 
 
Genealogie van Joannis Judoci [413].


Generatie I

I.	Joannis JudociVoornaamJoannisJudoci [413]AchternaamJudoci,Joannis [413] [413], otr. [176] te Bavel [nb] op 3 nov 1629, kerk.huw. te Bavel [nb] op 27 nov 1629 (getuige: Adriana Adriani, hr. Arnoldus de Leuw) met Christina JoannisVoornaamChristinaJoannis [414] †1639AchternaamJoannis,Christina [414] †1639 [414], ovl. te Bavel [nb] op 25 okt 1639.
	Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1.	MariaVoornaamMariaJudoci [417] *1630AchternaamJudoci,Maria [417] *1630 [417], ged. RK te Bavel [nb] op 13 okt 1630 (getuige: Gerardus Joannis, Martina Adriani), kerk.huw. (ongeveer 34 jaar oud) [177] te Bavel [nb] op 11 jul 1665 (getuige: Petrus van Berck, Nicolaa Lamberti) met Cornelius AdrianiVoornaamCorneliusAdriani [418]AchternaamAdriani,Cornelius [418] [418]. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2.	Joannis Joannis JoosenVoornaamJoannis JoannisJoosen [395] *1633AchternaamJoosen,Joannis Joannis [395] *1633 [395], ged. RK te Ginneken [nb] op 1 jan 1633, ovl. (hoogstens 56 jaar oud) voor 19 jul 1689, volgt II [blz. ].
3.	Margaretha (Grietje) Margatehta Jan Joosen JoosenVoornaamMargarethaJoosen [416] *1636AchternaamJoosen,Margaretha [416] *1636VoornaamGrietjeJoosen [416] *1636AchternaamJoosen,Grietje [416] *1636 van den Broeck [416], ged. RK te Bavel [nb] op 16 jul 1636 (getuige: Johannes Adriaens Hoij, Margaretha Adriaensen), doopgetuige van haar nicht Cornelia JoosenVoornaamCorneliaJoosen [401] *1670AchternaamJoosen,Cornelia [401] *1670 [401] (zie II [blz. ]) te Bavel [nb] op 13 okt 1670, ovl. (minstens 55 jaar oud) na 16 dec 1691, Op 13-10-1670 en 16-12-1691 getuige bij doop te Bavel.
4.	Aleijdis JoostenVoornaamAleijdisJoosten [415] *1639AchternaamJoosten,Aleijdis [415] *1639 [415], ged. RK te Bavel [nb] op 23 okt 1639 (getuige: Adrianus Janssen, Aleijdis Janssen).

