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OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
RIETDIJK D 
 
Verdwenen woning op erf van Rietdijk 19. 

 
Arie van den Bogaart een landbouwer uit Schijndel is in 1832 de eigenaar van dit huis 
(sectie: E 131/766). Het bezit ook het huis er naast Rietdijk 19. 
 
In 1840 is de schoenmaker Petrus van den Bogaart met zijn tweede vrouw Petronella 
Langenhuijsen de bewoner van deze woning. Mogelijk dat bovengenoemde eigenaar Arie 
van den Bogaart en de vader van Petrus, Albertus van den Bogaart een en dezelfde 
persoon zijn. 
In 1850 overlijdt Petronella en blijft Petrus van den Bogaart met zijn kinderen hier 
wonen. 
In huis komt circa 1873 de schoonzoon Lambertus van Dijk. Hij huwt met de dochter 
Huberdina van den Bogaart en sticht een gezin. Op 20-101877 worden zij uitgeschreven 
naar Berlicum. In 1889 is Lambertus van Dijk rijksveldwachter te Mill. 
 

Petrus (Piet) van den Bogaart, zoon van Albertus van den Bogaart en 
Catharina Cornelis Raaijmakers. Hij is gedoopt op 13-02-1796 in Nistelrode. Piet is 
overleden op 06-12-1884 in Vorstenbosch, 88 jaar oud. Piet:  
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 31-08-1816 in Uden met Gijsberdina Wijdeven, 22 
jaar oud. Gijsberdina is een dochter van Franciscus van de Wijdeven en Theodora 
Maria Claasse van den Elsen. Zij is gedoopt op 25-03-1794 in Uden. Gijsberdina is 
overleden op 01-03-1828 in Vorstenbosch, 33 jaar oud.  
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 16-05-1829 in Nistelrode met Petronella 
Langenhuijsen, 21 jaar oud. Petronella is een dochter van Hendrikus Joannes 
Langenhuijsen en Huiberdina Joannes Langenhuijsen. Zij is gedoopt op 18-05-
1807 in Berlicum. Petronella is overleden op 01-06-1850 in Vorstenbosch, 43 jaar 
oud.  

 
Op 05-03-1875 komt de naaister Johanna Wijnen in huis. Drie jaar later trouwt zij met 
de zoon des huizes Gerardus van den Bogaart.  
Deze Gerardus koopt op 04-03-1878 dit huis E766 van zijn broers en zusters. Zijn vader 
Petrus woont nog tot zijn overlijden in 1884 in huis. 
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Gerardus van den Bogaart is geboren op 01-08-1849 in Vorstenbosch, zoon 
van Petrus (Piet) van den Bogaart en Petronella Langenhuijsen. Gerardus is 
overleden op 16-06-1884 in Vorstenbosch, 34 jaar oud. Gerardus trouwde, 28 
jaar oud, op 06-02-1878 in Veghel met Johanna Wijnen, 38 jaar oud. Johanna is 
geboren op 26-02-1839 in Dinther, dochter van Wilhelmus Wijnen en Henrica van 
Veghel. Johanna is overleden op 05-02-1913 in Dinther, 73 jaar oud. Johanna 
trouwde later op 15-08-1886 in Nistelrode met Hendrikus Opsteen (1846-1908).  

 
Als in 1884 vader Petrus en zoon Gerardus van den Bogaart overlijden blijft diens 
weduwe Johanna Wijnen hier wonen. Zij komt in bezit van de woning. 
Op 14-08-1886 komt vanuit Dinther,  Hendrikus Opsteen hier in huis. Hij wordt de 
tweede echtgenoot van Johanna. 
Op 3-5-1900 vertrekken ze naar Dinther. Beide huwelijken van Johanna Wijnen bleven 
kinderloos. 
 

Hendrikus Opsteen is geboren op 22-02-1846 in Veghel, zoon van Antonius 
Opsteen en Geertruida van Erp. Hendrikus is overleden op 12-01-1908 in Dinther, 
61 jaar oud. Hendrikus trouwde, 40 jaar oud, op 15-08-1886 in Nistelrode met 
Johanna Wijnen, 47 jaar oud. Johanna is geboren op 26-02-1839 in Dinther, 
dochter van Wilhelmus Wijnen en Henrica van Veghel. Johanna is overleden op 
05-02-1913 in Dinther, 73 jaar oud. Johanna is weduwe van Gerardus van den 
Bogaart (1849-1884), met wie zij trouwde op 06-02-1878 in Veghel.  

 
Op 17-8-1900 wordt op deze plek Johannes van Heeswijk en Hendrina van Lieshout 
ingeschreven. Zij komen met vier kinderen van Heuvel G (verdwenen plek Heuvel 18). 
In 1905 vertrekken ze naar de naast gelegen boerdij op Rietdijk 19. 
 

Johannes (Jan) van Heeswijk is geboren 
op 20-06-1869 in Dinther, zoon van 
Antonius van Heeswijk en Willemijna 
Bouwmans. Jan is overleden op 14-03-1956 
in Vorstenbosch, 86 jaar oud. Jan:  
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 17-07-1891 in 
Uden met Hendrina van Lieshout, 22 jaar 
oud. Hendrina is geboren op 02-01-1869 in 
Uden, dochter van Henricus van Lieshout en 
Hendrica Antonia van den Heuvel. Hendrina 
is overleden op 08-04-1902 in 
Vorstenbosch, 33 jaar oud.  
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 20-11-1913 in Nistelrode met Johanna van Uden, 
41 jaar oud. Johanna is geboren op 29-10-1872 in Nistelrode, dochter van 
Johannes van Uden en Theodora van der Voort. Johanna is overleden op 11-06-
1956 in Vorstenbosch, 83 jaar oud.  
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Zij waren de laatste bewoners, hierna is 
het huisje als schuur ingericht, eerst 
bakkerij later klompenmakerij. 
 
 
Tekst en foto’s: Cor Ottenheim. 
Foto’s: Jo van de Berg en BHIC. 
 


