
OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH    
 
RIETDIJK 16 
 
In 1912 stichten de broers en zusters, Hendrikus, Wilhelmus, Lamberdiena, Johanna en 
Johanna Maria van den Tillaart dit huis. Ze gaan er met z’n vijven wonen. Ze komen van 
de Derptweg 5. Na het overlijden Hendrikus, Wilhelmus en Johanna van den Tillaart 
vertrekken de twee overgebleven zussen Lamberdiena en Johanna Maria circa 1932 naar 
een nieuwe woning op Kerkstraat 10. 

 
Hendrikus van 
den Tillaart is 
geboren op 22-07-
1843 in 
Vorstenbosch, zoon 
van Adrianus van 
den Tillaart en 
Maria van der 
Zanden. Hendrikus 
is overleden op 02-
03-1916 in 
Vorstenbosch, 72 
jaar oud. Hendrikus 
bleef ongehuwd.  
Wilhelmus van 
den Tillaart is 
geboren op 02-10-
1849 in 
Vorstenbosch, zoon 

van Adrianus van den Tillaart en Maria van der Zanden. Wilhelmus is overleden op 
23-08-1928 in Vorstenbosch, 78 jaar oud. Wilhelmus bleef ongehuwd.  
Lamberdiena van den Tillaart is geboren op 21-10-1852 in Vorstenbosch, 
dochter van Adrianus van den Tillaart en Maria van der Zanden. Lamberdiena is 
overleden op 28-04-1936 in Veghel, 83 jaar oud. Lamberdiena bleef ongehuwd.  
Johanna van den Tillaart is geboren op 30-10-1854 in Vorstenbosch, dochter 
van Adrianus van den Tillaart en Maria van der Zanden. Johanna is overleden op 
22-09-1919 in Vorstenbosch, 64 jaar oud. Johanna bleef ongehuwd.  
Johanna Maria (Maria) van den Tillaart is geboren op 26-02-1858 in 
Vorstenbosch, dochter van Adrianus van den Tillaart en Maria van der Zanden. 
Maria is overleden op 06-01-1933 in Vorstenbosch, 74 jaar oud. Maria bleef 
ongehuwd.  

 
De woning is toen verkocht aan de 
nieuwe bewoners Theodorus 
Heesakkers en Hendrika van den 
Heuvel. Zij komen in 1932 van 
Rietdijk C (verdwenen plek: erf 
Rietdijk 18). 
 
Theodorus (Dorus) Heesakkers 
is geboren op 10-01-1893 in 
Dinther, zoon van Antonius 
Henricus (Toon) Heesakkers en 
Petronella (Nel) Gloudemans. 
Dorus is overleden op 26-06-1949 
in Vorstenbosch, 56 jaar oud. 
Dorus trouwde, 33 jaar oud, op 30-
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04-1926 in Nistelrode met Hendrika Arnolda (Drieka) van 
den Heuvel, 28 jaar oud. Drieka is geboren op 24-12-1897 in 
Vorstenbosch, dochter van Lambertus van den Heuvel en 
Johanna Francissen. Drieka is overleden op 22-04-1976 in 
Vorstenbosch, 78 jaar oud.  

 
Rond 1958 sticht zoon Toon Heesakkers hier samen met Bertha van 
der Heijden een gezin. 
 

Antoon Heesakkers, zoon van Theodorus (Dorus) 
Heesakkers en Hendrika Arnolda (Drieka) van den Heuvel. Antoon trouwde met 
Henrica (Bertha) van der Heijden. Bertha is geboren op 20-05-1929 in 
Nistelrode. Bertha is overleden op 05-09-2004 in Veghel (zh), 75 jaar oud.  

 
Na 2000 is de boerderij geheel vernieuwd en in twee woondelen gesplitst. In het voorhuis 
(Rietdijk 16) bleven Toon en Bertha Heesakkers-van der Heijden wonen. 
In het achterhuis (Rietdijk 16A) wonen nu medio 2013 dochter Dorien Heesakkers en 
Herman Wouters met hun kinderen. 
 

Herman Wouters. Herman 
trouwde met Theodora (Dorien) 
Heesakkers. Dorien is een 
dochter van Antoon Heesakkers 
en Henrica (Bertha) van der 
Heijden.  
 
 
Tekst en foto’s: Cor Ottenheim. 
Foto’s: Jo van de Berg en BHIC. 
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