REACTIES 2019
1. Bruggerhuizen de familie Van Velthoven
Beste mensen van de Werkgroep Historisch Bruggerhuizen,
Via mijn broer werd ik geattendeerd op jullie artikel in het ED. Vandaar direct
gekeken naar de website. Omdat ik onderzoek doe naar de familie van
Vel(d)thoven, afkomstig uit Leende/Heeze ben ik erg geïnteresseerd in jullie
bevindingen.
De van Velthovens, zoals in jullie Register beschreven zijn allen familie.
Mijn overgrootvader is Josephus van Velt(d)hoven 1828. Mijn Opa was Willem
1862, mijn vader Hubertus Leonardus (Nardje) 1905.
De gegevens zoals door u gepresenteerd zijn , bij eerste snelle blik, dezelfde als
waarover ik beschik. Ik ga dat nog precies vergelijken, ook al omdat ik zie dat
sommige namen verschillend worden gespeld.
Maar de beschrijving van de plaats en de woningen geeft al veel extra informatie;
zo vermoed ik dat diverse buurtbewoners als getuigen zijn opgetreden, ik ga de
aktes daarvoor na.
Maar wat mij bijzonder interesseert is het voorgeslacht van die Josephus, In elk
geval is mij bekend dat Godefridus 1788 de vader was van Josephus. Daarvóór
zijn in elk geval twee mogelijkheden waarvan de definitieve lijnen niet zeker zijn.
In mijn visie moet dat zijn: Johannes 1733-1812, diens vader Goverd
Walterus 1682-1735. En daarvoor Wouter Goorts 1610, maar dat laatste klopt
volgens mij niet, daar zit nog iemand tussen .
Anderen zeggen dat het niet Johannes 1733 moet zijn, maar Johannes Goort 17411812 ???? Maar dat leidt tot een andere lijn. Enfin, ik ben dus op zoek naar de
meest voor de hand liggende lijn als die te vinden is.
Mochten jullie mij verder kunnen helpen, dan zou dat erg mooi zijn; waarvoor bij
voorbaat hartelijk dank. Vanzelfsprekend wil ik jullie helpen om meer gegevens
van de fam. Van Velthoven die bij mij bekend zijn aan te leveren. Ik beschik over
het programma GensDataPro en kan via Gedcom gegevens aanleveren.
Zo is bijvoorbeeld een verhaal verschenen in de De Achelse Kapetulie over
Josephus de Schaepsherder op Grote Hoeve Beverbeek (van de hand van Harry
Van de Broek). Ik vermoed dat jullie dat al weten In elk geval bedankt voor
hetgeen jullie tot nu toe hebben onderzocht, daar kan ik al veel verder mee.
Succes met jullie verdere speurwerk.
2. Bruggerhuizen de familie Moonen; de Stepkesberg
Een goede middag, ik woon sinds kort weer in Valkenswaard en fietste
vanmorgen door Bruggerhuizen. Wat weten jullie over de Stepkesberg? Is die
afgegraven wanneer?

Ons antwoord:
De Stepkesberg ligt er nog: het is een deel van een zandverstuiving, die
doorsneden wordt door de weg die jij fietste en die aan de kant van de Tongelreep
vrij hoog is. Er zijn prehistorische vondsten gedaan. Stepke is de naam voor
stapjesbrug, dus een brugje waar je over kon lopen. Mogelijk om een bocht af te
snijden naar het Mollenpaadje. Het brugje kan er best gelegen hebben toen er voor
de paarden en karren al een brug was (de Leenderbrug). Vanaf de Tongelreep bij
de Stepkesberg liep een brede sloot (gracht)naar de Dommel). Stukken ervan
liggen er nog. Interessant punt. Hoe stroomde het water? Reconstructie met
hoogtekaarten is dan wel nodig. Waar het stepke precies lag weet ik niet. Ik zou
zeggen, Harrie, ga je gang met uitzoeken.
Ad Maas
3. Piet Smits (Borkel en Schaft) over een doop en een huwelijk
Doop Marcelis Janssen12-07-1764; kerkelijk huwelijkMarcelisJanssen_21-031790.png
Ik kreeg via Bert van Meijl informatie doorgestuurd over jullie project
Bruggerhuizen. Hier trof ik informatie aan die ook voorkomt in mijn
stamboomonderzoek
nl.:http://www.bruggerhuizen.nl/img/BRHJanssen%20Marcelius.pdf

