
OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
RIETDIJK 17 (voorheen Bergweg) 
 
Martinus van Dijk is de 1832 de eigenaar van deze boerderij (sectie: E 140). Na zijn 
overlijden in 1837 blijft de weduwe Johanna Verkuijlen hier wonen. Op 05-08-1865 wordt 
ze uitgeschreven naar Uden waar een week later overlijdt. 
De kinderen van Martinus van Dijk worden dan elk voor 1/4 deel eigenaar van de 
woning. 
 

Martinus Joannes van Dijk, zoon van Joannes Leonardus van Dijk en 
Wilhelmina Jan Tijssen van Berkel. Hij is gedoopt op 27-05-1780 in Vorstenbosch. 
Martinus is overleden op 24-10-1837 in Vorstenbosch, 57 jaar oud. Martinus 
trouwde, 27 jaar oud, op 21-06-1807 in Nistelrode met Johanna Joannes 
Verkuijlen, 26 jaar oud. Johanna is een dochter van Joannes Delis Verkuijlen en 
Petronella Aegidius Bouwmans. Zij is gedoopt op 10-04-1781 in Vorstenbosch. 
Johanna is overleden op 11-08-1865 in Uden, 84 jaar oud.  

 
Op 12-01-1864 wordt Johanna van Lieshout hier ingeschreven. Zij is al in 1863 gehuwd 
met Jan van Dijk. Twee dagen na de geboorte van haar derde kind overlijdt Johanna in 
het kraambed. 
In huis wonen ook nog steeds een broer en zuster van Jan van Dijk. Broer Cornelis 
vertrekt in 1870 naar Veghel en zus Wilhelmina blijft tot haar overlijden in 1881 in huis. 
Wilhelmina heeft in die periode de moederrol overgenomen. 
In 1878 is ook nog zus Maria van Dijk met haar man Lambertus van de Rijt in huis. 
 
Volgens de notariële regesten te Dinther (akte 194) vindt er, onder de kinderen van 
Martinus van Dijk, op 06-07-1881 een scheiding en deling plaats van deze boerderij, 
groot 73,69 are. 
 
Op 25-04-1885 worden weduwnaar Jan van Dijk, zijn dochter Maria, zijn zwager 
Lambertus van de Rijt en zijn zuster Maria van Dijk, uitgeschreven naar Uden. 
 

Jan van Dijk is geboren op 22-09-1821 in Vorstenbosch, zoon van Martinus 
Joannes van Dijk en Johanna Joannes Verkuijlen. Jan is overleden op 10-07-1902 
in Uden, 80 jaar oud. Jan trouwde, 41 jaar oud, op 07-02-1863 in Uden met 
Johanna van Lieshout, 37 jaar oud. Johanna is geboren op 19-06-1825 in Uden, 
dochter van Hendricus van Lieshout en Antonetha Adriaans Jansse. Johanna is 
overleden op 19-10-1866 in Vorstenbosch, 41 jaar oud.  

 
In 1885 komt vanuit Uden de weduwe Helena Ruijs met haar zoons Emerentianus Felix 
en Antonius van Vugt naar deze boerderij.  
Op 24-02-1890 vertrekt Emerentianus Felix van Vugt naar Dinther, Langenbergsestraat B 
(verdwenen plek tussen Langenbergsestraat 4).  
Op dezelfde dag komt op deze plek Henrica Aarts in huis. Zij komt van 
Langenbergsestraat 6 en trouwt met Antonius van Vugt. Ze worden hier op 25-05-1891  
naar Dinther uitgeschreven. 
 

Helena Ruijs is geboren op 09-02-1822 in Oss, dochter van Gerardus Ruijs en 
Petronella Geurt van Loon. Helena is overleden op 09-04-1910 in Dinther, 88 jaar 
oud. Helena:  
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 20-04-1850 in Oss met Antonius Emerens van 
Vugt, 36 jaar oud. Antonius is geboren op 10-09-1813 in Oss, zoon van Emericus 
Antoni van Vugt en Elisabeth Hendrik van Dinther. Antonius is overleden op 25-
04-1866 in Uden, 52 jaar oud.  
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(2) trouwde, 46 jaar oud, op 21-11-1868 in Uden met Petrus Rooijakkers, 44 
jaar oud. Petrus is geboren op 25-02-1824 in Erp, zoon van Petrus Rooijakkers en 
Johanna de Louw. Petrus is overleden op 24-01-1879 in Uden, 54 jaar oud.  

 
Als op 25-05-1891 Antonius van Vugt en Henrica Aarts hier vertrekken komen de dochter  
van Helena Ruijs, Theodora van Vugt en haar man Johannes Hoevenaars hier in huis. 
Helena blijft als hoofdbewoner genoteerd tot 03-11-1893, daarna vertrekt ze naar de 
Langenbergsestraat op de Dintherse hoek. 
 

