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OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
TIPWEG 9 
 
In 1846 sticht Hendrikus Lambertus van Dijk hier op de Tipweg tegen de bosrand een 
boerderij (sectie: E 936). Hij komt met zijn vrouw en kinderen vanuit Dinther. 
 

Hendrikus Lambertus van Dijk is geboren op 26-03-1815 in Vorstenbosch, 
zoon van Lambertus Henricus van Dijk en Antonetta de Goeij. Hendrikus is 
overleden op 18-09-1878 in Vorstenbosch, 63 jaar oud. Hendrikus trouwde, 27 
jaar oud, op 21-04-1842 in Nistelrode met Petronella van de Leijgraaf, 21 jaar 
oud. Petronella is geboren op 12-10-1820 in Nistelrode, dochter van Christiaan 
Thomas van de Leijgraaf en Anna Maria Marten Antonie Scheepers. Petronella is 
overleden op 26-10-1889 in Vorstenbosch, 69 jaar oud.  

 
Na het overlijden van Hendrikus van Dijk in 1878 bestaat de nalatenschap uit een huis, 
schuur, erf, bouwland, ontginningsgrond en heide, kadastraal sectie E 944, 933, 934, 
935, 936 en 1152, groot 2.01.70 ha.  
 
In 1890 na het overlijden van zijn moeder staat Willem van Dijk als hoofdbewoner 
ingeschreven. Hij huwt met de Vorstenbossche Maria Verhoeven die van Lendersgat 9 
komt. 
In 1894 komt Maria in het kraambed van haar derde kind te overlijden en trouwt Willem 
van Dijk in 1895 met Johanna Pretti.  
Willem en Johanna krijgen ook drie kinderen. Helaas ziet Willem van Dijk zijn kinderen 
niet opgroeien want hij overlijdt in 1903. 
 

Willem van Dijk is geboren op 12-01-1866 in Vorstenbosch, zoon van Hendrikus 
Lambertus van Dijk en Petronella van de Leijgraaf. Willem is overleden op 21-12-
1903 in Vorstenbosch, 37 jaar oud. Willem:  
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 23-01-1890 in Nistelrode met Maria Verhoeven, 29 
jaar oud. Maria is geboren op 29-06-1860 in Vorstenbosch, dochter van Wilhelmus 
Verhoeven en Lamberdina van den Heuvel. Maria is overleden op 07-03-1894 in 
Vorstenbosch, 33 jaar oud.  
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 14-11-1895 in Nistelrode met Johanna Pretti, 29 
jaar oud. Johanna is geboren op 22-10-1866 in Dinther, dochter van Johannes 
Pretti en Johanna Ruijs. Johanna is overleden op 16-11-1929 in Vorstenbosch, 63 
jaar oud. Johanna trouwde later op 15-05-1912 in Nistelrode met Leonardus van 
Helvert (1872-1946).  

 
In 1912 wordt de woning in een verkoop door de erven van Willem van Dijk aangeboden. 
Wie nu de boerderij in bezit krijgt is nog niet uitgezocht. 
 
Op 3-7-1912 wordt Leonardus van Helvert vanuit Dinther op 
deze woonplek ingeschreven. Hij huwt met de weduwe Johanna 
Pretti. Dit huwelijk blijft kinderloos.  
 

Leonardus van Helvert is geboren op 13-05-1872 in 
Dinther, zoon van Hendrikus van Helvert en Petronella 
Maria Maas. Leonardus is overleden op 17-07-1946 in 
Vorstenbosch, 74 jaar oud. Leonardus trouwde, 40 jaar 
oud, op 15-05-1912 in Nistelrode met Johanna Pretti, 45 
jaar oud. Johanna is geboren op 22-10-1866 in Dinther, 
dochter van Johannes Pretti en Johanna Ruijs. Johanna is overleden op 16-11-
1929 in Vorstenbosch, 63 jaar oud. Johanna is weduwe van Willem van Dijk 
(1866-1903), met wie zij trouwde op 14-11-1895 in Nistelrode.  
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Na het overlijden van zijn vrouw 
Johanna Pretti blijft Leonardus 
van Helvert hier wonen. 
Op 15-5-1931 komt Antonius 
van Asseldonk in huis en huwt 
hij met zijn stiefdochter 
Petronella van Dijk en wordt de 
hoofdbewoner. 
In 1946 overlijdt Leonardus van 
Helvert tijdens zijn dagelijkse 
kerkgang. 
Rond 1953 is de boerderij 
vernieuwd. 
 

 
 
Antonius (Antoon) van Asseldonk is geboren 
op 16-06-1898 in Uden, zoon van Martinus van 
Asseldonk en Hendrica van der Wijst. Antoon is 
overleden 
op 28-12-
1983 in 
Nistelrode, 
85 jaar 
oud. Hij is 
begraven in 

Vorstenbosch. Antoon trouwde, 32 jaar oud, 
op 01-05-1931 in Nistelrode met 
Petronella (Nel) van Dijk, 28 jaar oud. 
Nel is geboren op 13-04-1903 in 
Vorstenbosch, dochter van Willem van Dijk 
en Johanna Pretti. Nel is overleden op 24-
04-1980 in Utrecht, 77 jaar oud (tijdens 
busreis Bond van Ouderen). Zij is begraven in Vorstenbosch.  

 
Nadat ze eerst nog een aantal samen met dochter Annie in deze woning woonden zijn 

Toon en Nel van Asseldonk-van 
Dijk naar het bejaardenhuis te 
Nistelrode (1979)  vertrokken. 
Annie van Asseldonk en 
echtgenoot Martien van de Ven 
worden dan de hoofdbewoners. 
De oude boerderij is afgebroken 
en er is een mooie nieuwe 
woning gebouwd. 
 
Marinus (Martien) van de 
Ven. Martien trouwde met 
Anna Maria (Annie) van 
Asseldonk. Annie is een 
dochter van Antonius (Antoon) 
van Asseldonk en Petronella 
(Nel) van Dijk.  
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Medio 2010 woont hier zoon Pedro van de Ven en zijn ouders Martien en Annie zijn 
vertrokken naar Binnenveld 6. 

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

 
 
 


