IV. Afstammelingen Gerardus Antonis en Elisabeth van de
Put / Joanna van der Elst
Voor details over Gerardus Antonis, Elisabeth van de Put en Joanna van der Elst, zie
Hoofdstuk III ‘‘Nakomelingen Adam Antonis en Joanna van Eyk’’. (bladzijde 62 en
volgende)
Kinderen uit het huwelijk van Gerardus Antonis en Elisabeth van de Put

IV1. Adam Antonis
Gedoopt: 1773 te Hoogeloon
Getrouwd: 4 oktober 1807 te Bergeijk, met Elisabetha Willems
Overleden: 25 december 1841 te Bergeijk
Beroep: bouwman / strodekker
Handtekening Adam Antonis

Gegevens doopregister:
???
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Gegevens trouwregister:

Bij ondertrouw heet Adam; Anthonies en bij trouwen Antonius.
Overlijdensakte:
In het Jaar een duizend acht honderd een-en-veertig, den vijfentwintigsten dag der
maand December, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der gemeente
Bergeijk provincie Noord-Brabant, verschenen Johannes Antonis van beroep
bouwman oud eenendertig jaren, wonende binnen deze gemeente, zoon van de
overledene, en Peter Johannes Bergmans van beroep bouwman oud vierendertig
jaren, mede wonende binnen deze gemeente, Neef van de overledene, welke aan ons
verklaard hebben, dat alhier op heden, om twaaf ure des middags is overleden
Adam Antonis van beroep bouwman oud achtenzestig jaren, geboren te Hapert
provincie voorschreven wonende te Bergeijk, zoon van Gerardus Antonis overleden
en Elisabeth van de Put / overleden / echtgenoot van Elisabeth Willems
en hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige Akte, die, na voorlezing is geteekend
door ons en hebben de beide aangevers verklaard wegens ongeleerdheid niet te
kunnen teekenen.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd,

Elisabetha Willems
Gedoopt: 19 oktober 1783 te Bergeijk
Getrouwd: 4 oktober 1807 te Bergeijk, met Adam Antonis
Overleden: 18 januari 1854 te Bergeijk
Ouders: Joannes Willems en Adriana Fransen
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Gegevens doopregister:

Overlijdensakte:
In het Jaar een duizend acht honderd vier en vijftig, den achttienden dag der maand
Januarij, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der gemeente Bergeijk
provincie Noord-Brabant, verschenen Johannes Antonis van beroep bouwman oud
tweeenveertig jaren, wonende binnen deze gemeente, zoon van de overledene, en
Martinus Wijnen van beroep bouwman oud drieenvijftig jaren, mede wonende
binnen deze gemeente, buurman van de overledene, welke aan ons verklaard hebben,
dat alhier op heden, om zeven ure des morgens is overleden Elisabeth Willems
weduwe van Adam Antonis van beroep landbouwster oud eenenzeventig jaren,
geboren te Bergeijk provincie voorschreven wonende te Bergeijk, dochter van
Joannes Willems en van Adriana Fransen
en hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige Akte, die, na voorlezing is geteekend
door ons en den tweeden aangever Verklarende den eersten aangevers verklaard
wegens ongeleerdheid niet mede te kunnen teekenen.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd,
Kinderen uit het huwelijk van Adam Antonis en Elisabetha Willems
-

Elisabetha Antonis (V1)
Peter Joannes Antonis (V2)
Adriana Antonis (V3)
Johanna Antonis (V4)
Francyna Antonis (V5)
Cornelia Antonis (V6)
Anna Lucia (V7)

Deze tak is verder uitgewerkt vanaf bladzijde ?? hoofdstuk V

IV2. Anna Antonis
Gedoopt: 9 september 1781 te Hoogeloon
Getrouwd: ongehuwd
Overleden: 4 juni 1809 te Hoogeloon
Anna beviel op 9 mei 1809 van zoon Antony Antonis. Het doopregister vermeldt: vader
onbekend. Doopgetuigen: Gerardus Antonis en Joanna van de Put (haar ouders).
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Zoon Antony overleed op 7 mei 1809.
Gegevens doopregister:

Gegevens begraafregister:

Antonius Antonis
Gedoopt: 9 mei 1809 te Hoogeloon
Overleden: 11 mei 1809 te Hoogeloon
Roepnaam: Antony
Gegevens doopregister:

Gegevens begraafregister:

IV3. Antonis Antonis
Gedoopt: 7 mei 1784 te Hoogeloon
Getrouwd: ongehuwd
Overleden: 16 september 1806 te Reusel
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Gegevens doopregister:

Gegevens begraafregister:

IV4. Henricus Antonis
Gedoopt: 17 augustus 1786 te Hoogeloon
Getrouwd: ?? met Petronella Waterschoot
Overleden: ??
Gegevens doopregister:

Gegevens trouwregister:
Overlijdensakte:

Petronilla Waterschoot
Gedoopt: 25 februari 1782 te Hoogeloon
Getrouwd: ?? met Henricus Antonis
Overleden: 1 mei 1813 te Hoogeloon
Ouders: Jacques Waterschoot en Catharina Willems

93

Gegevens doopregister:

Overlijdensakte:
L’An mil huit cent treize, le premier Mai à dix heurs du matin devant nous Maire,
Officier de l‘Elat civil de le commune de Hoog Loon, département des Bouches du Rhin,
sont comparus Pierre Janssen laboureur demeurant à Hoog Loon sus dit, âgé de
trente neuf ans, qui a dit être beau-frere de la défunte, et Jacques Becx laboureur
demeurant à Hoog Loon sus dit, âgé de tente cinq ans, qui est dit être voisin de la
défunte, lesquels nous ont déclaré, que Petronille Waterschoot cultiratrice. Fille de
Jacques Waterschoot et de Catharine Willems âgé trente ans, né à Hoog Loon
Département des Bouches du Rhin demeurant en dernier lieu à Hoogeloon sus dit
Département des Bouches du Rhin est décédé le premier mai mil huit cent treize,
en la domicile Hoog Loon à Sept heures du matin.
Après qu‘il a étè donné lecture du présent Acte de Décès aux dèclarans, ils ons signé
avec nos a l‘exception de Jacques Becx qui declare ne savir ecrire.
Le Maire, Officier de l‘Etat civil.
Vertaling:
In het jaar duizend acht honderd dertien op 1 mei om tien uur in de ochtend verschenen
voor de burgemeester, officier van de Burgerlijken Stand van de gemeente Hoogeloon,
departement Monden van de Rijn, Pierre Janssen arbeider wonende te Hoogeloon
bovengenoemd, oud negenendertig, die zegt de zwager van de overledene te zijn en
Jacques Becx arbeider wonende te Hoogeloon bovengenoemd,oud vijf en dertig jaar die
zegt buur van de overledene te zijn, die ons hebben verklaard dat Petronille Waterschoot
bebouwster. Dochter van Jacques Waterschoot en Catharine Willems dertig jaar oud,
geboren in Hoogeloon bovengenoemd departement Monden van de Rijn stierf op de
eerste mei achttienhonderd dertien, in haar huis te Hoogeloon om zeven uur in de
ochtend.
Na deze overlijdensakte te hebben voorgelezen aan de aangevers, tekenden zij met ons
behalve Jacques Becx hij verklaarde niet te kunnen schrijven.
Burgemeester, Officier Burgerlijke Stand.
Kinderen uit het huwelijk van Henricus Antonis en Petronilla Waterschoot
-

Maria ?? Antonis (IV4A)

IV4A Maria Wilhelmina Antonis
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Gedoopt: 2 december 1808te Hoogeloon
Getrouwd: 28 april 1837 met Johannes Wagemans
Overleden: 25 maart 1889 te Berkel Enschot
In het doopregister is haar achternaam Waterschoot en haar voornaam Maria.
Gegevens doopregister:

Trouwakte:
Overlijdensakte:

Johannes Wagemans
Gedoopt: 17 februari 1811 te Berkel Enschot
Getrouwd: 28 april 1837 met Maria Antonis
Overleden: 19 januari 1855 te Berkel Enschot
Ouders: Adriaan Wagemans en Elizabet van Krieken
Geboorteakte
Overlijdensakte
Kinderen uit het huwelijk van Maria Antonis en Johannes Wagemans
1. Adriaan Wagemans
geboren: 7 april 1838 te Berkel Enschot, overleden 30 maart 1878 te Berkel
Eschot
2. Johannes Franciscus Wagemans
geboren 19 april 1841 te Berkel Enschor, gehuwd met Hendrika van de Pol,
overleden 21 juni 1928 te Berkel Enschot
3. Engelbertus wagemans
geboren op 1 april 1844 te Berkel Enschot, gehwd met Hendrika van de Mosselaar
te Berkel Enschot. Overleden 21 mei 1897.
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4. Johanna Wagemans
geboren 24 juni 1847 te Berkel Enschot, gehuwd met Johannis Wofs op 8 februari
1877 te Berkel Enschot, overleden 29 mei 1930 te Berkel Enschot
5. Peter Wagemans
geboren 24 juli 1850 te Berkel Enschot, overleden 25 mei 1855 te Berkel Enschot
Kinderen uit het huwelijk van Gerardus Antonis en Joanna van der Elst
-

Lucia Antonis (IV5)
Paulus Antonis (IV6)
Gerardus Antonis (IV7)
Joannes Antonis (IV8)
Elisabetha Antonis (IV9)
Anna Elisabeth Antonis (IV10)
Antonie Antonis (IV11)

