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OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
LEIJGRAAFWEG B 
 
Verdwenen woonplek, in de hoek Oude Veghelsedijk en Leijgraafweg. 
 
In 1840 woont hier in deze woning Peter Hendrik van Hooft met zijn kinderen. Peter is 
weduwnaar van Maria Francis van de Groenendaal. 
 

Peter Hendrik van Hooft, zoon van Henricus Peter van Hooft en Waltera 
Lambert Jansen van Bredenrode. Hij is gedoopt op 19-09-1781 in Veghel. Peter is 
overleden op 09-04-1851 in Vorstenbosch, 69 jaar oud. Peter trouwde, ten 
hoogste 28 jaar oud, vóór 1809 met Maria Francis van de Groenendaal, ten 
hoogste 29 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1780 in Nistelrode, dochter van 
Francis Marcellis van de Groenendaal en Allegonda Joannis van de Kraanmeer. 
Maria is overleden op 26-04-1822 in Uden, ongeveer 42 jaar oud.  

 
In 1844 zijn Johannes (Jan) van den Broek en Anna Maria Leonardus van Dijk de 
eigenaars van dit huis.  Ze komen met hun gezin van Heuvel 15. 
 

Johannes (Jan) van den Broek is geboren op 08-09-1813 in Vorstenbosch, 
zoon van Willem Petrus van den Broek en Maria Joannes Aarts Jaspers. Jan is 
overleden op 16-02-1867 in Vorstenbosch, 53 jaar oud. Jan trouwde, 24 jaar oud, 
op 24-02-1838 in Nistelrode met Anna Maria Leonardus van Dijk, 26 jaar oud. 
Anna is geboren op 25-03-1811 in Vorstenbosch, dochter van Leonardus Joannes 
(Naris) van Dijk en Elisabeth Francisci (Bet) Langens. Anna is overleden op 07-03-
1877 in Vorstenbosch, 65 jaar oud.  

 
Na het overlijden van hun ouders zijn de 
kinderen elk voor 1/5 deel eigenaar van 
deze plek. In 1878 verkoopt Jan van den 
Broek zijn deel aan Adrianus, Martinus, 
Wilhelmus en Maria van den Broek (zij 
hebben dan elk 1/4 deel).  
Adrianus, Martinus en Maria van den Broek 
wonen hier maar verlaten op 01-05-1888 
het  huis en vertrekken naar Veghel. 
 
Adrianus van den Broek is geboren op 
30-05-1840 in Vorstenbosch. Adrianus is 

overleden op 22-04-1926 in Uden, 85 jaar oud. Adrianus bleef ongehuwd.  
Martinus van den Broek is geboren op 08-07-1846 in Vorstenbosch. Martinus is 
overleden op 20-07-1923 in Uden, 77 jaar oud. Martinus bleef ongehuwd.  
Maria van den Broek is geboren op 08-06-1852 in Vorstenbosch.  
Allen kinderen van Johannes (Jan) van den Broek en Anna Maria Leonardus van 
Dijk.  

 
Gijsbertus van de Laar komt met zijn tweede echtgenote Johanna van den Meulenreek 
hier wonen (1888). Ze komen met twee kinderen van Akkerweg 3. Op 16-06-1893 
vertrekken ze naar Nuland. 
 

Gijsbertus van de Laar is geboren op 29-07-1843 in Rosmalen, zoon van 
Gijsbertus van de Laar en Joanna van Santvoort. Gijsbertus is overleden op 07-
02-1908 in Nuland, 64 jaar oud. Gijsbertus:  
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 09-01-1867 in Nuland met Johanna de Haas, 51 
jaar oud. Johanna is geboren op 04-07-1815 in Nuland, dochter van Antonie de 
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Haas en Hendrina van Kreij. Johanna is overleden op 25-09-1876 in Nuland, 61 
jaar oud.  
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 01-06-1878 in Nuland met Johanna van den 
Meulenreek, 35 jaar oud. Johanna is geboren op 29-09-1842 in Nuland, dochter 
van Johannes van de Meulenreek en Anna Maria van Rosmalen. Johanna is 
overleden op 10-05-1922 in Nuland, 79 jaar oud.  

 
Mogelijk heeft er van 1893 tot 1895 Rutgerus Kluijtmans ook nog gewoond maar zeker is 
dat de woning in 1895 verwijderd is en dat het perceel tot weiland ingericht. 
 
 
Tekst en foto’s: Cor Ottenheim. 
 
 


