van den Burgt. Martina is overleden op 12-10-1992 in 
Veghel, 81 jaar oud.  

 
Na het 
overlijden 
van de 
laatste 
bewoner 
Bert 

Raaijmakers heeft de woning een 
tijd leeggestaan en is daarop 
afgebroken. 
 
Henk van Kessel en Jose van der 
Horst hebben op deze plek een 
nieuwe woning (2011) gebouwd. 
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Huidige situatie (2013) 
 
 
 
 
 
 

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