IV5. Lucia Antonis
Gedoopt: 31 december 1798 te Hoogeloon
Getrouwd: ongehuwd
Overleden: 12 november 1870 te Hoogeloon Hapert & Casteren
In doopregister is haar achternaam geschreven als Anthonis.
Gegevens doopregister:

Overlijdensakte:
In het Jaar een duizend acht honderd zeventig, den vijftienden dag der maand
November, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der gemeente
Hoogeloon Hapert en Casteren provincie Noordbrabant, verschenen Josephus van de
Ven oud zevenendertig jaren, van beroep landbouwer buurman van de
overledene, en Adrianus Johannes van Eyk oud vierentwintig jaren, van beroep
klerk kennis van de overledene, beide wonende binnen deze gemeente, welke aan ons
verklaard hebben, dat alhier op Zaterdag, den twaafden de maand November een
duizend acht honderd zeventig, om negen ure des avonds is overleden Lucia Antonis
ongehuwd oud eenenzeventig jaren, geboren in het jaar een duizend zeven honderd
en negenennegentig; van beroep spinster geboren te Hapert wonende te Hapert,
dochter van Gerardus Antonis en van Johanna van der Elst beide overleden
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En hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige Akte, die, na voorlezing is
onderteekend door ons en de aangevers nadat de eerste aangever verklaard had
niet te kunnen schrijven.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand

IV6. Paulus Antonis
Gedoopt: 16 augustus 1800 te Hoogeloon
Getrouwd: ongehuwd
Overleden: 23 oktober 1800 te Hoogeloon
Gegevens doopregister:

Gegevens begraafregister:

IV7. Gerardus Antonis
Gedoopt: 06 januari 1802 te Hoogeloon
Getrouwd: ongehuwd
Overleden: 17 april 1851 te Hoogeloon
Handtekening van Gerardus Antonis
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Gegevens doopregister:

Overlijdensakte:
In het Jaar een duizend acht honderd een en vijftig, den achttienden dag der maand
April, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der gemeente Hoogeloon
Hapert en Casteren provincie Noordbrabant, verschenen Johannes Antonis van
beroep bouwman oud zes en veertig jaren, wonende te Hapert, broeder van de
overledene, en Jan Heeb van beroep veldwachter oud twee en veertig jaren,
wonende te Hapert, bekende van de overledene, welke aan ons verklaard hebben, dat
alhier op den zeven en twintigsten dezer, om zes ure des namiddags is overleden
Gerardus Antonis van beroep xxeder oud acht en veertig jaren, geboren te Hapert
provincie Noordbrabant wonende te Hapert, zoon van Gerardus en van Joanna
van der Elst beide overleden,
en hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige Akte, die, na voorlezing is geteekend
door ons en laatst genoemde comparant verklarende eerst gemelde nimmer te
hebben kunnen schrijven of teekenen.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd,

IV8. Joannes Antonis
Gedoopt: 28 april 1804 te Hoogeloon
Getrouwd: ongehuwd
Overleden: 15 september 1853 te Hoogeloon
Gegevens doopregister:
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Overlijdensakte:
In het Jaar een duizend acht honderd drie en vijftig, den zestienden dag der maand
September zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der gemeente
Hoogeloon Hapert en Casteren provincie Noordbrabant, verschenen Antonis Antonis
van beroep arbeider oud negen en dertig jaren, wonende te Hapert, broeder van
den overledene, en Johannes Schoenmakers xxx van beroep klerk oud drie en
dertig jaren, wonende te Hoogeloon, bekende van de overledene, welke aan ons
verklaard hebben, dat alhier op den vijftienden dezer, om drie ure des morgens is
overleden Johannes Antonis van beroep bouwman oud negen en veertig jaren,
geboren te Hapert provincie Noordbrabant wonende te Hapert, zoon van Gerardus
en van Joanna van der Elst beide overleden,
en hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige Akte, die, na voorlezing is geteekend
door ons en laatst gemelde comparant verklarende de eerst genoemde niet
kunnen schrijven of teekenen.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd,

IV9. Elisabetha Antonis
Gedoopt: 15 juli 1807 te Hoogeloon
Overleden: 14 september 1808 te Hoogeloon
Gegevens doopregister:

Gegevens begraafregister:

IV10. Anna Elisabetha Antonis
Gedoopt: 7 december 1809 te Hoogeloon
Getrouwd: 10 februari 1839 te Hoogeloon met Johannis Franciscus Vennix
Overleden: 27 maart 1845 te Oost, West en Middelbeers
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Gegevens doopregister:

Trouwakte:
Het Jaar een duizend acht honderd negen-en-dertig, den tienden der maand Februarij
zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Oost West
Middelbeers provincie Noord-Braband, in het huis dezer gemeente, in het openbaar
verschenen Joannes Franciscus Vennix, Jongeman geboren te Oostelbeers oud Een
en Veertig jaren, van beroep bouwman wonende te Middelbeers provincie NoordBraband. Meerderjarige zoon van Willem Vennix van beroep bouwman wonende te
Middelbeers provincie voornoemd en van Maria Versterren van beroep bouwvrouw
wonende te Middelbeers, provincie Noord-Braband.
Bruidegom, ter eene; en Anna Elisabeth Antonis, Jongedochter, geboren te Hapert
oud negen en twintig jaren, van beroep dienstmeid wonende te Middelbeers
provincie Noord-Braband. Meerderjarige dochter van Gerardus Antonis van beroep
.. wonende te … overleden te Hapert en van Joanna van der Put van beroep
bouwvrouw wonende te Hapert, alhier tegenwoordig. Die hare toestemming tot
de voltrekking van het in deze bedoelde huwelijk gevende.
Bruid, ter andere zijde ; welke ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun
voorgenomen huwelijk overtegaan, daartoe aan ons ter hand stellende:
1o. Een certificaat afgegeven den Elfden Januarij laatsleden, door den Heer
Gouverneur der provincie Noord-Braband waaruit blijkt, dat de Bruidegom aan zijne
verpligting ten aanzien der Nationale Militie voldaan heeft.
2o De akte van geboorte van den Bruidegom voornoemd, waaruit blijkt dat hij is gedoopt
den zesden der maand Junij een duizend zeven honderd en zeven en negentig te
Oostelbeers, voormeld
3o De akte van geboorte van de Bruid voornoemd, waaruit blijkt dat zij is gedoopt den
zevende der maand December een duizend acht honderd en negen te Hapert
voornoemd
4o De bewijzen der gedane afkondigingen van dit huwelijk tusschen de aanstaande
Echtgenooten, des voormiddags ten Elf uren, voor de buitendeur van het gemeentes-huis
alhier, de eerste op zondag den zevenentwintigsten der maand Januarij een duizend
acht honderd negen-en-dertig, en de tweede op zondag den derden der maand
Februarij een duizend acht honderd negen-en-dertig, zonder dat daartegen eenige
stuiting heeft plaats gehad
5: Een Extract van
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Dientengevolge en na dat de Bruidegom en Bruid, elk afzonderlijk, aan ons, in
tegenwoordigheid der natemelden getuigen, hadden verklaard: dat zij elkanderen
aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle pligten zullen vervullen, welke
door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hebben wij Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand, in naam der Wet, verklaard, dat de personen van Joannes
Franciscus Vennix en van Anna Elisabeth Antonis bovengenoemd, door den echt
aan elkander verbonden zijn.
Voorts hebben wij de hiervoren gemelde aan ons ter hand gestelde stukken gehecht aan
het een dubbel van dit huwelijks-register, dat bestemd is om ter griffie der
Arrondissements-Regtbank te worden overgebragt.
Al het welk is gedaan en daarvan door ons dadelijk deze akte opgemaakt en in beide
dubbelen van het huwelijks-register dezer gemeente ingeschreven, in tegenwoordigheid:
1o Van Gerardus Antonis, oud zevenendertig jaren, van beroep bouwmansknegt
wonende te Middelbeers.
2o Van Johannes Mikkers, oud vierentwintig jaren, van beroep dagloner wonende te
Middelbeers.
3o Van Cornelis Kroot, oud zevenentwintig jaren, van beroep bouwman wonende te
Middelbeers.
4o Van Jan de Rooij, oud eenenveertig jaren, van beroep veldwachter wonende te
Middelbeers, allen als getuigen daartoe door de echtgenooten zelven gekozen,
verklarende de eerste getuige te zijn broeder van de Bruid, en de overigen geen
bloedverwanten ???? aangehuwde van de partijen te wezen
En hebben wij, na gedane voorlezing, deze akte geteekend met de partijen-echtgenooten,
en getuigen uitgezondert de Bruid en de Moeder van de Bruid die verklaren
niet te kunnen schrijven noch teekenen.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
Overlijdensakte:
In het Jaar een duizend acht honderd vijf-en-veertig, den acht en twintigsten dag der
maand Maart zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der gemeente Oost
West en Middelbeers provincie Noord Braband, verschenen Johannes Francis Vennix
van beroep dagloner oud zeven en veertig jaren, wonende binnen deze gemeente,
echtgenoot van de overledene, en Adriaan van de Ven van beroep wever oud een
en veertig jaren, wonende binnen deze gemeente, gebuur van de overledene, welke
aan ons verklaard hebben, dat alhier op den zeven en twintigsten dezer maand, om
twee ure des namiddag is overleden Anna Elisabeth Antonis, gehuwd Johannes
Francis Vennix van beroep spinster oud vijf en dertig jaren, geboren te Hapert
provincie voornoemd wonende te Westelbeers, dochter van Gerardus , geboren te
…. en overleden te Hapert en van Joanna van der Elst zonder beroep, geboren te
….. en wonende te Hapert.
en hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige Akte, die, na voorlezing is geteekend
door ons en de genoemde comparanten.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd,

