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OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
TIPWEG 15 
  
Antonius van den Broek sticht hier in 1861 een nieuwe boerderij (sectie E 1047). Hij 
woont met zijn gezin op de Akkerweg 8 en komt naar deze plek. Tot hun overlijden 
blijven Antonius van den Broek en Ardien van den Heuvel hier wonen. 
 

Antonius van den Broek is geboren op 03-02-1815 in Vorstenbosch, zoon van 
Wilhelmus Petrus van den Broek en Maria Joannes Aarts Jaspers. Antonius is 
overleden op 20-05-1877 in Vorstenbosch, 62 jaar oud. Antonius trouwde, 39 jaar 
oud, op 04-05-1854 in Nistelrode met Ardien van den Heuvel, 38 jaar oud. 
Ardien is geboren op 13-03-1816 in Dinther, dochter van Johannes van den 
Heuvel en Johanna Hommeles. Ardien is overleden op 03-12-1889 in 
Vorstenbosch, 73 jaar oud.  

 
De kinderen van den Broek blijven hier aanvankelijk wonen. Op 09-09-1891 komt 
Geertui van den Bogaard in huis, zij gaat trouwen met de nieuwe hoofdbewoner 
Johannes van den Broek. 
Op 01-07-1894 vertrekken ze naar de Broekkant A. 
 

Johannes van den Broek is geboren op 10-02-1855 in Vorstenbosch, zoon van 
Antonius van den Broek en Ardien van den Heuvel. Johannes is overleden op 22-
07-1939 in Uden, 84 jaar oud. Johannes trouwde, 35 jaar oud, op 17-07-1890 in 
Nistelrode met Geertrui van den Boogaard, 34 jaar oud. Geertrui is geboren op 
06-04-1856 in Schijndel, dochter van Gerardus van den Boogaard en Maria van 
Schijndel. Geertrui is overleden op 16-01-1922 in Vorstenbosch, 65 jaar oud.  

 
Zijn broer Jan van den Broek en vrouw Drieka de Wit komen met hun 
gezin van Derpt 11 naar deze woning. 
Nadat zijn vrouw in 1910 overlijdt verhuisd Jan in 1918 met zijn vijf 
nog thuis wonende kinderen gaat wonen op Rietdijk 17. 
 

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 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.  

 
Vanuit Dinther komen Bernardus van der 
Sangen en Antonetta Verwegen met zes 
kinderen op 23-05-1918 naar deze 
boerderij. Nadat in de periode van acht 
jaar enkele kinderen uitgevlogen zijn 
vertrekken ze op 13-02-1926 naar 
Heeswijk. 
 
Bernardus van der Sangen is geboren 
op 22-04-1875 in Dinther, zoon van 
Johannes van der Sangen en Antonia van 
de Middegaal. Bernardus trouwde, 28 jaar 

oud, op 14-05-1903 in Dinther met Antonetta Verwegen, 24 jaar oud. 
Antonetta is geboren op 10-09-1878 in Uden, dochter van Petrus Verwegen en 
Elisabeth Willems. Antonetta is overleden op 27-12-1934 in Heeswijk, 56 jaar oud.  
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De nieuwe bewoners komen (29-3-1926) uit Uden en is Hendrikus van Gaalen met zijn 
gezin. Ze worden hier op 07-03-1929 naar Heesch uitgeschreven. 
 

Hendrikus van Gaalen is geboren op 25-12-1891 in Dinther, zoon van Adrianus 
van Gaalen en Hendrika van Driel. Hendrikus trouwde, 31 jaar oud, op 26-04-
1923 in Heesch met Maria van de Boom, 31 jaar oud. Maria is geboren op 09-
09-1891 in Dinther, dochter van Peter van de Boom en Johanna Wijgergangs.  

 
Op 02-05-1929 worden hier, daags na hun huwelijk, Toon van de Ven en Nel van den 
Broek ingeschreven.  

 
Antonius (Toon) van de Ven 
is geboren op 22-03-1898 in 
Heesch, zoon van Lambertus 
van de Ven en Wilhelmina van 
den Berg. Toon is overleden op 
08-03-1982 in Vorstenbosch, 83 
jaar oud. Toon trouwde, 31 jaar 
oud, op 03-05-1929 in 
Nistelrode met Petronella 
(Nel) van den Broek, 31 jaar 
oud. Nel is geboren op 26-01-
1898 in Vorstenbosch, dochter 
van Jan van den Broek en 
Hendrika (Drieka) de Wit. Nel is 
overleden op 04-08-1975 in Vorstenbosch, 77 jaar oud.  

 
1982-2004: 
Kinderen van Antonius (Toon) van de Ven, Jan en Bert. 
 
2004-200n: 
Na overlijden van Jan van de Ven blijft hier 
Bert nog een tijdje wonen voordat hij naar 
de Kapelstraat verhuisd. 
 
200n-heden: 
Nieuwe bewoners familie van Os. 
 
 
Tekst en foto’s: Cor Ottenheim. 
Foto’s: Jo van de Berg en BHIC. 


