
OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH  
 
RIETDIJK 18  
 

Gerardus van Hooft is in 1832 de eigenaar van deze woning (sectie: E 590). Hij woont 
zelf met zijn gezin op Rietdijk A in het huis dat ook zijn eigendom is. 
 
Als bewoner staan in 1840 hier Lambertus Hoefs en Johanna Jaspers met hun twee 
kinderen ingeschreven. 
Als Lambertus overlijdt in 1868 blijft de weduwe hier met haar zoon Hendrikus wonen. 
 

Lambertus (Albertus) Henricus Hoefs, zoon van Henricus Josephus Petrus 
Hoefs en Ardina Arnoldus Derks. Hij is gedoopt op 17-08-1799 in Uden. Lambertus 
is overleden op 05-11-1868 in Vorstenbosch, 69 jaar oud. Lambertus trouwde, 29 
jaar oud, op 22-02-1829 in Uden met Johanna Joannes Jaspers, 28 jaar oud. 
Johanna is een dochter van Joannes Jaspers en Catharina Antoni Vorstenbosch. Zij 
is gedoopt op 07-10-1800 in Uden. Johanna is overleden op 29-10-1874 in 
Vorstenbosch, 74 jaar oud.  
 

Henricus is in 1864 gehuwd met Maria van de Burgt en woont met zijn gezin in huis bij 
zijn ouders. Na het overlijden van zijn vader staat hij in 1870 als de  hoofdbewoner 
geregistreerd en hij wordt ook de eigenaar de woning. 
Nadat Maria van de Burgt in 1879 overlijdt hertrouwd Henricus Hoefs met Hendrina de 
Groot. 
Als Henricus in 1899 overlijdt vertrekt zijn weduwe Hendrina op 20-6-1900 naar 
Heeswijk. 

 
Henricus Hoefs is geboren op 17-04-1830 in Uden, zoon van Lambertus 
(Albertus) Henricus Hoefs en Johanna Joannes Jaspers. Henricus is overleden op 
31-08-1899 in Vorstenbosch, 69 jaar oud. Henricus:  
(1) trouwde, 34 jaar oud, op 09-06-1864 in Nistelrode met Maria van de Burgt, 
28 jaar oud. Maria is geboren op 20-08-1835 in Vorstenbosch, dochter van 
Johannes van der Burgt en Henrica Rijkers. Maria is overleden op 29-12-1879 in 
Vorstenbosch, 44 jaar oud.  
(2) trouwde, 50 jaar oud, op 05-08-1880 in Nistelrode met Hendrina de Groot, 
27 jaar oud. Hendrina is geboren op 21-10-1852 in Zeeland, dochter van Wouter 
de Groot en Maria Clara van der Heijden. Hendrina is overleden op 04-05-1924 in 
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Uden, 71 jaar oud. Hendrina trouwde later op 30-07-1900 in Heeswijk met 
Gerardus Biemans (1843-1930).  

 
De kinderen gaan over tot scheiding en deling van de nalatenschap van hun ouders 
“Hoefs-van de Burgt”.  
Zoon Hendrikus wordt bij zijn huwelijk de hoofdbewoner van deze boerderij. Zijn bruid  
Maria van de Ven wordt hier op 26-7-1900 ingeschreven. Ze krijgen dertien kinderen 
waarvan er zeven jong overlijden. Op 4-5-1926 vertrekken ze naar Veghel. 

 
Hendrikus Hoefs is geboren op 09-01-
1869 in Vorstenbosch, zoon van Henricus 
Hoefs en Maria van de Burgt. Hendrikus 
trouwde, 31 jaar oud, op 14-05-1900 in 
Veghel met Maria van de Ven, 28 jaar 
oud. Maria is geboren op 04-10-1871 in 
Veghel, dochter van Hendrikus van de Ven 
en Wilhelmina (Mijntje) Claassen. Maria is 
overleden op 06-02-1928 in Veghel, 56 
jaar oud.  
 