Joannes Franciscus Vennix
Gedoopt: 6 juni 1797 te Oostelbeers
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Getrouwd: 10 februari 1839 te Hoogeloon met Anna Elisabetha Antonis
Overleden: 2 april 1848 te Oost, West en Middelbeers
Ouders: Willebrordus Vennix en Maria van der Sterre
Als voornamen worden ook gebruikt Johannes Francis en Johannis Francis.
Doopregister

Overlijdensakte
In het Jaar een duizend acht honderd acht-en-veertig, den tweeden dag der maand
April zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der gemeente Oost West en
Middelbeers provincie Noord Braband, verschenen Cornelis Timmermans van beroep
olijslager oud dertig jaren, wonende te Middelbeers, gebuur van den overledene,
en Franciscus Hubertus Goosens van beroep zonder oud vier en twintig jaren,
wonende te Middelbeers, kennis van de overledene, welke aan ons verklaard hebben,
dat alhier op heden, om zeven ure des morgens is overleden Johannes Francis
Vennix weduwnaar van wijle Anna Elisabeth Antonis van beroep bouwman oud
vijf tig jaren, geboren te Oostelbeers provincie voornoemd wonende te Middelbeers,
zoon van Willebrordus Vennix geboren te Oostelbeers overleden te Middelbeers
en van Maria van der Sterre geboren te Oostelbeers overleden te Middelbeers.
en hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige Akte, die, na voorlezing is geteekend
door ons en de genoemde comparanten.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd,
Kinderen uit het huwelijk van Anna Elisabeth Antonis en Joannes Franciscus
Vennix
1. Gerardus Vennix
geboren: 11 september 1841 te Middelbeers
gehuwd met Alijda Hendrika Maijer op 21 april 1875 te Utrecht
overleden: 31 maart 1924 te Tilburg.
Kinderen: Christoffel Jacobus, Johanna Jacoba (25 augustus 1880), Fredericus
Gerardus (1891), Maria Theresia (1894)
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2. Johanna Vennix
geboren: 29 oktober 1843 te Oost, West en Middelbeers
overleden: 6 juli 1845 te Oost, West en Middelbeers
3. Wilhelmus Vennix
geboren: 21 maart 1845 te Oost, West en Middelbeers
overleden: 6 juli 1845 te Oost, West en Middelbeers

IV11. Antonie Antonis
Gedoopt: 11 april 1813 te Hoogeloon
Getrouwd: 14 juni 1844 te Duizel & Steensel met Wilhelmina Wouters van der Aa
Overleden: 24 september 1858 te Hoogeloon
Gegevens geboorteakte:
L’An mil huit cent treize, le onze du mois d‘avril à dix heures du matin devant
nous Maire, faisant fonctions d‘Officier de l’Etat civil de la commune de Hoogloon,
Département des Bouches du Rhin, est comparu Gerard Antonis laboureur demeurant
à Hapert en cette comunne quel nous a présenté un enfant du sexe male né aujourd’hui
à deux heures du matin de Gerard Antonis en dessus dénommés et de Jeanne
van der Elst son épouse, et auquel e a déclaré vouloir donner le prénom de Antoine.
Les dites déclaration et présentation faites en présence de Paul Boots demeurant à
Hapert susdit laboureur âgé de quarante un ans, et de Corneille Adriaens
demeurant à Hoogloon susdit laboureur âgé de cinquante ans. Apres qu’il a été
donné lecture du present Acte de Naissante a déclarant et aux témoins, ils sont signe
avec nous a l’exception de Corneille Adriaens qui d’éclaire ne favoer écrire
Le Maire, Officier de l‘Etat civil
Vertaling:
In het jaar duizend acht honderd dertien op 11 april om tien uur in de ochtend
verschenen voor de burgemeester, officier van de Burgerlijken Stand van de gemeente
Hoogeloon, departement Monden van de Rijn, Gerard Antonis boer wonende te Hapert in
deze gemeente, die ons een kind presenteerde van het mannelijke geslacht, geboren
vandaag om twee uur ’s middags van Gerard Antonis hierboven genoemd en van Jeanne
van der Elst zijn echtgenoot, en waarbij hij verklaart hem de voornaam Antoine te willen
geven. De aangifte en presentatie vinden plaats in de aanwezigheid van Paul Boots
wonende te Hapert voornoemd boer oud een en veertig jaar en Corneille Adriaens
wonende te Hoogeloon voornoemd boer oud vijftig jaren. Na deze akte te hebben
voorgelezen aan de aangevers, tekenden zij met ons behalve Corneille Adriaens hij
verklaarde niet te kunnen schrijven.
Burgemeester, Officier Burgerlijke Stand.
Huwelijksakte:
Het Jaar een duizend acht honderd vier-en veertig, den veertienden der maand Junij
zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Duizel en Steensel
provincie Noord-Braband, in het huis dezer gemeente, in het openbaar verschenen
Antonie Antonis geboren te Hapert oud Een en dertig jaren, van beroep
landbouer wonende te Hoogeloon provincie Noord-Braband jongeman.
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meerderjarige zoon van wijlen Gerard Antonis van beroep overleden en van
Johanna van der Elst van beroep bouwvrouw wonende te Hapert .
Bruidegom, ter eene; en Wilhelmijna Wouters van der Aa, geboren te Knegsel oud
negen en twintig jaren, van beroep landbouwster wonende te Duizel provincie
voornoemd. Jonge meerderjarige dochter van wijlen Jan Wouters van der Aa van
beroep .overleden. en van Maria Jansen wonende te Duizel van beroep
bouwvrouw hier tegenwoordig en toestemming
Bruid, ter andere zijde ; welke ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun
voorgenomen huwelijk overtegaan, daartoe overleggende:
1o. Een certificaat afgegeven den een en eerstig ???, door den Heer Gouverneur der
provincie Noord-Braband waaruit blijkt, dat de Bruidegom aan zijne verpligting ten
aanzien der Nationale Militie voldaan heeft.
2o De akte van geboorte van den Bruidegom voornoemd, waaruit blijkt dat hij is geboren
den elfden der maand April een duizend acht honderd en dertien te Hapert
Gemeente Hoogeloon, Hapert en Casteren
3o De akte van geboorte van de Bruid voornoemd, waaruit blijkt dat zij is geboren den
drie en twintigsten der maand Januari een duizend acht honderd en vijftien te
Knegsel bij Vessem en Wintelre
4o De bewijzen der gedane afkondigingen van dit huwelijk tusschen de aanstaande
Echtgenooten, des voormiddags ten Elf uren, voor de buitendeur van het gemeentes-huis
alhier, de eerste op zondag den tweeden der maand Junij een duizend acht honderd
vierenveeertig, en de tweede op zondag den negenden der maand Junij een duizend
acht honderd vierenenveertig, zonder dat daartegen eenige stuiting heeft plaats gehad
?????????
Dientengevolge en na dat de Bruidegom en Bruid, elk afzonderlijk, aan ons, in
tegenwoordigheid der natemelden getuigen, hadden verklaard: dat zij elkander aannemen
tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle pligten zullen vervullen, welke door de wet
aan den huwelijken staat verbonden zijn, hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand, in naam der Wet, verklaard, dat de personen van
en van
bovengenoemd,
door den echt aan elkander verbonden zijn.
Voorts hebben wij de hiervoren gemelde aan ons ter hand gestelde stukken gehecht aan
het een dubbel van dit huwelijks-register, dat bestemd is om ter griffie der
Arrondissements-Regtbank te worden overgebragt.
Al het welk is gedaan en daarvan door ons dadelijk deze akte opgemaakt en in beide
dubbelen van het huwelijks-register dezer gemeente ingeschreven, in tegenwoordigheid:
1o Van
oud
jaren, van beroep
wonende te
.
o
2 Van
, oud
jaren, van beroep
wonende te
.
3o Van
, oud
jaren, van beroep wonende te
.
4o Van
, oud
jaren, van beroep
wonende te
, allen als getuigen daartoe door
de echtgenooten zelven gekozen, verklarende de
getuige te zijn
En hebben wij, na gedane voorlezing, deze akte geteekend met
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
Overlijdensakte:
In het Jaar een duizend acht honderd acht-en-vijftig, den vierentwintigsten der maand
September zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der gemeente
Hoogeloon, Hapert Casteren, verschenen Jan Cornelis Jansen oud
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negenentwintig jaren van beroep bouwman en bekende van de overledene, en
Johannes Schoenmaker Meyer oud achtendertigtig jaren, van beroep klerk
bekende van de overledene, beide wonende binnen deze gemeente, welke aan ons
verklaard hebben, dat alhier op den vierentwintigsten dezer, om een ure des
middags is overleden Antonie Antonis weduwnaar van Wilhelmina Wouters van
de Aa oud zesenveertig jaren van beroep arbeider, geboren te Hapert provincie
Noord Brabant wonende te Hapert, zoon van Gerardus en van Johanna van der
Elst beide overleden
En hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige akte, die, na voorlezing is
onderteekend door ons en de comparanten.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd,

