
OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
RIETDIJK 9 
 
In 1910 bouwt metselaar Antonius een nieuwe woning. Op 30-4-
1910 worden hij en zijn  vrouw Anna Cornelia van der Leest hier 
ingeschreven. Zij stichten een gezin waarbij ook de kinderen uit 
zijn eerder huwelijk in huis zijn. 
 

Antonius Wassenberg is geboren op 10-01-1867 in 
Heeswijk, zoon van Johannes Wassenberg en Geertruida 
van der Donk. Antonius is overleden op 22-10-1945 in 
Vorstenbosch, 78 jaar oud. Antonius:  
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 07-08-1891 in Nistelrode met 
Maria Sophia Vermeulen, 23 jaar oud. Maria is geboren 
op 31-03-1868 in Vorstenbosch, dochter van Petrus Johannes Hubertus 
Vermeulen en Anna Maria Verhoeven. Maria is overleden op 20-04-1906 in 
Vorstenbosch, 38 jaar oud.  
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 01-06-1907 in Sint-Michielsgestel met Anna 
Cornelia van der Leest, 26 jaar oud. Anna is geboren op 25-10-1880 in Sint-
Michielsgestel, dochter van Johannes van der Leest en Johanna Slijters. Anna is 
overleden op 17-04-1933 in Vorstenbosch, 52 jaar oud.  

 
Na het overlijden van Antonius Wassenberg 
komt het huis in bezit van de erven. Petrus 
Wassenberg wordt de nieuwe eigenaar. Met 
zijn vrouw Adriana Hoevenaars sticht hij 
een gezin van zeven kinderen. 
 
Petrus (Piet) Wassenberg is geboren op 
01-07-1923 in Vorstenbosch, zoon van 
Antonius Wassenberg en Anna Cornelia van 
der Leest. Piet is overleden op 03-11-2008 

in Vorstenbosch, 85 jaar oud. Piet trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 
1947 met Adriana (Jaan) Hoevenaars, ongeveer 28 jaar oud. Adriana is 
geboren op 26-11-1919 in Boekel, dochter van Johannes Hoevenaars en Maria 
van Alphen. Adriana is overleden omstreeks 2007, ongeveer 88 jaar oud.  

 
In 2008 na het overlijden van haar ouders is Johanna (Ans) Wassenberg samen met haar 
echtgenoot Koos Hoevenaars de hoofdbewoner. 
Aanvankelijk hebben de ouders van Ans nog verschillende jaren in een deel van de 
inmiddels geheel vernieuwde woning ingewoond. 

 
Koos Hoevenaars. Koos 
trouwde met Johanna (Ans) 
Wassenberg. Ans is een 
dochter van Petrus (Piet) 
Wassenberg en Adriana 
Hoevenaars.  
 
 
 
 
 
Tekst en foto’s: Cor Ottenheim. 
Foto’s: Jo van de Berg en BHIC. 
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