
OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
OUDE VEGHELSEDIJK 45 
 
ONZEKER: 
Mogelijk is dit een boerderij uit de Vorstenbossche familietak “van Dijk”. Deze familie was 
reeds in de 16de eeuw in Vorstenbosch bekend en beslist niet onbemiddeld. Op 26 mei 
1777 vond er een boedelscheiding plaats van de bezittingen van Leonardus van Dijk en 
van Maria van der Linden door hun zeven nog in leven zijnde kinderen. Te verdelen 
waren o.a. drie boerderijen met ongeveer 45 percelen land in Vorstenbosch en de nodige 
contanten. 
 
Het zou dus kunnen dat Henricus Leonardus van Dijk deze boerderij in 1777 tijdens de 
boedelscheiding in bezit kreeg. 
 

Henricus Leonardus van Dijk, zoon van Leonardus Hendrik Lenderts (van Dijk) 
en Maria Willems Nelissen van de Linden. Hij is gedoopt op 20-01-1738 in 
Vorstenbosch. Henricus is overleden op 06-10-1807 in Uden, 69 jaar oud. 
Henricus trouwde, 25 jaar oud, op 25-01-1763 in Uden met Johanna Maria Jan 
Duppers (van den Broek), 25 jaar oud. Johanna is een dochter van Joannes 
Joannis Hendrickx Duppers (van den Broek) en Henrica Claessen. Zij is gedoopt 
op 27-12-1737 in Uden. Johanna is overleden op 18-11-1811 in Vorstenbosch, 73 
jaar oud.  

 
De dochter van Henricus Leonardus van Dijk huwt met Adriaen Henrici Nouwens. Adriaen 
Henrici Nouwens laat na zijn overlijden deze boerderij na aan zijn erven. 
 

Adriaen Henrici Nouwens, zoon van Hendrikus Ludovici Naus en Maria Adrianus 
Donkers. Hij is gedoopt op 07-06-1766 in Dinther. Adriaen is overleden op 20-05-
1830 in Vorstenbosch, 63 jaar oud. Adriaen trouwde, 30 jaar oud, op 03-10-1796 
in Uden met Joanna Henricus van Dijk, 28 jaar oud. Joanna is een dochter van 
Henricus Leonardus van Dijk en Johanna Maria Jan Duppers (van den Broek). Zij 
is gedoopt op 22-01-1768 in Uden. Joanna is overleden op 10-06-1816 in 
Vorstenbosch, 48 jaar oud.  

 
ZEKER: 
In 1832 zijn de erven van Adriaen Henrici Nouwens eigenaar van deze boerderij. Joost 
Vogels die gehuwd is met dochter Engelina woont hier in 1840 met zijn gezin van zeven 
kinderen. Engelina en Joost Vogels zijn de eigenaars van de boerderij geworden. 
 

Josephus (Joost) Vogels is geboren 
op 09-11-1800 in Veghel, zoon van 
Johannes Judoci Vogels en Hendriena 
Gerardi van de Rijt. Joost is overleden 
op 23-06-1871 in Vorstenbosch, 70 
jaar oud. Joost trouwde, 28 jaar oud, 
op 16-05-1829 in Nistelrode met 
Engelina Nouwens, 28 jaar oud. 
Engelina is geboren op 13-08-1800 in 
Vorstenbosch, dochter van Adriaen 
Henrici Nouwens en Joanna Henricus 
van Dijk. Engelina is overleden op 12-
06-1876 in Vorstenbosch, 75 jaar oud.  
 

w
w

w
.v

or
st

en
bo

sc
h-

in
fo

.n
l



In 1875 is Elisabeth de 
Groot in huis gekomen en 
trouwt met de Hendrikus 
Vogels (foto boven 
Hendrikus Vogels met op de 
achtergrond waarschijnlijk 
de oorspronkelijke 
boerderij).  
 
Als de moeder van 
Hendrikus Vogels, Engelina 
Nouwens in 1876 overlijdt 
komt deze boerderij na 
scheiding en deling in zijn 
bezit.  
 