Wilhelmina Wouters van der Aa
Geboren:
Getrouwd:
Overleden:

23 januari 1815
14 juni 1844
21 april 1858

Knegsel
Duizel & Steensel met Antonie Antonis
Hoogeloon

Ouders: Antonie Wouters van der Aa en Maria Jansen
Als voornaam wordt ook Willemyna gebruikt.
Geboorteakte:
??
Overlijdensakte:
In het Jaar een duizend acht honderd acht-en-vijftig, den twee entwintigsten der
maand April zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der gemeente
Hoogeloon, Hapert en Casteren, verschenen Antonie Antonis oud vierenzestig jaren
van beroep bouwman buurman van de overledene, en Johannes Schoenmaker
Meyer oud zevenendertig jaren, van beroep klerk bekende van de overledene, beide
wonende binnen deze gemeente, welke aan ons verklaard hebben, dat alhier op den
eenentwintigsten April, om negen ure des avonds is overleden Wilhelmina
Wouters van der Aa echtgenoot van Antonie Antonis oud zesendertig jaren van
beroep arbeidster, geboren te Knegsel provincie Noord Brabant wonende te Hapert,
dochter van Antonie zegge Wouters van der Aa en Maria Jansen beide
overleden
En hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige akte, die, na voorlezing is
onderteekend door ons en de comparanten.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd,
Kinderen uit het huwelijk van Antonie Antonis en Wilhelmina Wouters van der
Aa
-

Maria Antonia Antonis (IV11A)
Johanna Maria Antonis (IV11B)
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-

Agnes Antonis (IV11C)
Anna Elisabeth Antonis (IV11D)
Johannes Antonis (IV11E)

IV11A. Maria Antonia Antonis
Geboren: 12 juni 1845 te Duizel en Steensel
Getrouwd: 29 mei 1873 net Johannis van Kemenade te Veldhoven
Overleden: 25 januari 1910 te Veldhoven
Geboorteakte:
Het Jaar een duizend acht honderd vijf en veertig, den dertienden der maand Juny is
voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Duizel en Steensel,
provincie Noord-Braband, verschenen, Antonie Antonis van beroep dagloner oud
tweeendertig jaren, wondende te Duizel, welke in tegenwoordigheid van twee
getuigen, als van Simon Claes van beroep hoefsmid oud zevenendertig jaren, en
Willem wellen van beroep landbouwer oud zevenendertig jaren, beide wonende
binnen deze gemeente, ons heeft verklaard, dat , zijne echtgenoote Wilhemnyna
Wouters van der Aa oud dertig jaren, van beroep dagloneres wonende te Duizel in
de ???? alhier bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, geboren op
donderdag den twaalfden der maand Juny een duizend acht honderd vijfenveertg
om negen ure des avonds welk kind zal genaamd worden, Maria Antonia.
van welke verklaring wij de tegenwoodige Akte hebben opgemaakt, welke, na voorlezing
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is ondertekend door ons alst mede door de beide getuigen ??? dat comparant
Antonis ??? uit hoofde voor ongeleerdheid niet mede te kunnen teekenen.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,
Huwelijksakte:
Het Jaar een duizend acht honderd drie en zeventig, den negentienden der maand Mei
zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Veldhoven en
Meerveldhoven, provincie Noord-Brabant, verschenen Johannis van Kemenade oud
vijfentwintig van beroep wever , wonende te Veldhoven. meerderjarige zoon van
Judocus van Kemenade en van Maria Smets beide overleden, Jongeman
ter eene; en Maria Antonia Antonis, oud zevenen twintig jaren van beroep
dienstmeid wonende te Veldhoven meerderjarige dochter van Antonie Antonis en
Wilhelmina Wouters van der Aa, beide overleden, Jonge dochter
ter andere zijde ; welke ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen
huwelijk overtegaan, daartoe overleggende:
1o. Een certificaat afgegeven door den Heer Commissaris des Konings in der provincie
Noordbrabant waaruit blijkt, dat den Bruidegom aan zijne verpligting ten aanzien der
Nationale Militie voldaan heeft.
2o De akte van geboorte van den bruidegom, waaruit blijkt dat hij is geboren den
vijfden der maand October een duizend acht honderd en negenenveertig te
Veldhoven
3o De akte van geboorte van de bruid, waaruit blijkt dat zij is geboren den twaalfden
der maand Junij een duizend acht honderd en vijfenveertig te Duizel
4o De bewijzen van de gedane afkondigingen van dit voorgenomen huwelijk gedaan alhier
voor de buitendeur van het gemeentehuis , de eerste op zondag den achttienden der
maand Mei een duizend acht honderd drieenzeventig, en de tweede op zondag den
vijfentwintigsten der maand Mei een duizend acht honderd drieenzeventig, zonder
dat daartegen eenige stuiting heeft plaats gehad.
5o. Eene akte van overlijden waaruit blijkt dat Josephus van Kemenade, vader
van de bruidegom den drieentwintigsten der maand September een duizend
acht honderd vijfenzestig te Veldhoven is overleden
6o Eene akte van overlijden waaruit blijkt dat Johanna Maria Smets, moeder
van de bruidegom den dertienden der maand Januari een duizend acht
honderd vierenzestig te Veldhoven is overleden.
7o Eene akte van overlijden waaruit blijkt dat Antonie Antonis, vader van de
bruid den vierentwintigsten der maand September een duizend acht honderd
agtenvijftig te Hapert is overleden
8o De akte van overlijden waaruit blijkt dat Wilhelmina Wouters van der Aa,
moeder van de bruid den eenentwintigsten der maand April een duizend acht
honderd agtenvijftig te Hapert is overleden
9o Verklaren beide contractanten XXXX
Dientengevolge en nadat de bruidegom en bruid, elk afzonderlijk, aan ons, in
tegenwoordigheid der natemelden getuigen, hadden verklaard: dat zij elkander aannemen
tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle pligten zullen vervullen, welke door de wet
aan den huwelijken staat verbonden zijn, hebben wij Ambtenaar van den burgerlijken
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Stand, in naam der Wet, verklaard, dat de personen van Johannis van Kemenade en
Maria Antonia Antonis bovengenoemd, door den echt aan elkander verbonden zijn.
Al het welk is gedaan en daarvan door ons dadelijk deze akte in dubbel opgemaakt en in
tegenwoordigheid van:
1o Peter Louwers oud zestig jaren, van beroep ontvanger
2o Engelbert van de Ven, oud vijfenzestig jaren, van beroep meubelmaker
3o Johannis Josephus van de Ven, oud ?? jaren, van beroep meubelmaker.
4o Andries van der Linden , oud eenenzestig jaren, van beroep Veldwachter allen
komende uit Veldhoven
Als getuigen, welke getuigen hebben verklaard te zijn geen bloedverwanten der
partijen
En hebben wij, na gedane voorlezing, deze akte onderteekend met den contractante
ter een zijde xxxx contactanten ter andere zijde ?? verklaren niet te kunnen
teekenen ??
De Ambtenaar van den burgerlijken Stand
Overlijdensakte:
In het jaar negentien honderd en tien, den zesentwintigsten October zijn voor ons
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der gemeente Veldhoven en Meerveldhoven,
provincie Noord-Brabant, verschenen Adriaan Andries van den Hurk oud zestig
jaren van beroep landbouwer wonende te Veldhoven, en Francis Timmers oud
zesenveertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Veldhoven die ons
verklaarden, dat Maria Antonia Antonis weduwe van Johannes van Kemenade
geboren te Duizel oud vijfenzesendertig jaren van beroep zonder, wonende te
Veldhoven, dochter van de echtelieden Antonie Antonis en Wilhelmina Wouters
van der Aa beiden overleden
is overleden den vijfentwintigsten October, negentien honderd en tien te Veldhoven
des namiddags om acht ure.
Waarvan door ons deze akte is opgemaakt welke na gedane voorlezing aan de aangevers
is onderteekend door ons en de beide comparanten.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd,

Johannis van Kemenade
Geboren: 5 oktober 1849 te Veldhoven
Getrouwd: 29 mei 1873 met Maria Antonia Antonis in Veldhoven
Overleden: 11 september 1888 te Veldhoven
Ouders: Josephus van Kemenade (18?? -1865) en Johanna Maria Smets (18??-1864)
Als voornaam wordt in de overlijdensakte Johannes gebruikt.
Geboorteakte:
Het Jaar een duizend acht honderd negen en veertig, den zesde der maand October is
voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Veldhoven en
Meerveldhoven, provincie Noord-Braband, verschenen, Judocus van Kemenade van
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beroep landbouwer oud negenendertig jaren, wondende te Veldhoven, dewelke ons
heeft verklaard, dat , zijne huisvrouw Maria Smets landbouwvrouw oud
vierendertig jaren mede te Veldhoven woonachtig, ten zijnen woonhuis is
bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, geboren op vrijdag den vijfde der
maand October een duizend acht honderd negen en veertig, om tien ure des morgens
en welk kind zal genaamd worden Johannis.
Welke verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannis de Pon van beroep
wever oud vierendertig jaren, en Peter van Gerwen van beroep wever oud
eenenveertig jaren, beide wonende binnen deze gemeente,
En is hiervan deze akte opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons en de
comparant en getuigen
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,
Overlijdensakte:
In het jaar een duizend acht honderd acht en tachtig, den twaafden der maand
September, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der gemeente
Veldhoven en Meerveldhoven, provincie Noordbrabant, verschenen Petrus van den
Heuvel van beroep landman oud veerrtig jaren geen bloedverwant van de
overledene, en Hubertus Rooijers , van beroep wever oud tweeendertig jaren geen
bloedverwant van de overledene, beide wonende te binnen deze gemeente, dewelke ons
verklaard hebben, dat Johannis van Kemenade oud achtendertig jaren zoon van
Judocus van Kemenade en Maria Smets beide overleden echtgenoot van Maria
Antonia Antonis zonder beroep wonende te Veldhoven is overleden, binnen deze
gemeente op donderdag den elfden September ????,
En hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige akte, die, is onderteekend door ons
en de eerste comparant terwijl de tweede heeft ons verklaard uit hoofde van
ongeleerdheid zijn naam niet te kunnen tekenen.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd,
Kinderen uit huwelijk Maria Antonia Antonis en Johannis van Kemenade
1. Josephus van Kemenade
geboren: 11 maart 1874 te Veldhoven
2. Wilhelmina van Kemenade
geboren: 18 november 1876 te Veldhoven
3. Johanna Maria van Kemenade
geboren 3 juni 1879 te Veldhoven, overleden: 4 augustus 1881 te Veldhoven.
4. Antonius van Kemenade
geboren: 3 juli 1885 te Veldhoven
??????

