
OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
SCHEIWEG A 
 
In 1832 is Petrus Antonius Leenders van den Bogaard de eigenaar van deze boerenhoeve 
(sectie: E638/1271). 
De bewoners zijn diens zoon Antonius van den Bogaard en zijn vrouw Hendrina van 
Velthoven. 
Als in 1852 Antonius van den Bogaard overlijdt blijft de weduwe met haar kinderen hier 
door boeren. 
 

Antonius van den Bogaart, zoon van Petrus Antonius Leenders van den 
Bogaard en Helena Joannes van Dijk. Hij is gedoopt op 10-08-1798 in Nistelrode. 
Antonius is overleden op 15-07-1852 in Vorstenbosch, 53 jaar oud. Antonius 
trouwde, 31 jaar oud, op 14-02-1830 in Uden met Hendrina van Velthoven, 27 
jaar oud. Hendrina is een dochter van Wilhelmus Joannes van Velthoven en 
Joanna Adriana Beem. Zij is gedoopt op 25-01-1803 in Uden. Hendrina is 
overleden op 30-05-1873 in Veghel, 70 jaar oud. 

 
In 1873 het jaar dat Hendrina overlijdt huren schoonzoon Jan Vogels en diens vrouw 
Wilhelmina van den Bogaart deze boerderij van de erfgenamen voor 75 gulden per jaar 
(20-02-1873). 
Als zijn echtgenote Wilhelmina van den Bogaart in 1881 overlijdt, hertrouwt Jan Vogels 
met Maria Smits. Maria Smits wordt hier op 14-01-1884 vanuit Dinther ingeschreven. 
Maria Smits vertrekt op met dochter Wilhelmina naar E72 (verdwenen woning plek: 
Hondstraat A, Vorstenbosch Broek). 
 

Johannes (Jan) Vogels is geboren op 04-10-1841 in Vorstenbosch, zoon van 
Josephus (Joost) Vogels en Engelina Nouwens. Jan is overleden op 11-06-1895 in 
Vorstenbosch, 53 jaar oud. Jan:  
(1) trouwde, 31 jaar oud, op 30-04-1873 in Nistelrode met Wilhelmina van den 
Bogaart, 33 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 14-02-1840 in Vorstenbosch, 
dochter van Antonius van den Bogaard en Hendrina van Velthoven. Wilhelmina is 
overleden op 17-01-1881 in Vorstenbosch, 40 jaar oud.  
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 11-01-1884 in Nistelrode met Maria Smits, 30 jaar 
oud. Maria is geboren op 27-02-1853 in Dinther, dochter van Wilhelmus Smits en 
Petronella Habraken. Maria is overleden op 05-05-1918 in Veghel, 65 jaar oud. 
Maria trouwde later op 11-04-1896 in Nistelrode met Antonius van der Rijt (1836-
1905).  

 
Buurman Adrianus de Mol koopt deze woning van de erven “van den Bogaart” en hij 
verhuurt deze op 13-09-1897 aan Lambertus Dortmans. Lambertus en zijn vrouw Marina 
Boselie vertrekken na twee jaar op 14-09-1899 naar Veghel. 
 

Lambertus Dortmans is geboren op 20-03-1868 in Dinther, zoon van Antonius 
Dortmans en Adriana Mikkers. Lambertus is overleden op 11-12-1945 in Veghel, 
77 jaar oud. Lambertus trouwde, 28 jaar oud, op 22-02-1897 in Veghel met 
Martina Boselie, 28 jaar oud. Martina is geboren op 24-09-1868 in Berlicum, 
dochter van Johannes Boselie en Johanna van Grinsven. Martina is overleden op 
23-06-1941 in Dinther, 72 jaar oud.  

 
Op 05-06-1899 komt de ongehuwde oom van Adrianus, Johannes de Mol hier wonen hij 
blijft hier tot 26-6-1903 en vertrekt naar Veghel. 
 

Johannes de Mol is geboren op 27-04-1831 in Dinther, zoon van Adrianus (Arie) 
de Mol en Theodora Maria Antonius Hoppenaars. Johannes is overleden op 03-01-
1907 in Dinther, 75 jaar oud. Johannes bleef ongehuwd.  
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Hierna is de woning niet meer bewoond geweest en als schuur ingericht. In 1938 is deze  
afgebrand en verdwenen. 
 
 
Tekst: Cor Ottenheim. 
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