Datering: 06.10.1876 Soort akte: 
Erfdeling Plaats: Nistelrode 
Toegangsnummer: 7654 

Inventarisnummer: 107.  
243. Johannes Vogels, landbouwer te Dinther; Antonie Arnoldus van der Heijden, landbouwer te Vorstenbosch, 
gehuwd met Maria Vogels; Hendrikus van Boxtel, landbouwer te Veghel, weduwnaar van Petronella Vogels, 
voor zich en als vader en voogd over Adrianus, Johannes, Christiaan en Antoon van Boxtel, in bijzijn van 
Hendrikus Vogels, landbouwer te Vorstenbosch, als toeziende voogd; Hein Vogels de oudste, landbouwer te 
Vorstenbosch; Martinus Vogels, landbouwer te Dinther; Jan Vogels, landbouwer te Vorstenbosch en Hendrikus 
Vogels de jongste, landbouwers te Vorstenbosch; gaan over tot scheiding en deling van onroerende goederen. 
Hen aangekomen van hun ouders en grootouders Joost Vogels en Engelina Nous. Het betreft een huis met 
erf, bouw- en weiland, hakhout te Vorstenbosch en Nistelrode, alsmede contanten. 
 

Hendrikus (Driek) Vogels is geboren op 22-01-1846 in Vorstenbosch, zoon van 
Josephus (Joost) Vogels en Engelina Nouwens. Driek is overleden op 18-06-1908 
in Vorstenbosch, 62 jaar oud. Driek trouwde, 29 jaar oud, op 24-04-1875 in Uden 
met Elisabeth (Bet) de Groot, 35 jaar oud. Bet is geboren op 17-11-1839 in 
Uden, dochter van Antonius Peter (Toon de Smid) de Groot en Francisca 
Leonardus (Ciska) van Dijk. Bet is overleden op 04-10-1903 in Vorstenbosch, 63 
jaar oud.  

 
Na zijn huwelijk in februari, met Franciena Vogels, wordt Gerardus Geenen hier op 28-3-
1908 ingeschreven. Gerardus kwam vanuit Gemert naar Vorstenbosch.  

 
Gerardus Geenen is geboren 
op 02-12-1871 in Gemert, zoon 
van Johannes Geenen en 
Antonet Kuijpers. Gerardus is 
overleden op 02-03-1956 in 
Vorstenbosch, 84 jaar oud. 
Gerardus trouwde, 36 jaar oud, 
op 20-02-1908 in Nistelrode 
met Franciena Vogels, 31 jaar 
oud. Franciena is geboren op 
09-04-1876 in Vorstenbosch, 
dochter van Hendrikus (Driek) 
Vogels en Elisabeth (Bet) de 
Groot. Franciena is overleden 
op 07-07-1958 in Vorstenbosch, 
82 jaar oud.  
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Zoon Frans Geenen 
neemt het boerenbedrijf 
en later ook de boerderij 
over van zijn ouders. 
Frans trouwt (1950) met 
Allegonda van Hoeij. Zij 
blijven hier ruim 50 jaar 
wonen en vertrekken op 
oudere leeftijd naar een 
verzorgingshuis in Sint-
Oedenrode. 
 

Franciscus 
Gerardus 
(Frans) Geenen 
is geboren op 16-
03-1919 in 
Vorstenbosch, 
zoon van 
Gerardus Geenen en Franciena Vogels. Frans is overleden 
op 26-04-2007 in Sint-Oedenrode, 88 jaar oud. Hij is 
begraven op 30-04-2007 in Vorstenbosch. Frans trouwde, 
31 jaar oud, op 12-06-1950 met Allegonda (Gon) van 
Hoeij, 28 jaar oud. Gon is geboren op 01-11-1921 in Oss, 
dochter van Joannes Josephus van Hoeij en Joanna 
Wilhelmina Ceelen. Gon is overleden op 25-04-2007 in Sint-
Oedenrode, 85 jaar oud. Zij is begraven op 30-04-2007 in 
Vorstenbosch.  

 
Hierna komt de boerderij in andere handen en wordt deze tot 
woonboerderij omgebouwd. Medio 2010 waren de verbouwingen in 
volle gang. 
 

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