Anna Maria Antonis
Geboren: 1847 ????? te Hoogeloon
Overleden: 22 augustus 1853 te Hoogeloon
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Overlijdensakte:
In het Jaar een duizend acht honderd drie-en-vijftig, den vier entwintigsten der maand
Augustus zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der gemeente
Hoogeloon, Hapert en Casteren, provincie Noordbrabant, verschenen Antonie
Antonis van beroep arbeider oud vierendertig jaren, wonende te Hapert vader
van de overledene, en Jan Heeb van beroep veldwachter oud vierenveertig jaren,
wonende te Hapert buurman, van de overledene, welke aan ons verklaard hebben, dat
alhier op den tweeentwintigsten dezer, om zes ure des namiddags is overleden
Anna Maria Antonis zonder beroep, oud zes jaren, geboren te Hapert provincie
Noord Brabant wonende te Hapert, dochter van Antonie en van Wilhelmina
Wouters van der Aa
en hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige Akte, die, na voorlezing is
onderteekend door ons en laatst gemelde comparant ??? niet te kunnen teekenen
of schrijven.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand

IV11B. Johanna Maria Antonis
Geboren: 25 februari 1848 te Hoogeloon
Getrouwd:
Overleden: ??
Geboorteakte:
Het Jaar een duizend acht honderd acht en veertig, den zevenentwintigsten der maand
february is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Hoogeloon,
Hapert en Casteren, provincie Noord-Braband, verschenen, Antonie Antonis van
beroep arbeider oud vierendertig jaren, wonende te Hapert, welke in
tegenwoordigheid van twee getuigen, als van Jacob Meyer van beroep secretaris oud
vijftig jaren, wonende te Hoogeloon en Johannes Schoenmaker Meyer van beroep
klerk oud zevenentwintig jaren, wonende te Hoogeloon, ons heeft verklaard, dat ,
Wilhemnyna Wouters van der Aa oud drieendertig jaren, van beroep arbeidster
wonende te Hapert zijne huisvrouw alhier bevallen is van een kind van het vrouwelijk
geslacht, geboren op vrijdag den vijfentwintigsten der maand February een duizend
acht honderd achtenveertg om vier ure des namiddags en aan dat kind te geven de
voornamen van Johanna Maria.
van welke verklaring wij de tegenwoodige Akte hebben opgemaakt, welke, na voorlezing
is ondertekend door en de getuigen verklarende comparant nimmer te hebben
kunnen schrijven.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,
Overlijdensakte:

IV11C. Agnes Antonis
Geboren: 4 juli 1850 te Hoogeloon
Getrouwd: ongehuwd
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Overleden: 7 maart 1917 te Someren
Geboorteakte:
Het Jaar een duizend acht honderd acht en veertig, den vijfden der maand July is voor
ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Hoogeloon, Hapert en
Casteren, provincie Noordbrabant, verschenen, Antonie Antonis van beroep arbeider
oud zesendertig jaren, wonende te Hapert, welke in tegenwoordigheid van twee
getuigen, als van Jacob Meyer van beroep secretaris oud tweeenvijftig jaren,
wonende te Hoogeloon en Johannes Schoenmaker Meyer van beroep klerk oud
negenentwintig jaren, wonende te Hoogeloon, ons heeft verklaard, dat ,
Wilhemnyna Wouters van der Aa oud vijfendertig jaren, van beroep arbeidster
wonende te Hapert zijne huisvrouw alhier bevallen is van een kind van het vrouwelijk
geslacht, geboren op donderdag den vierden der maand July een duizend acht
honderd vijftg om negen ure des avonds en aan dat kind te geven de voornaam van
Agnes.
van welke verklaring wij de tegenwoodige Akte hebben opgemaakt, welke, na voorlezing
is ondertekend door en de getuigen verklarende comparant voornoemd niet te
hebben kunnen schrijven of teekenen.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,
Overlijdensakte:
Den negentienden Maart negentien honderd zeventien is voor mij Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand der gemeente Someren verschenen Johannes Wilhelmus Verhagen
oud een en zeventig jaren zonder beroep wonende te Someren en Francis Snijders
oud acht en zeventig jaren, zonder beroep wonende te Someren die mij
verklaarden, dat Agnes Antonis zonder beroep geboren te Hoogeloon oud zes en
zestig Jaren wonende te Someren dochter van Antonie Antonis en Wilhelmina
Wouters van der Aa beiden overleden is overleden den zevenden Maart negentien
honderd zeventien te Someren des voormiddags om tien ure.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen,
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,

