Bewoners en eigendoms historie van het huis op Theerestraat 105

BOZ ARR-D383, 1769
Op bovenstaande kaart uit 1769 is te zien dat op de plaats van Theerestraat
105 nu toen al een woning c.q. boerderijtje stond.
Bij het kadaster krijgt dit perceel in 1832 het numer E190 en dan staat als
eigenaar geregistreerd :
Kinderen Hendrik van Overbeek (art. nr. 346), huis, schuur en erf 790 m2, zij
waren ook eigenaar van het perceel E189 bouwland, 4670 m2.

In het bevolkingsregister van 1830 staan op Thede nr 40 geregistreerd :
Willem van Overbeek 80j (bouwman), Hendrik van Overbeek 71j (bouwman)
Antonia de Kort 32j (boerenmeid).
In 1816 op huisnr. 66 Theede Kinderen Hendrik van Overbeek, bouwlieden.
In het bevolkingsregister van 1810 :
nr. 234 Willem van Overbeek geb. 1750 in Sint-Michielsgestel
nr. 235 Anna Marie Kroon geb. 1758 Vught (echtgenote van Willem van
Overbeek)
nr. 236 Hendrik van Overbeek geb. 1758 in Sint-Michielsgestel
In huizenlijst 1798 staat als eig./bew. de wed. Hendrik van Overbeek
In het Maatboek van 1792 hebben de kind. Hendrik van Overbeek art. nr. 316
en hun woning is gelegen over de Brouwmeer :

In de ligger van 1777 staat Hendrik Willems van Overbeek met de volgende
bezittingen :

Huisnummerlijst 1741 :

Huisnummerlijst 1736 :

Ligger 1729 :

Samenvattend vanaf 1729 tot 1832 was de woning in bezit van opeenvolgende
generaties van de familie van Overbee(c)k .

In 1837 verkopen de kinderen van Overbeek de woning aan Johannis van den
Heuvel (kad art.nr. 644) uit Sint-Michielsgestel gehuwd met Johanna van
Boxtel uit Sint-Michielsgestel, zij wonen er tot 2 juni 1852.
In 1852 wordt eigenaar van de woning Thede nr 47 Johannes Matthias Diepen
(kad art. nr. 923) fabrikant uit Den Bosch en deze verhuurd het aan Johannis
van Beek uit Gemert gehuwd met Gijsberdina van Son uit Schijndel.
In 1852 staat op de artikelkaart van J.M. Diepen bij het perceel E190 vermeld
“stichting” en in plaats van huis, schuur en erf wordt er dan huis en erf
vermeld mogelijk is de woning toen vernieuwd of herbouwd en krijgt het een
nieuw perceelsnummer E762 groot 800 m2.
Na het overlijden van Johannis van Beek in 1868 blijft de wed. van Beek er
nog wonen tot 1885.
In 1886 wordt eigenaar en bewoner van perceel E762 (huis nr. A52) Cornelis
Nicolaas Mulders (kad art. nr. 2208) uit Geffen gehuwd met Theodora van der
Steen, zij hebben een dochter Wilhelmina.

In 1906 wordt het huis op perceel E762 opgesplitst in twee woningen E1335
29 m2 groot (huisnr. A52) en E1334 huis en erf 771 m2 (huisnr. A53).
De bewoners van de kleine woning A52 zijn achtereenvolgens :
Cornelis Mulders (1906-1915), Johannes van der Donk (1915-1918), Adrianus
van Breugel (1918-1922), Antonius Vos (1922-1924), Wilhelmus van Houtum
(1924-1926), Petrus Groenendaal (1926- ?) en J. van Eijndhoven, J.M.
Swartjens en C. van Rijn.
De bewoners van A53 (huis en erf) zijn : Hendrikus van Pinxten (1906-1912),
Marinus Kelders (1912-1920) en Hendrikus Josephus Kelders (1920-1952).
Na het overlijden van Cornelis Mulders en zijn vrouw wordt in 1922 de
nieuwe eigenaar Frans van der Meijden (kad. Art. nr. 3158 en 3616) uit
Schijndel gehuwd met Wilhelmina Mulders.
In 1934 wordt de nieuwe eigenaar Sybrandus L.M. Orie (kad.art. nr. 4066) in
de verkoopakte staat de koop als volgt omschreven :

In 1947 worden de de percelen E192, E1210, E1334 (huisnr. E55) en E1335
(huisnr. E56) kadastraal verenigd tot één perceel E1539 groot 15360 m2 met
huis, bouw- en weiland, stal en hokken, de bewoner is dan nog Joseph
Hendrikus Kelders, in 1952 wordt het nieuwe adres Theerestraat 105.
De volgende bewoner is dan nog G.P. Bakx alvorens de familie Schelle in
1959 zijn intrek neemt als huurder van deze woning.
Het eigendom wordt vervolgens nog overgeschreven op kad. art. nr. 8108 op
naam van D.T.M. Diesfeldt en daarna op kad. art. nr. 8874 op naam van
erfgenamen van de familie Orie.
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