In 1926 wordt op 15 mei Theodorus 

Heesakkers vanuit Dinther samen met zijn bruid Hendrika van den Heuvel in deze woning 
ingeschreven. Hendrika komt van Kerkstraat 40 (E119). Zij beginnen hier met het 
stichten van hun gezin en blijven tot 1932, dan vertrekken ze naar Rietdijk 16. 

 
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 30-04-1926 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.  
 
Van 1932 tot 1937 wonen hier Johannes Langenhuijzen en Wilhelmina Aarts. Ze zijn  
ingeschreven respectievelijk vanuit Berlicum en Dinther (Dinthersehoek). Op 26-5-1937 
zijn ze naar Schijndel vertrokken. 
 

Johannes Langenhuijzen is geboren op 
15-06-1898 in Berlicum. Johannes 
trouwde, 33 jaar oud, in 05-1932 met 
Wilhelmina Aarts, 41 jaar oud. 
Wilhelmina is geboren op 07-03-1891 in 
Dinther, dochter van Petrus Aarts en 
Petronella van Asseldonk.  

 
In 1937 wonen hier Lambertus (Bert) 
Raaijmakers en Johanna (Jans) van Kreij. Ze 
komen met hun kinderen vanuit Veghel. Circa 
1948 zijn ze hier vertrokken. 
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Lambertus (Bert) Raaijmakers is geboren omstreeks 1895. Bert trouwde, ten 
hoogste 32 jaar oud, vóór 1927 met Adriana (Jans) van Kreij, ten hoogste 29 
jaar oud. Jans is geboren op 23-12-1898 in Nistelrode, dochter van Christiaan van 
Kreij en Johanna Goliarts. Jans is overleden omstreeks 1962 in Nistelrode, 
ongeveer 64 jaar oud.  

 
Ook hebben hier Toon Vogels en Anneke Verbruggen gewoond. Zij vertrekken circa 1959 
naar een nieuwe huurwoning aan de Schoolstraat. 
 

Antonius (Toon) Vogels is geboren op 01-03-1921 in Veghel, zoon van 
Hendrikus (Driek) Vogels en Cornelia van Berne. Toon is overleden op 01-06-1959 
in Vorstenbosch, 38 jaar oud. Toon trouwde met Johanna (Anneke) 
Verbruggen. Anneke is een dochter van Marinus Verbruggen en Alberta van Kol. 
Anneke trouwde later met Hendricus Hubertus Kluijtmans (1922-1973).  

 
Circa 1959 komen hier Bert Heesakkers en Maria Rutten 
te wonen. Na het overlijden van Bert is Maria met twee 
kleine kinderen naar Veghel vertrokken. 
 

Lambertus (Bert) Heesakkers is geboren op 
04-07-1929 in Vorstenbosch, zoon van Theodorus 
(Dorus) Heesakkers en Hendrika Arnolda (Drieka) 
van den Heuvel. Bert is overleden op 10-07-1961 
in Vorstenbosch, 32 jaar oud. Bert trouwde, ten 
hoogste 30 jaar oud, vóór 1959 met Maria 
Rutten, ten hoogste 29 jaar oud. Maria is 
geboren omstreeks 1930. Maria trouwde later na 
1962 met Antoon van de Crommert (1924-1999).  

 
Latere bewoners zijn ondermeer: 
 
De familie Theo van de Loop en Ria Nederkoorn.  
 

 
De familie 
Peter van 
Dommelen en 
Ans van 
Lieshout. 
 
 
Nadien is de 
oude 
boerderij 
afgebroken en 
tot schuur 
ingericht. Op 
de plek 
ernaast is een 
nieuwe 
woning 
gebouwd 
(Rietdijk 18). 
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In het begin woonde hier de weduwe Hendrika Heesakkers-van den Heuvel met haar 
dochter Johanna (An) Heesakkers. 
 

Nu medio 2010 woont An 
Heesakkers in deze woning. 
 
Johanna (An) Heesakkers, 
dochter van Theodorus (Dorus) 
Heesakkers en Hendrika Arnolda 
(Drieka) van den Heuvel.  
 
 
 
 
 
 
Tekst en foto’s: Cor Ottenheim. 
Foto’s: Jo van de Berg en BHIC. 
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