IV11D. Anna Elisabeth Antonis
Geboren: 24 mei 1852 te Hoogeloon
Getrouwd: 26 januari 1875 met Martinus Hobbelen te Best
Overleden : 12 november 1890 te Oirschot
Geboorteakte:
Het Jaar een duizend acht honderd twee-en-vijftig, den vijfden der maand Mei is voor
ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Hoogeloon, Hapert en
Casteren, provincie Noordbrabant, verschenen, Antonie Antonis van beroep arbeider
oud achtendertig jaren, wonende te Hapert, welke in tegenwoordigheid van twee
getuigen, als van Jan van Eyk van beroep secretaris oud zesenveertig jaren,
wonende te Hoogeloon en Johannes Schoenmaker Meyer van beroep klerk oud
eenendertig jaren, wonende te Hoogeloon, ons heeft verklaard, dat , Wilhemnyna
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Wouters van der Aa oud zevenendertig jaren, van beroep arbeidster wonende te
Hapert zijne huisvrouw alhier bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht,
geboren op maandag den vierentwintigsten der maand Mei een duizend acht
honderd tweeenvijftg om een ure des morgens en aan dat kind te geven de
voornamen van Anna Elisabeth.
van welke verklaring wij de tegenwoodige Akte hebben opgemaakt, welke, na voorlezing
is ondertekend door en de getuigen verklarende de comparant niet te kunnen
schrijven of teekenen.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,
Huwelijksakte:
Het Jaar een duizend acht honderd vijf-en zeventig, den zesentwintigsten der maand
January zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Best
provincie Noordbrabant, in het huis dezer gemeente, in het openbaar verschenen
Martinus Hobbelen jongeman geboren te Oirschot oud negen en twintig jaren,
van beroep arbeider wonende te Oirschot meerderjarige zoon van Joannes Hobbelen
en van Henrica Van Kollenburg, beide overleden
ter eene; en Anna Elisabeth Antonis, jongedochter, geboren te Hoogeloon oud
twee en twintig jaren, van beroep dienstmeid wonende te Best minderjarige
dochter van Antonius Antonis en van Wilhelmina van der Aa, beide overleden ,
bruid ter andere zijde ; welke ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun
voorgenomen huwelijk overtegaan, daartoe overleggende:
1o. Een certificaat afgegeven den achtienden december laatstleden, door den Heer
Commissaris des Konings in de provincie voornoemd waaruit blijkt, dat de Bruidegom
aan zijne verpligting ten aanzien der Nationale Militie voldaan heeft.
2o De akte van geboorte van den bruidegom, waaruit blijkt dat hij is geboren den
dertigsten der maand December een duizend acht honderd en negenenveertig te
Oirschot
3o De akte van geboorte van de bruid voornoemd, waaruit blijkt dat zij is geboren den
vier en twintigsten der maand Mei een duizend acht honderd en twee en vijftig te
Hoogeloon.
4o De bewijzen der gedane afkondigingen van dit huwelijk tusschen de aanstaande
Echtgenooten, gedaan alhier voor de buitendeur van het gemeente-huis, de eerste op
Zondag den tienden der maand January een duizend acht honderd vijf en zeventig,
en de tweede op zondag den zeventienden der maand January een duizend acht
honderd vijf en zeventig, zonder dat daartegen eenige stuiting heeft plaats gehad
5o Het bewijs van de gedane afkondigingen te Oirschot.
6o Het bewijs van de gedane afkondiging te Duizel
Verder de bewijzen van overlijden in deze eeuw van
7o den vader des bruidegoms op een en twintig october jaar vier en vijftig
8o de moeder van de bruidegom drie Mei , jaar een en zeventig, beide te
Oirschot
9o den vader der bruid op vier en twintig September jaar acht en vijftig
10o de moeder der bruid op twintig april jaar acht en vijftig
11o den vaderlijken grootouder op zestien Augustus, jaar dertien
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12o de vaderlijke groetmoeder op zes Maart jaar acht en veertig, de vier laatsten
te Hoogeloon
13o de moederlijken grootmoeder op zes en twintig december, jaar een en
veertig,
14o de moederlijke grootmoeder op twintig Mei jaar zeven en vijftig, beide
laatsten in de gemeente Duizel
Er zijn ten deze mede verschenen Jan Rijkers landbouwer wonende te Hapert,
gemeente Hoogeloon als voogd en Bernardus van der Mierden , wever, wonende
te Duizel als toeziend voogd der bruid, beide alhier de verklaring afleggende
dat zij hunne volledige toestemming geven tot het aangaan en voltrekken van
dit huwelijk.
Eindelijk verklaren partijen, de voogd dezer en de getuigen allen onder Eeden
in onze handen afgelegd overtuigd te zijn, dat ofschoon in de voornamen,
welke in gezegde bewijzen voorkomen eenig verschil bestaat toch de ware
personen daaraan bedoeld zijn en blijkbaar slechts eene kleine vergissing bij de
aangifte og inschrijving daar de oorzaak is.
Dien tengevolge en na dat de Bruidegom en Bruid, elk afzonderlijk, aan ons, in
tegenwoordigheid der na te melden getuigen, hadden verklaard: dat zij elkander
aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle pligten zullen vervullen, welke
door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hebben wij Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand, in naam der Wet, verklaard, dat de personen van Martinus
Hobbelen en Anna Elisabeth Antonis bovengenoemd, door den echt aan elkander
verbonden zijn.
Voorts hebben wij de hiervoren gemelde aan ons ter hand gestelde stukken gehecht aan
het een dubbel van dit Huwelijks-register, dat bestemd is om ter griffie der
Arrondissements-Regtbank te worden overgebragt.
Al het welk is gedaan en daarvan door ons dadelijk deze akte opgemaakt en in beide
dubbelen van het huwelijks-register dezer gemeente ingeschreven, in tegenwoordigheid
van:
1o Wilhelmus Aerts oud acht en vijftig jaren, van beroep gepensioneerd kuiper
wonende te Best.
2o Cornelis de Bruin oud een en twintig jaren, van beroep kuipersknecht wonende
te Best
3o Hendrik Kuppers oud zeven en vijftig jaren, van beroep veldwachter wonende te
Best.
4o Petrus Josphus Baelaars oud zeven en veertig jaren, van beroep secretaris
wonende te Best, allen als getuigen daartoe door de Echtgenooten zelven gekozen,
verklarende de getuige te zijn geen bloed of aanverwanten der partijen
En hebben wij, na gedane voorlezing, deze akte geteekend met den toezienden voogd
en de getuigen, partijen en voogd verklarende niet te kunnen schrijven.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
Overlijdensakte:
In het Jaar een duizend acht honderd negentig, den dertienden der maand November
zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der gemeente Oirschot, provincie
Noordbrabant, verschenen Johannes de Laat oud vierendertig jaren, van beroep
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arbeider , wonende te Oirschot, en Henri de Vocht oud zevenentwintig jaren,van
beroep secretaris wonende te Oirschot van de overledene, die verklaarden aangifte te
doen, dat op den twaalfden der maand November, om drie ure des voormiddags
binnen deze gemeente is overleden Anna Elisabeth Antonis echtgenoote van
Martinus Hobbelen oud acht en dertig jaren beroep, , geboren te Hoogeloon
wonende te Oirschot, dochter der echtelieden Antonius Antonis en van
Wilhelmina van der Aa , beide overleden.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan de verschenen personen te zijn
voorgelezen geteekend is door ons en de aangevers.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand

Martinus Hobbelen
Geboren: 30 december 1849 te Oirschot
Getrouwd: 26 januari 1875 met Anna Elisabeth Antonis te Best
Overleden : ???
Ouders:Joannes Hobbelen en Henrica van Kollenburg
????
Kinderen uit huwelijk Anna Elisabeth Antonis en Martinus Hobbelen
1. Hendrika Hobbelen; geboren 20 mei 1877 te Oirschot
2. Antonius Hobbelen; geboren 25 augustus 1881 te Oirschot, overleden 17
november 1881 te Oirschot
3. Antonius Joannes Hobbelen; geboren 8 december 1882 te Oirschot,
gehuwd te Helmond op 13 januari 1913 met Maria Spoormakers, overleden 28
maart 1949 te Helmond.
4. Wilhelmina Hobbelen; geboren 18 oktober 1885 te Oirschot
5. Marius Hobbelen; geboren 11 december 1887 te Oirschot

IV11E. Johannes Antonis
Geboren: 27 juni 1857 te Hoogeloon
Getrouwd: 6 juli 1887 met Lamberdina Libregts in Esch
Overleden: 5 juni 1900 te Vught
Handtekening van Johannes Antonis:
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Geboorteakte:
In het jaar een duizend acht honderd zeven en vijftig den zeven en twintigsten der
maand Junij is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente
Hoogeloon, Hapert en Casteren, in het huis van de gemeente, verschenen: Antonie
Antonis , van beroep arbeider oud vijf en veertig jaren wonende te Hapert, die, in
tegenwoordigheid van twee getuigen, als van Jan van Eyk van beroep secretaris oud
een en vijftig jaren, en van Johannes Schoenmakers Meyer van beroep klerk oud
zevenendertig jaren, beide wonende binnen deze gemeente, ons heeft verklaard, dat
Wilhelmina Wouters van der Aa, zijne huisvrouw , oud vier en veertig jaren, van
beroep arbeidster wonende te Hapert bevallen is van een kind van het mannelijk
geslacht, geboren op zaterdag den zes en twintgsten der maand Junij een duizend
acht honderd zeven en vijftig, om zeven ure des morgens welk kind zal genaamd
worden, Johannes.
Van welke verklaring wij de tegenwoordige akte hebben opgemaakt, welke na voorlezing
is onderteekend door ons en de getuigen verklarende de comparant niet te
kunnen schrijven of teekenen.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,
Trouwakte:
Het Jaar een duizend acht honderd zeven en tachtig den zesden der maand Julij zijn
voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Esch provincie
Noordbrabant, in het huis dezer gemeente, in het openbaar verschenen Johannes
Antonis jongeman oud dertig jaren geboren te Hapert , den zeven en twintigsten
der maand Junij een duizend acht honderd zevenen vijftig van beroep
spoorwegwerker wonende te Helvoirt alvorens te Udenhout meerderjarige zoon van
wijlen de echtelieden Antonie Antonis en Wilhelmina Wouters van der Aa.
En Lamberdina Libregts Jonge dochter oud twintig jaren, geboren te Esch den vijf
en twintigsten der maand Augustus een duizend acht honderd zes en zestig van
beroep zonder wonende te Esch minderjarige dochter van de echtelieden Antonius
Libregts en Anna Maria van Schijndel trouwlieden beide wonende te Esch
die ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk over te gaan,
daartoe overleggende:
Het bij de wet gevorderde bewijs, dat de eerste der verschenen personen aan zijne
verplichting ten aanzien der nationale militie voldaan heeft.
De geboorte akte van ieder der aanstaande echtgenooten.
De bewijzen, dat de bij de wet vereischte huwelijksafkondigingen in de gemeente Esch
Helvoirt en Udenhout zonder stuiting hebben plaats gehad.
En zijn ten deze mede verschenen de ouders der bruid die verklaren hunne toestemming
tot het huwelijk te geven.
Dientengevolge is door de aanstaande echtgenooten ten onzen overstaan in
tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de verklaring afgelegd: dat zij elkander
aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke
door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, en hebben wij Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand, in naam der Wet, verklaard, dat de personen van Johannes Antonis
en Lamberdina Libregts bovengenoemd, door den echt aan elkander verbonden zijn.
Deze huwelijksvoltrekking heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van:
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1o Hendrikus Pijnenburg oud een en zestig jaren, van beroep wethouder wonende
te Esch.
2o Cornelis Philippus oud twee en veertig jaren, van beroep schoenmaker wonende
te Esch
3o Jacobus Vlassak oud drie en veertig jaren, van beroep veldwachter wonende te
Esch.
4o Antonius Nieuwenhuysen oud zes en dertig jaren, van beroep xx veldwachter
wonende te Esch.
De getuigen hebben verklaard te zijn: geen bloedverwanten of aangehuwden van
partijen echtgenooten
En hebben wij hiervan opgemaakt, deze akte, die na aan de verschenen personen en de
getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met den bruidegom de bruid de
vader der bruid en de getuigen. De moeder der bruid verklaarde wegens
ongeleerdheid niet te kunnen schrijven.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
Overlijdensakte:
In het Jaar negentien honderd, den zesden der maand Junij zijn voor ons Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand, der gemeente Vught, provincie Noordbrabant, verschenen:
Lamberus Libregts oud achtendertig jaren, van beroep spoorwegwachter ,
wonende te ‘s Hertogenbosch, en Hendrikus Rijkers oud zestig jaren,van beroep
zonder wonende te Vught geen aangetrouwden verwanten van de overledene, die
verklaarden aangifte te doen, dat op den vijfden der maand Junij, om twee ure des
namiddags binnen deze gemeente is overleden Johannes Antonis echtgenoot van
Lamberdina Libregts, oud twee en veertig jaren, van beroep arbeider geboren te
Hoogeloon wonende te Vught, zoon van de echtelieden Antonius Antonis en
Wilhelmina Wouters van der beide overleden.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan de verschenen personen te zijn
voorgelezen geteekend is door ons met hen.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand

Lamberdina Libregts
Geboren: 25 augustus 1866 te Helvoirt
Getrouwd: 6 juli 1887 met Johannes Antonis in Esch
3 oktober 1912 met Gerardus Smits in Boxtel
Overleden: 9 oktober 1933 te Oisterwijk
Ouders: Antonius Libregts en Anna Maria van Schijndel
Geboorteakte:
In het jaar een duizend acht honderd zes en zestig, den vijf en twintigsten der maand
Augustus zijn voor ons Leonardus Josephus Verheyen Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand der gemeente Esch, provincie Noordbrabant verschenen: Antonius
Libregts oud zes en dertig jaren, van beroep kalverkooper wonende te Esch, die
verklaarden aangifte te doen, dat Anna Maria van Schijndel zijne echtgenoot ,
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zonder beroep wonende te Esch op den vijf entwintigsten der maand Augustus een
duizend acht honderd zes en zestig, om een ure des nachts, in hunne woning
staande alhier aan den Heikant wijk A nummer dertien bevallen is van een kind
van het vrouwelijke geslagt, aan welk kind wordt gegeven de voornaam van
Lamberdina.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Franciscus van den Brand oud zes
en zestig jaren, van beroep kleermaker en Lambertud Roosen oud drie en
twintig jaren, van beroep landbouwer en Jan Beekman oud vijf en viftig jaren,
van beroep veldwachter beide wondende binnen deze gemeente.
En hebben wij hiervan opgemaakt, deze akte, die na aan den verschenen persoon en de
getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd.
Gegevens overlijdensakte:

Kinderen uit huwelijk Johannes Antonis en Lamberdina Libregts
-

Wilhelmina Maria Antonis (IV11E1)
Antonie Antonis (IV11E2)
Johan Antonis (IV11E3)
Agnes Maria Catharina (IV11E4)
Anna Maria Antonis (IV11E5)
Johannes Cornelis Antonis (IV11E6)

IV11E1. Wilhelmina Maria Antonis
Geboren: 24 oktober 1888 te Helvoirt
Getrouwd: 14 februari 1912 In Den Bosch met Jozef Wilhelmus Egidius Toirkens
Overleden: 14 december 1965 te ’s-Hertogenbosch.
Geboorteakte:
In het jaar een duizend acht honderd acht en tachtig, den vijf en twintigsten der
maand October is voor ons Philipus Jakobus Ver Ster Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der gemeente Vught, provincie Noordbrabant verschenen: Johannes Antonis
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oud een en dertig jaren, van beroep spoorwegwerker wonende te Helvoirt, die
verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoot Lamberdina Libregts, zonder
beroep wonende te Helvoirt op den vier entwintigsten der maand October een
duizend acht honderd acht en tachtig, om half zeven ure des avonds, in zijne woning
alhier in de Gijzelsche Straat wijk D bevallen is van een kind van het vrouwelijke
geslacht, aan welk kind worden gegeven de voornamen van Wilhelmina Maria.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Reinier Cornelis van de Plas oud
zeven en twintig jaren, van beroep kleermaker en Lambertud Roosen oud drie
en twintig jaren, van beroep smid beide wondende binnen deze gemeente.
En hebben wij hiervan opgemaakt, deze akte, die na aan den verschenen persoon en de
getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd.
Gegevens huwelijksakte:

Overlijdensakte:
XX

Jozef Wilhelmus Egidius Toirkens
Geboren: 16 maart 1888 te Boxtel
Getrouwd: 14 februari 1912 in Den Bosch met Wilhelmina Maria Antonis
Overleden: xx
Ouders: Johannes Toirkens en Maria van Kollenburg
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Gegevens geboorteakte:

Overlijdensakte:
xx
Kinderen uit het huwelijk van Wilhelmina Antonis en Jozef Wilhelmus Egidius
Toirkens
-

Maria Johanna Toirkens
Geboren ??; overleden 17 maart 1917 te ‘s-Hertogenbosch

IV11E2. Antonie Antonis
Geboren: 29 mei 1890 te Helvoirt
Getrouwd: 12 september 1916 met Johanna Massuger te Vught
Overleden: xx
Handtekening Antonie Antonis:

Geboorteakte
In het jaar achttien honderd negentig den negenentwintigsten der maand Mei is voor
ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Vught, provincie Noordbrabant
verschenen: Johannes Antonis oud twee en dertig jaren, van beroep
spoorwegwerker wonende te Helvoirt, die verklaarde aangifte te doen dat zijne
echtgenoot Lamberdina Libregts, zonder beroep wonende te Helvoirt op den
negenentwintigsten der maand Mei achttien honderd negentig, om acht ure des
morgens, in zijne woning alhier in de Groote Gijselsche Straat wijk D bevallen is
van een kind van het mannelijke geslacht, aan welk kind wordt gegeven de voornaam
van Antonie.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Frederik van der Plas oud vijf en
dertig jaren, van beroep kleermaker en Johannes van der Plas oud
vierentwintig jaren, van beroep kleermaker beide wondende binnen deze gemeente.
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En hebben wij hiervan opgemaakt, deze akte, die na aan den verschenen persoon en de
getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd.
Huwelijksakte:
In het jaar negentien honderd en zestien, den twaalfden der maand September zijn
voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente VUGHT, provincie
Noordbrabant, in het huis van de gemeente in het openbaar verschenen: Antonie
Antonis, oud zes en twintig jaren, geboren te Helvoirt den negen en twintigsten
der maand Mei des jaars achttien honderd negentig, van beroep spoorwegbeamte
wonende te ’s-Hertogenbosch meerjarige zoon van de echtelieden Johannes
Antonis, overleden, en Lamberdina Libregts, oud vijftig jaren, zonder beroep
wonende te Berkel en Enschot, en Johanna Massuger, oud acht en twintig jaren,
geboren te Vught den negen en twintigsten der maand Augustus des jaars achttien
honderd zeven en tachtig, van beroep naaister wonende te Vught, meerjarige
dochter van de echtelieden Leenardus Massuger overleden, en Cornelia van der
Wiel, zonder beroep wonende te Vught, oud vier en zestig jaren, die ons verzocht
hebben tot de voltrekking over te gaan van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de
vereischte afkoondiging in de gemeenten Vught en s-Hertogenbosch blijkens de
overlegde verklaring heeft plaats gehad en zonder stuiting is afgeloopen.
Tot dat einde worden verder overlegd:
De geboorteakte van ieder der aanstaande echtgenooten. De akte van overlijden van
de vader van den bruidegom en van de vader der bruid. En zijn mede
verschenen de moeder van den bruidegom en de moeder der bruid, die
verklaarden hare toestemming tot het aangaan van dit huwelijk te verleenen.
Dientengevolge is door de aantstaande echtgenooten ten onzen overstaan in
tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de verklaring afgelegd: ‘‘dat zij elkander
aannemen tot echtgenooten en zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door
de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn.’’
En hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in naam der wet verklaard, dat de
personen van Antonie Antonis en Johanna Massuger bovengenoemd door den echt
aan elkander verbonden zijn.
De huwelijksvoltrekking heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van:
1e. Leonardus Massuger, oud vier en twintig jaren, van beroep spoorwegbeambte
wonende te ’s-Hertogenbosch
2e. Johannes van Laarhoven oud vier en veertig jaren, van beroep
spoorwegbeambte wonende te Udenhout.
De getuigen hebben verklaard te zijn: de eerste broeder der bruid en de tweede
zwager der bruid.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die na aan de verschenen personen en de
getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,
Overlijdensakte:
XX
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Johanna Massuger
Geboren: 29 augustus 1887 te Vught
Getrouwd: 12 september 1916 met Antoine Antonis te Vught
Overleden: xx
Ouders: Leonardus Massuger en Cornelia van der Wiel.
Geboorteakte:
In het jaar een duizend acht honderd zeven en tachtig den dertigsten der maand
Augustus is voor ons Baldenamus Gerardus van der Heijden Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand der gemeente Vught, provincie Noordbrabant verschenen:
Leonardus Massuger oud vijfendertig jaren, van beroep spoorwegbeamte wonende
te Vught, die verklaarde aangifte te doen dat Cornelia van der Wiel, zijne
echtgenoote , zonder beroep wonende te Vught op den negenentwintigsten der
maand Augustus een duizend acht honderd zeven en tachtig, om zes ure des
voormiddags, in hunne woning staande alhier aan den Heikant, Wijk C
nummer honderd negentien bevallen is van een kind van het vrouwelijke geslacht,
aan welk kind wordt gegeven de voornaam van Johanna.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Lambertus Langeler oud een en
vijftig jaren, van beroep spoorwegwerker en Johannes Timmermans oud
negenenvijftig jaren, van beroep metselaar beide wondende binnen deze gemeente.
En hebben wij hiervan opgemaakt, deze akte, die na aan den verschenen persoon en de
getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd.
Overlijdensakte:
XX