Generatie II

II.	Joannis Joannis JoosenVoornaamJoannis JoannisJoosen [395] *1633AchternaamJoosen,Joannis Joannis [395] *1633 [395], (zn. van I [blz. ]), ged. RK te Ginneken [nb] op 1 jan 1633 (getuige: Cornelus Joannis, Cornelia Joannis), ovl. (hoogstens 56 jaar oud) voor 19 jul 1689, In Ginneken in Lijndonk, kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 25 jaar oud) [168] te Ginneken [nb] op 27 apr 1659 (getuige: Rutgerus Vogels, Cornelia Velthoven) met Martina Jan Jacob Meeus BrocxVoornaamMartina Jan Jacob MeeusBrocx [396] *1633AchternaamBrocx,Martina Jan Jacob Meeus [396] *1633 alias Meeusen [396], dr. van Jacobus Bartholomei [1815] en Elizabeth Nicolai [1816], ged. RK te Ginneken [nb] op 18 aug 1633 (getuige: Cornelius Bartholomei, Margaretha Laurentii), ovl. (minstens 75 jaar oud) na 26 jan 1709, In 1689 opgenomen in vestbrief in Gilze en Rijen als verkoopster. Op 26-1-1709 getuige bij doop te Bavel.
	Uit dit huwelijk 9 kinderen:
1.	Christina (Stijntien)VoornaamChristinaJoosen [406] *1659AchternaamJoosen,Christina [406] *1659VoornaamStijntienJoosen [406] *1659AchternaamJoosen,Stijntien [406] *1659 [406], ged. RK te Bavel [nb] op 30 mrt 1659 (getuige: Dijmpna Corneli i.p.v. Joanna Corneli), ovl. (minstens 65 jaar oud) na 5 aug 1724, Heet bij huwelijk Stijntien Jan Jan Joosten van den Broeck. Op 9-5-1698 en 10-12-1706 getuige bij doop in Ginneken. Op 23-5-1723 en 5-8-1724 getuige bij doop te Bavel, otr. [172] te Bavel [nb] op 28 nov 1682, kerk.huw. (ongeveer 23 jaar oud) te Bavel [nb] op 12 dec 1682 met Peter Jan Jacob AdriaensenVoornaamPeter Jan JacobAdriaensen [407]AchternaamAdriaensen,Peter Jan Jacob [407] [407], RK. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2.	Bartholomeus JanssensVoornaamBartholomeusJanssens [405] *1661AchternaamJanssens,Bartholomeus [405] *1661 [405], geb. te Lijndonk [nb], ged. te Bavel [nb] op 30 mrt 1661 (getuige: Gerardus Meusen Brocks, Elisabeth Claessens), ovl. (ongeveer 8 maanden oud) te Ginneken [nb] op 7 dec 1661.
3.	Jacobus JansenVoornaamJacobusJansen [404] *1666AchternaamJansen,Jacobus [404] *1666 [404], ged. RK te Bavel [nb] op 3 jun 1666 (getuige: Jan Jacobs, Aeltje Jans), ovl. (hoogstens 11 jaar oud) voor 7 sep 1677.
4.	Joanna JanssenVoornaamJoannaJanssen [403] *1669AchternaamJanssen,Joanna [403] *1669 [403], ged. RK te Bavel [nb] op 15 dec 1669 (getuige: Ad. Corn. Janssen (niet aanwezig)), ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 15 sep 1672.
5.	CorneliaVoornaamCorneliaJoosen [401] *1670AchternaamJoosen,Cornelia [401] *1670 [401] alias van den Broeck, ged. RK te Bavel [nb] op 13 okt 1670 (getuigen: haar tante Margaretha (Grietje) JoosenVoornaamMargarethaJoosen [416] *1636AchternaamJoosen,Margaretha [416] *1636VoornaamGrietjeJoosen [416] *1636AchternaamJoosen,Grietje [416] *1636 [416] (zie I [blz. ]), Grietje Jan Joosen (niet aanwezig)), ovl. (minstens 42 jaar oud) na 12 jul 1713, Heet bij huwelijk van den Broeck en wonende te Cauwelaar onder Ginneken. Op16-4-1702 getuige bij doop in Ginneken. Op 12- 7-1713 getuige bij doop te Bavel, otr. [171] te Ginneken [nb] op 16 feb 1697, kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 30 jaar oud) (NG) te Bavel [nb] op 3 mrt 1697 met Nicolaas Cornelis Jacobs Claes Cornelis MauwenVoornaamNicolaas Cornelis JacobsMauwen [402] *1667AchternaamMauwen,Nicolaas Cornelis Jacobs [402] *1667 alias Jacobs [402], geb. te Ginneken [nb] circa 1667, RK, ovl. (minstens 31 jaar oud) na 17 mrt 1698, In 1697 wonende te Ginneken. Uit dit huwelijk geen kinderen.
6.	Joanna JoostenVoornaamJoannaJoosten [399] *1672AchternaamJoosten,Joanna [399] *1672 [399] alias van den Broeck, ged. RK te Bavel [nb] op 15 sep 1672 (getuige: Joannes Jansen Peeters, Petra Jan Joosen), ovl. (minstens 40 jaar oud) na 12 jul 1713, Heet bij huwlijk van den Broeck. Op 17-3-1698 getuige bij doop in Ginneken, kerk.huw. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 30 jaar oud) [170] te Bavel [nb] op 29 jan 1708 met Sebastianus Jan BastiaensenVoornaamSebastianus JanBastiaensen [400] *1678AchternaamBastiaensen,Sebastianus Jan [400] *1678 [400] alias Jansen / van Steensel, geb. mogelijk te Steensel [nb] circa 1678, RK, ovl. (minstens 35 jaar oud) na 12 jul 1713, In 1708 wonende te Bavel. Uit dit huwelijk geen kinderen.
7.	Nicolaus JanssenVoornaamNicolausJanssen [341] *1674AchternaamJanssen,Nicolaus [341] *1674 [341], ged. RK te Bavel [nb] op 23 jul 1674, ovl. (minstens 39 jaar oud) na 13 aug 1713, volgt IIIa [blz. ].
8.	Jacobus JansenVoornaamJacobusJansen [397] *1677AchternaamJansen,Jacobus [397] *1677 [397], ged. RK te Bavel [nb] op 7 sep 1677, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Bavel [nb] op 16 mei 1728, volgt IIIb [blz. ].
9.	Joannes (Jan)VoornaamJoannesJoosen [408] *1679AchternaamJoosen,Joannes [408] *1679VoornaamJanJoosen [408] *1679AchternaamJoosen,Jan [408] *1679 [408], ged. RK te Bavel [nb] op 4 feb 1679, ovl. (hoogstens 46 jaar oud) te Bavel [nb] voor 26 jan 1726, volgt IIIc [blz. ].