Via deze ontlastbrief wist ik dat ze ook op Bruggerhuizen gewoond hebben,
vandaar. Ontlastbrief voor Marcelis Jansen en zijn gezin wegens vertrek naar
Bruggerhuizen onder Leende, 6-3-1806 NTI-10223-225 Index Schepenbank
Waalre en Valkenswaard Registratieplaats: Waalre en Valkenswaard
Persoon in RA:
Jansen, Marcelis Woonplaats: Schaft
Notabene: Echtg. van Jennemaria van Gulik
Gulik van, Jennemaria Notabene: Echtg.van Marcelis Jansen
Jansen, Maria Catharina Jansen, Willem Jansen, Adriana Jansen, Hendricus
Jansen, Maria Jansen, Willemina Jansen, Catharina Jansen, Theodorus Jansen,
Johannes
Soort akte: Ontlastbrief
Toegangsnummer: 10223 Schepenbank Waalre - Valkenswaard, 1446-1810
Inventarisnummer:
225 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal) ]
Aktenummer: 147 Registratiedatum: 6-3-1806
Ik heb aktes van Marcelius in België opgezocht .
Doop MarcelisJanssen_12-07-1764.png
Kerkelijk huwelijk MarcelisJanssen_21-03-1790.png
Als je aangemeld bent bij search.arch.be kun je ook zelf opzoeken:
https://search.arch.be/nl/zoeken-naararchieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BEA0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/lllll971098913069/level/file/scan-index/114

gedoopt 12-07-1764 Achel
Marcelius z.v. Adriani Jansen en Catarina Cuppens
10-11-2018
https://search.arch.be/nl/zoeken-naararchieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BEA0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/lllll971098915109/level/file/scan-index/32

getrouwd voor de kerk 21-03-1790 (trouw register Hamont)
Marcellus Jansen en Anna Maria van Gulick
"matrimonium ... in Borkel cum dispensatione in temporis clousura"
VRAAG:
Begrijp ik aan die laatste Latijnse tekst dat ze met toestemming van de pastoor
van Hamont in Borkel hebben mogen trouwen?
4. Bruggerhuizen familie Van den Dungen
Vorig jaar schreef ik een artikeltje over de grindweg van Leende naar Luyksgestel,
die in 1875/76 gereed kwam, waarvan onderstaand een uittrekseltje.
Is mijn vermoeden juist, dat de meer geïsoleerdere ligging van Bruggerhuizen
hierna is ontstaan?
Met groet
Jan van den Dungen
Weg door Luyksgestel, Bergeijk, Westerhoven, Dommelen en Valkenswaard naar
Leende
De nieuwe "grindweg' door de dorpen bracht de inwoners welvaart en voorspoed
Het kostte zo'n 15 jaar voorbereiding, voordat de eerste schop van de grindweg in
de grond kon, die Leende met Valkenswaard, Dommelen, Westerhoven, Bergeijk
en Luyksgestel zou gaan verbinden en met als eindpunt de landgrens met Lommel.
De aanleg werd wel binnen twee jaar gerealiseerd, in de bebouwde kommen
kwamen klinkers te liggen en daarbuiten kwamen aangereden grindbanen. De
start was in Luyksgestel in de zomer van 1873. In 1875 werd het laatste grind
gestort op weg naar Leende. Deze verbindingsweg van net geen 25 km lang, heeft
inwoners van deze gemeenten - zo kan gerust worden gesteld- voorspoed en
welvaart gebracht. Nog steeds is dit deel van de Kempen georiënteerd op
Valkenswaard. Dat is anders dan met bijvoorbeeld Bladel en Reusel, waar zo'n
directe verkeersaansluiting altijd heeft ontbroken.
Meijerijsche Courant 10 oktober 1919. De 24.000 kg wegende stoomketel voor
het Stoom in Bergeyk wordt 'in handkracht' over de grindweg naar de plaats van
bestemming getransporteerd
enz. enz. enz. en over Leende:

De grootste verbetering was er voor de Leendse bevolking. Voordat de
provinciale weg Leende-Valkenswaard gereed kwam, konden de inwoners van
Valkenswaard uitsluitend via de Bruggerdijk, Leende, Budel en Hamont bereiken.
De brug bij Bruggerhuizen heet daarom nog steeds de Leenderbrug.
Tevoren ging er veel meer verkeer via Bruggerhuizen naar Leenderstrijp en
Soerendonk-Budel; vanuit het gehucht liep er ook een pad rechtstreeks naar
de Achelse kluis. Staatsbosbeheer heeft dat dicht laten groeien. Leo Driessen
heeft nog geprotesteerd tegen die manier van handelen naar aanleiding van
een bericht in de Staatscourant. Ad Maas
5. Bruggerhuizen Matthijs Theunissenen familie Faassen
Onderwerp: RE: Bruggerhuizen, echtpaar Willem Faassen x Maria Koeken
Via google ben ik op de website Bruggerhuizen terecht gekomen. Al heel lang is
een van mijn hobbies genealogie. Bovengenoemd echtpaar is verwant aan mij .
Heel erg graag zou ik in contact komen met nakomelingen van dit echtpaar.
Antwoord Ad Maas ik heb Wil en Thea Faassen je mail doorgestuurd. Broer en
zus. Ze hebben ook nog een zus in Venray. Ik hoop dat ze contact met je opnemen.
Faassen = Faas zoon; Bonifatius zoon.
Thea Faassen heeft laten weten dat er volgens haar geen familieband bekend is.

