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OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
LEEGHANDSEWEG  
 
Verdwenen woning na 1925 (vlak vóór Leeghandseweg 14). 
 
Circa 1861 sticht Nicolaas Klink hier een kleine boerderij. Hij komt met zijn vrouw en 
enkele kinderen van Rietdijk A. 
 

Nicolaas Klink is geboren op 29-04-1816 in Boekel, zoon van Joannes Nicolaas 
Janssen Klink en Allegonda Frederik van Dalen. Nicolaas is overleden op 20-05-
1889 in Nistelrode, 73 jaar oud. Nicolaas trouwde, 38 jaar oud, op 05-02-1855 in 
Nistelrode met Ardina Verhoeven, 34 jaar oud. Ardina is geboren op 24-05-1820 
in Vorstenbosch, dochter van Antonius Leonardus Verhoeven en Maria Cornelius 
Vermeulen. Ardina is overleden op 22-07-1883 in Nistelrode, 63 jaar oud.  

 
Schoonzoon Adrianus de Wit komt in het bezit van de woning (1888) en komt er met zijn 
vrouw Antonia Klink wonen. Adrianus is in huis gekomen op 11-05-1887 en blijft tot zijn 
overlijden in 1917. 
 
Regesten notaris. Akte 2. 06-01-1888 Dinther. Verdeling. 
Nicolaas Klink, bouwman te Vorstenbosch, Martinus Klink, dagloner te Uden, Adrianus de 
Wit gehuwd met Antonia Klink, verklaren te willen verdelen de goederen behorende tot 
de huwelijkse gemeenschap bestaan hebbende tussen den eerst genoemde comparant en 
zijn overleden echtgenote Ardina Verhoeven. 
De onroerende goederen bestaan uit de artikelen:  
1. een woonhuisje met stal en erf, sectie D 786, groot 70 centiaren. De oostelijke helft is 
behoorlijk door ene scheivoor of palen aangeduid en daardoor van het overige van het 
perceel gescheiden, van het perceel bouwland, sectie D 785, voor het geheel groot 52 
aren. De oostelijke helft is behoorlijk door ene scheivoor of palen aangeduid en daardoor 
van het overige van het perceel gescheiden, van het perceel heide, sectie D 676, groot 
44 aren en 80 centiaren. Geschat op een waarde van 250 gulden. 
 

Adrianus de Wit is geboren op 13-01-1857 in Uden, zoon van Arnoldus de Wit 
en Louise Maria Jaquet. Adrianus is 
overleden op 13-02-1917 in Vorstenbosch, 
60 jaar oud. Adrianus trouwde, 29 jaar oud, 
op 04-06-1886 in Nistelrode met Antonia 
Klink, 24 jaar oud. Antonia is geboren op 
12-11-1861 in Vorstenbosch, dochter van 
Nicolaas Klink en Ardina Verhoeven. Antonia 
is overleden op 17-11-1904 in Vorstenbosch, 
43 jaar oud. 
 
Van 23-5-1917 tot 21-5-1918 staan Petrus 
van Laarschot en Classina de Wit als de 
hoofdbewoners ingeschreven. 
 

Petrus van Laarschot is geboren op 09-06-1885 in Veghel, zoon van Johannes 
van Laarschot en Johanna Habraken. Petrus is overleden op 23-02-1941 in 
Veghel, 55 jaar oud. Petrus trouwde, 31 jaar oud, op 12-02-1917 in Veghel met 
Classina de Wit, 23 jaar oud. Classina is geboren op 13-04-1893 in 
Vorstenbosch, dochter van Adrianus de Wit en Antonia Klink. Classina is overleden 
op 01-11-1934 in Veghel, 41 jaar oud.  

 
Uit Berghem komen op 4-6-1918 de volgende bewoners van deze woning. Het zijn 
Willem Vogels en Theodora Wilhelma Brands. Zij vertrekken op 30-5-1923 naar Heesch. 
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Willem Vogels is geboren op 05-12-1882 in Dinther, zoon van Martinus Vogels 
en Petronella van de Leest. Willem trouwde, 23 jaar oud, op 02-05-1906 in 
Berghem met Theodora Wilhelma Brands, 25 jaar oud. Theodora is geboren op 
20-08-1880 in Berghem, dochter van Antonius Brands en Agnes van Schaijk. 
Theodora is overleden op 08-08-1936 in Heesch, 55 jaar oud.  

 
Van 30-5-1923 tot 27-11-1925 wonen Martinus van Kessel en Mechelina van de Zanden hier. 
Mogelijk waren zij de laatste bewoners. 
 

Martinus van Kessel is geboren op 25-04-1893 in Dinther, zoon van Petrus 
(Piet) van Kessel en Adriana van den Heuvel. Martinus is overleden op 28-02-
1987 in Dinther, 93 jaar oud. Hij is begraven in Dinther. Martinus trouwde, 28 jaar 
oud, op 03-08-1921 in Dinther met Mechelina (Lien) van de Zanden, 24 jaar 
oud. Lien is geboren op 14-03-1897 in Dinther, dochter van Marinus van der 
Zanden en Allegonda Verboorten. Lien is overleden op 23-08-1986 in Dinther, 89 
jaar oud. Zij is begraven in Dinther.  

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