Generatie III

IIIa.	Nicolaus JanssenVoornaamNicolausJanssen [341] *1674AchternaamJanssen,Nicolaus [341] *1674 [341] alias van den Broeck, (zn. van II [blz. ]), ged. RK te Bavel [nb] op 23 jul 1674, ovl. (minstens 39 jaar oud) na 13 aug 1713, Heet bij huwelijk van den Broeck, kerk.huw. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 29 jaar oud) [149] (RK) te Ginneken [nb] op 14 jan 1706 (getuigen: Joanna en Adriana Hoosemans) met Joanna Jacobus WillemseVoornaamJoanna JacobusWillemse [342] *1676AchternaamWillemse,Joanna Jacobus [342] *1676 [342] alias Elsackers??, dr. van Jacobus Willemse [1054] en Anna [1055], ged. RK te Chaam [nb] op 9 dec 1676 (getuige: Joannes Cornelissen; Eva Jansse), ovl. (minstens 38 jaar oud) na 7 sep 1715.
	Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1.	Joannes Nicolaas van den BroeckVoornaamJoannes NicolaasBroeck, van den [349] *1706AchternaamBroeck, van den,Joannes Nicolaas [349] *1706 [349], ged. RK te Chaam [nb] op 15 mei 1706, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Chaam [nb] op 30 mei 1772, volgt IVa [blz. ].
2.	Jacobus van den BroeckVoornaamJacobusBroeck, van den [81] *1708AchternaamBroeck, van den,Jacobus [81] *1708 [81], ged. RK te Chaam [nb] op 17 aug 1708, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Chaam [nb] op 26 feb 1780, volgt IVb [blz. ].
3.	Anna Maria van den BroeckVoornaamAnna MariaBroeck, van den [348] *1710AchternaamBroeck, van den,Anna Maria [348] *1710 [348], ged. RK te Chaam [nb] op 17 mei 1710 (getuige: Adrianus van Arendonck; Lucia Franciscus Stouts).
4.	Maria Nicolaus (Maria Claass) van den BroeckVoornaamMaria NicolausBroeck, van den [347] *1713AchternaamBroeck, van den,Maria Nicolaus [347] *1713VoornaamMaria ClaassBroeck, van den [347] *1713AchternaamBroeck, van den,Maria Claass [347] *1713 [347], ged. RK te Chaam [nb] op 13 aug 1713 (getuige: Bartholomeus Brockx; Gijsberta Adriani Jacobi i.p.v. Cornelia Joannis van den Broeck), ovl. (minstens 37 jaar oud) na 17 aug 1750, otr. [358] te Chaam [nb] op 28 jan 1741, kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 29 jaar oud) (RK) te Chaam [nb] op 12 feb 1741 met Paulij Corneliss SeverinsVoornaamPaulij CornelissSeverins [1076] *1712AchternaamSeverins,Paulij Corneliss [1076] *1712 [1076] alias Severijns / Severens, geb. circa 1712, RK, ovl. (minstens 38 jaar oud) na 17 aug 1750, In 1745 wonende te Alphen en Riel. Uit dit huwelijk geen kinderen.
5.	Martinus Nicolaas van den BroeckVoornaamMartinus NicolaasBroeck, van den [345] *1715AchternaamBroeck, van den,Martinus Nicolaas [345] *1715 [345], ged. RK te Chaam [nb] op 7 sep 1715, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Chaam [nb] op 28 dec 1784, volgt IVc [blz. ].
IIIb.	Jacobus JansenVoornaamJacobusJansen [397] *1677AchternaamJansen,Jacobus [397] *1677 [397], (zn. van II [blz. ]), ged. RK te Bavel [nb] op 7 sep 1677 (getuige: Margaretha Martini i.p.v. Elisabeth Jacobi), ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Bavel [nb] op 16 mei 1728, Heet bij overlijden van den Broeck. In 1696 wonende te Bavel, relatie[169] met Adriana Jan PeetersVoornaamAdriana JanPeeters [398] *1671AchternaamPeeters,Adriana Jan [398] *1671 [398], geb. circa 1671, RK, ovl. (minstens 31 jaar oud) na 1702.
	Uit deze relatie 3 kinderen:
1.	Martha van den BroeckVoornaamMarthaBroeck, van den [425] *1696AchternaamBroeck, van den,Martha [425] *1696 [425], ged. RK te Bavel [nb] op 12 nov 1696 (getuige: Petronilla Jan Peeters).
