
 

 

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
WATERSTEEG 14 
 
In 1861 sticht Joost van der Velden 
hier een woning (sectie: E1043). Het 
huis is waarschijnlijk gebouwd op 
grond van de familie “van der Velden” 
en lag naast de in 1865 afgebroken 
woning op Watersteeg A. 
Sfeertekening rechts. 
In dat jaar komt hij met zijn gezin en 
vrouw Johanna van der Ven van 
Kapelstraat 20 naar deze plek. Na het 
overlijden van haar man in 1876 blijft 
de weduwe wonen tot ook zij sterft 
(1893). 
 

Joost van der Velden is geboren op 14-02-1815 in Veghel, zoon van Arnoldus 
van der Velden en Maria van der Heijden. Joost is overleden op 10-12-1876 in 
Vorstenbosch, 61 jaar oud. Joost trouwde, 31 jaar oud, op 15-05-1846 in Veghel 
met Johanna van de Ven, 25 jaar oud. Johanna is geboren op 17-04-1821 in 
Veghel, dochter van Henricus Wilhelmus van de Ven en Maria Joannes Hurks. 
Johanna is overleden op 29-01-1893 in Vorstenbosch, 71 jaar oud.  

 
Op 2-11-1994 komt zoon Adrianus van der Velden 
terug naar het ouderlijk huis. Vanuit Veghel komt 
Maria Verwijst in huis, ze wordt hier als meid 
ingeschreven op 17-10-1903. 
In 1905 trouwt Adrianus met Maria en zij stichten 
hier hun gezin. Bieden blijven tot hun dood in deze 
boerderij wonen. 
 

Adrianus van der Velden is geboren op 10-
02-1862 in Vorstenbosch, zoon van Joost van 
der Velden en Johanna van de Ven. Adrianus is overleden op 03-12-1944 in 
Vorstenbosch, 82 jaar oud. Adrianus trouwde, 43 jaar oud, op 03-08-1905 in 
Nistelrode met Maria Verwijst, 28 jaar oud. Maria is geboren op 18-02-1877 in 
Schijndel, dochter van Adrianus Verwijst en Wilhelmina van der Horst. Maria is 
overleden op 19-04-1949 in Vorstenbosch, 72 jaar oud.  

 
De volgende bewoner en 
eigenaar wordt hun zoon 
Josephus van der Velden (Sjef 
Joosten/Josjes) die met 
Wilhelmina van Rijssel trouwt. 
 
Vóór 1955 is de oude 
boerderij geheel afgebrand. 
Het gezin moest 
noodgedwongen een 
geruime tijd wonen in een 
aanpalende hennenkooi.  
 
Er is toen op dezelfde plek 
een nieuwe boerderij 
opgericht (foto links). 
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Josephus (Sjef) van der Velden is geboren op 03-10-1915 in Vorstenbosch, 
zoon van Adrianus van der Velden en Maria Verwijst. Sjef is overleden op 12-03-
1981 in Nijmegen (zh), 65 jaar oud. Sjef trouwde, ten hoogste 36 jaar oud, vóór 
1951 met Wilhelmina (Mien) van Rijssel, ten hoogste 31 jaar oud. Mien is 
geboren op 11-12-
1920 in Gemert, 
dochter van Petrus 
van Rijssel en 
Johanna van der 
Steen. Mien is 
overleden op 19-02-
2000 in Volkel, 79 
jaar oud. Mien 
trouwde later 
omstreeks 1985 met 
Harrie van Haandel 
(1924-2005).  

 
Hierna komt zoon Piet van 
der Velden er wonen. Medio 
2013 woont hij hier nog steeds. 
 

Petrus (Piet) van der Velden, zoon van Josephus (Sjef) van der Velden en 
Wilhelmina (Mien) van Rijssel. Piet trouwde met Maria Raaijmakers.  

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