Johannes Hoevenaars is geboren op 08-02-1854 in Uden, zoon van Johannes 
Hoevenaars en Wilhelmina de Groot. Johannes is overleden op 31-12-1894 in 
Vorstenbosch, 40 jaar oud. Johannes trouwde, 31 jaar oud, op 01-05-1885 in 
Uden met Theodora van Vugt, 32 jaar oud. Theodora is geboren op 15-11-1852 
in Oss, dochter van Antonius Emerens van Vugt en Helena Ruijs. Theodora is 
overleden op 07-11-1922 in Vorstenbosch, 69 jaar oud. Theodora trouwde later 
op 27-04-1899 in Vorstenbosch met Johannes Somers (1872-1941).  

 
Theodora van Vugt blijft 
hier wonen ook nadat 
haar echtgenoot 
Johannes Hoevenaars is 
overleden. In 1899 
hertrouwt Theodora met 
Johannes Somers uit 
Uden. Op 05-06-1899 is 
Johannes hier 
ingeschreven. 
 

Johannes 
Somers is 
geboren op 20-
10-1872 in 
Vorstenbosch, 
zoon van Matheus 
Somers en Maria van Boxtel. Johannes is overleden op 19-03-1941 in Uden, 68 
jaar oud. Johannes:  
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 27-04-1899 in Vorstenbosch met Theodora van 
Vugt, 46 jaar oud. Theodora is geboren op 15-11-1852 in Oss, dochter van 
Antonius Emerens van Vugt en Helena Ruijs. Theodora is overleden op 07-11-
1922 in Vorstenbosch, 69 jaar oud. Theodora is weduwe van Johannes 
Hoevenaars (1854-1894), met wie zij trouwde op 01-05-1885 in Uden.  
(2) trouwde, 50 jaar oud, op 31-08-1923 in Uden met Maria (Mee) Kanters, 42 
jaar oud. Mee is geboren op 25-05-1881 in Uden, dochter van Antonius Kanters 
en Martina Dortmans. Mee is weduwe van Antoon Jan Hoevenaars (1870-1922), 
met wie zij trouwde op 05-02-1904 in Uden.  

 
Van E7 (Tipweg 15) komt in 1919 de weduwnaar Jan van den Broek met 
twee dochters hier wonen. Hij blijft tot zijn overlijden in 1953 op deze 
plek. 
Van 29-3-1929 tot 2-5-1929 woont de aanstaande schoonzoon Antonius 
van de Ven in huis. Hij vertrekt na zijn huwelijk naar de boerderij op 
Tipweg 15. 
 

Jan van den Broek is geboren op 16-11-1857 in Vorstenbosch, 
zoon van Antonius van den Broek en Ardien van den Heuvel. Jan 
is overleden op 12-11-1953 in Vorstenbosch, 95 jaar oud. Jan 
trouwde, 30 jaar oud, op 11-05-1888 in Nistelrode met Hendrika (Drieka) de 
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Wit, 27 jaar oud. Drieka is geboren op 24-07-1860 in Schijndel, dochter van 
Pieter de Wit en Lamberdina Rovers. Drieka is overleden op 18-10-1910 in 
Vorstenbosch, 50 jaar oud.  

 
In 1939 trekt Henricus (Hein) 
Nooijen in huis. Hij trouwt met 
Lamberts (Bets) van den Broek. 
Zij stichten hier hun gezin van 
vier kinderen (foto links). 
 
Henricus Leonardus (Hein) 
Nooijen is geboren op 06-03-
1905 in Uden, zoon van 
Gerardus Nooijen en 
Wilhelmina de Groot. Hein is 
overleden op 31-07-1992 in 
Vorstenbosch, 87 jaar oud. 
Hein trouwde, 34 jaar oud, op 
21-05-1939 in Nistelrode met 
Lamberta (Bets) van den 

Broek, 35 jaar oud. Bets is geboren op 26-05-1903 in Vorstenbosch, dochter van 
Jan van den Broek en Hendrika (Drieka) de Wit. Bets is overleden op 20-08-1988 
in Vorstenbosch, 85 jaar oud.  

 
Omstreeks 1973 wordt de boerderij verbouwd tot een woonboerderij met twee 
woondelen, Rietdijk 17 en 17A. Hein en Bets Nooijen-van den Broek blijven hier wonen. 
 
In het andere deel stichten zoon Jan Nooijen en zijn vrouw Marianne Bekkers hun gezin. 
Nu medio 2010 wonen zij hier nog steeds. Het andere deel wordt nu bewoond door een 
van hun drie dochters. 
 

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

w
w

w
.v

or
st

en
bo

sc
h-

in
fo

.n
l