IV11E3. Johan Antonis
Geboren: 5 september 1891 te Vught
Overleden: 31 december 1891 te Vught
Geboorteakte:
In het jaar achttien honderd een en negentig den vijfden der maand September is voor
ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Vught, provincie Noordbrabant
verschenen: Johannes Antonis oud vier en dertig jaren, van beroep
spoorwegwerker wonende te Vught, die verklaarde aangifte te doen dat Lamberdina
Libregts zijne echtgenoote, zonder beroep wonende te Vught op den vijfden der
maand September achttien honderd een en negentig, om een ure des voormiddags,
in hunne woning xx alhier op de Hoeven, Wijk C nummer hondert vijftig bevallen
is van een kind van het mannelijke geslacht, aan welk kind wordt gegeven de voornaam
van Johan.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Antonius Josephus van Hooff oud
vijf en dertig jaren, van beroep xx en Waltherus Pijnenburg oud zesentwintig
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jaren, van beroep kleermaker beide wondende binnen deze gemeente.
En hebben wij hiervan opgemaakt, deze akte, die na aan den verschenen persoon en de
getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd.
Overlijdensakte:
In het Jaar achttien honderd eenennegentig, den eenendertigsten der maand
December zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der gemeente Vught,
provincie Noordbrabant, verschenen: Johannes Antonis, vader van de overledene
oud vierendertig jaren, van beroep spoorwegwachter , wonende te Vught, en
Hendrikus Rijkers oud eenenvijftig jaren,van beroep zonder wonende te Vught
geen bloedverwant van den overledene, die verklaarden aangifte te doen, dat op den
eenendertigsten der maand December, achttien honderd eenennegentig om zes
ure des voormiddags binnen deze gemeente is overleden Johan Antonis , oud drie
maanden , zonder beroep geboren en wonende te Vught, zoon van de echtelieden
Johannes Antonis en Lamberdina Libregts, zonder beroep, mede te Vught
woonachtig.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan de verschenen personen te zijn
voorgelezen geteekend is door ons met hen.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand

IV11E4. Agnes Maria Catharina Antonis
Geboren: 29 september 1892 te Vught
Getrouwd: 25 oktober 1912 met Franciscus Josephus van de Wiel te Boxtel
Overleden: 10 oktober 1941 te Boxtel
Geboorteakte:
In het jaar achttien honderd twee en negentig den dertigsten der maand September is
voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Vught, provincie
Noordbrabant verschenen: Johannes Antonis oud vijfendertig jaren, van beroep
spoorwegwerker wonende te Vught, die verklaarde aangifte te doen dat Lamberdina
Libregts, zijne echtgenoote , zonder beroep wonende te Vught op den
negenentwintigsten der maand September achttien honderd twee en negentig, om
half drie uur des na middags, in hunne woning staande alhier op de Hoeven
wijk C nummer twee honderd vijftien bevallen is van een kind van het vrouwelijke
geslacht, aan welk kind worden gegeven de voornamen van Agnes Maria Catharina
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Cornelis van Laarhoven oud drie en
veertig jaren, van beroep spoorwegwerker en Adrianus Libregts oud
zevenentwintig jaren, van beroep spoorwegwerker beide wondende binnen deze
gemeente.
En hebben wij hiervan opgemaakt, deze akte, die na aan den verschenen persoon en de
getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd.
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Gegevens huwelijksakte:

Gegevens overlijdensakte:

Franciscus Josephus. van de Wiel
Geboren: 22 maart 1876 te Boxtel
Getrouwd: 25 oktober 1912 met Agnes Maria Catharina Antonis te Boxtel
Overleden: xx
Ouders: Gerardus van de Wiel en Amalia Grasmeijer.
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Gegevens geboorteakte:

Overlijdensakte:
XX
Kinderen uit het huwelijk van Agnes Maria Catharina Antonis en Franciscus
Josephus van de Wiel
1. Gerardus Johannes Franciscus van de Wiel
Geboren 11 september 1913 te Boxtel
2. Johannes Hendrikus Lambertus van de Wiel
Geboren 27 augustus 1914 te Boxtel; overleden 31 januari 1915 te Boxtel
3. Lamberdina van de Wiel
Geboren XX; overleden 12 november 1936 te Boxtel

IV11E5. Anna Maria Antonis
Geboren: 26 december 1895 te Vught
Getrouwd: 15 september 1913 met Franciscus van der Heijden te Best
Overleden: 10 januari 1936 te Best
Geboorteakte:
In het jaar achttien honderd vijf en negentig den zevenentwintigsten der maand
December is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Vught,
provincie Noordbrabant verschenen: Johannes Antonis oud achtendertig jaren, van
beroep spoorwegwachter wonende te Vught, die verklaarde aangifte te doen dat
Lamberdina Libregts, zijne echtgenoote , zonder beroep wonende te Vught op den
zesentwintigsten der maand December acht tien honderd vijf en negentig, om half
twaalf uur des na middags, in hunne woning staande alhier op de Hoeven wijk
C nummer twee honderd vijftien bevallen is van een kind van het vrouwelijke
geslacht, aan welk kind worden gegeven de voornamen van Anna Maria
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Antonius Josephus van Hooff oud
negenendertig jaren, van beroep secretaris en Hendrikus Rijkers oud
vijfenvijftig jaren, zonder beroep beide wondende binnen deze gemeente.
En hebben wij hiervan opgemaakt, deze akte, die na aan den verschenen persoon en de
getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd.
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Gegevens trouwakte:

Gegevens overlijdensakte:

Franciscus van der Heijden
Geboren: 12 april 1892 te Best
Getrouwd: 15 september 1913 met Anna Maria Antonis te Best
Overleden: 22 april 1956 te Best
Ouders: Lambert van der Heijden en Petronella van Vroonhoven.
Gegevens doopakte:
In het jaar achttien honderd twee en negentig den dertienden April is voor ons
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Best, provincie Noord-Brabant
verschenen: Lambert van der Heijden oud een en dertig jaren, van beroep
landbouwer wonende te Best, die ons heeft aangegeven dat op den twaalfden April
acht tien honderd twee en negentig, om vier uur des na middags te Best wijk D is
geboren een kind van het mannelijke geslacht uit zijne echtgenoote Petronella van
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Vroonhoven zonder beroep wonende te Best , aan welk kind hij heeft verklaard den
voornaam te geven van Franciscus
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Henriens van de Sande oud twee
en vijftig jaren, van beroep landbouwer wondende te Best.en van Petrus Josephus
Baelaars oud vier en zestig jaren, van beroep secretaris wondende te Best.
Waarvan door ons deze akte is opgemaakt, welke na voorlezing is ondertekend door ons
comparant en getuigen.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd.
Gegevens overlijdensakte:

Kinderen uit het huwelijk van Anna Maria Antonis en Franciscus van der Heijden
1. Lambertus Johannes van der Heijden
Geboren te Best op 24 december 1913
2. Johanna Petronella van der Heijden
Geboren te Best op 1 mei 1918
3. Petronella Adriana van der Heijden
Geboren te Best op 17 juli 1919
4. Gerardus Franciscus van der Heijden
Geboren te Best op 30 januari 1921
5. Lamberdina van der Heijden
Geboren te Best op ? augustus 1922; overleden te Best op 20 maart 1923
6. Lamberdina Maria Theresia van der Heijden
Geboren te Best op ??? 1925; overleden te Best op 9 juli 1926
7. Lamberdina Agnes Cornelia van der Heijden
Geboren te Best op ? januari 1919; overleden te Den Bosch op 13 juni 1929
8. Maria Antonia Lamberdina van der Heijden
Geboren te Best op 30 november 1919

IV11E6. Johannes Cornelis Antonis
Geboren: 12 april 1898 te Vught
Getrouwd: 14 september 1918 met Elisabeth Stolzenbach in Den Bosch
Overleden: 10 juli 1981 te ‘s-Hertogenbosch
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Geboorteakte:
In het jaar achttien honderd acht en negentig den dertienden der maand April is voor
ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente VUGHT, provincie Noordbrabant
verschenen: Johannes Antonis oud veertig jaren, van beroep spoorwegwachter
wonende te Vught, die verklaarde aangifte te doen dat Lamberdina Libregts, zijne
echtgenoote wonende te Vught op den twaalfden der maand April acht tien
honderd acht en negentig, om half negen uur des na middags, in hunne woning
staande alhier op de Hoeven wijk C nummer twee honderd vijftien bevallen is van
een kind van het mannelijke geslacht, aan welk kind worden gegeven de voornamen
van Johannes Cornelis
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Hendrikus Rijkers oud acht en
vijftig jaren, van beroep zonder en Henricus van Heeswijk oud dertig jaren, van
beroep zonder beide wondende binnen deze gemeente.
En hebben wij hiervan opgemaakt, deze akte, die na aan den verschenen persoon en de
getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd.
Gegevens trouwakte:

Overlijdensakte:
XX

Elisabeth Stolzenbach
Geboren: xx
Getrouwd: 14 september 1918 met Johannes Cornelis Antonis in Den Bosch
Overleden: 6 januari 1941 Den Bosch
Ouders: Cornelis Henricus Stolzenbach en Catharina Halmans.
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Geboorteakte:
XX
Gegevens overlijdensakte:

Kinderen uit het huwelijk van Johannes Cornelis Antonis en Elisabeth
Stolzenbach
-

Cornelis Johannes Antonis (IV11E6A)

IV11E6A. Cornelis Johannes Antonis
Geboren: xx
Overleden: 14 mei 1925 in ‘s Hertogenbosch
Geboorteakte:
XX
Gegevens overlijdensakte:
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