2.	Joannes Jacobs (Jan) van den BroeckVoornaamJoannes JacobsBroeck, van den [426] *1699AchternaamBroeck, van den,Joannes Jacobs [426] *1699VoornaamJanBroeck, van den [426] *1699AchternaamBroeck, van den,Jan [426] *1699 [426], geb. te Bavel [nb], begr. te Bavel [nb] op 7 mei 1725, volgt IVd [blz. ].
3.	Elisabeth van den BroeckVoornaamElisabethBroeck, van den [424] *1702AchternaamBroeck, van den,Elisabeth [424] *1702 [424], ged. RK te Bavel [nb] op 20 mrt 1702 (getuige: Eva van Berckel).
IIIc.	Joannes (Jan) JoosenVoornaamJoannesJoosen [408] *1679AchternaamJoosen,Joannes [408] *1679VoornaamJanJoosen [408] *1679AchternaamJoosen,Jan [408] *1679 [408], (zn. van II [blz. ]), ged. RK te Bavel [nb] op 4 feb 1679 (getuige: Cornelius Janssen de Raet, Joanna Adriaens Peeters), ovl. (hoogstens 46 jaar oud) te Bavel [nb] voor 26 jan 1726, Wonende in Ginneken, otr. (1) [173] te Chaam [nb] op 20 feb 1707, kerk.huw. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 33 jaar oud) (RK) te Chaam [nb] op 7 mrt 1707 met Cornelia Adriani van EijlVoornaamCornelia AdrianiEijl, van [409] *1673AchternaamEijl, van,Cornelia Adriani [409] *1673 alias van Heel [409], dr. van Christianus Adriani van Eijl [411] en Cornelis Antonii [412], geb. te Chaam [nb], ged. RK te Chaam [nb] op 17 apr 1673 (getuige: Joanna Antonii, Henricus Janse), ovl. (minstens 40 jaar oud) na 9 mrt 1714.
	Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1.	Joannes (Jan) van den BroeckVoornaamJoannesBroeck, van den [430] *1707AchternaamBroeck, van den,Joannes [430] *1707VoornaamJanBroeck, van den [430] *1707AchternaamBroeck, van den,Jan [430] *1707 [430], ged. RK te Chaam [nb] op 1 okt 1707, ovl. (minstens 45 jaar oud) na 25 sep 1753, volgt IVe [blz. ].
2.	Maria van den BroeckVoornaamMariaBroeck, van den [429] *1709AchternaamBroeck, van den,Maria [429] *1709 [429], ged. RK te Chaam [nb] op 14 aug 1709 (getuige: Jacobus Joannis van den Broeck i.p.v. Maria Adriaan van Heel).
3.	Martinus van den BroeckVoornaamMartinusBroeck, van den [428] *1711AchternaamBroeck, van den,Martinus [428] *1711 [428], ged. RK te Chaam [nb] op 22 aug 1711 (getuige: Henricus van Alphen; Paulina Christiani).
4.	Cornelis van den BroeckVoornaamCornelisBroeck, van den [427] *1714AchternaamBroeck, van den,Cornelis [427] *1714 [427], ged. RK te Chaam [nb] op 9 mrt 1714 (getuige: Matheus Adriaansen; Cornelia van den Broeck).
	Joannes (Jan) JoosenVoornaamJoannesJoosen [408] *1679AchternaamJoosen,Joannes [408] *1679VoornaamJanJoosen [408] *1679AchternaamJoosen,Jan [408] *1679 [408], otr. (2) [174] te Chaam [nb] op 25 jan 1721, kerk.huw. (resp. ongeveer 42 en ongeveer 33 jaar oud) te Chaam [nb] op 16 feb 1721 met Joanna JaspersVoornaamJoannaJaspers [410] *1687AchternaamJaspers,Joanna [410] *1687 [410] alias Jenneken Jansen van Dorst, dr. van Joannes Cornelii Jaspers [1023] en Elisabeth Joannes Walteri [1024], geb. te Chaam [nb], ged. te Chaam [nb] op 17 sep 1687 (getuige: Joanna Cornelii Jaspers), ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Chaam [nb] op 8 jan 1746, (Joanna otr. (1) [180] te Chaam [nb] op 30 jan 1712, kerk.huw. (ongeveer 24 jaar oud) (RK) te Chaam [nb] op 14 feb 1712 met Adriaan Cornelis NuijtenVoornaamAdriaan CornelisNuijten [435] †1721AchternaamNuijten,Adriaan Cornelis [435] †1721 [435].), (Joanna otr. (3) [357] te Chaam [nb] op 26 jan 1726, kerk.huw. (ongeveer 38 jaar oud) te Chaam [nb] op 10 feb 1726 met Michiel Peeters van GilsVoornaamMichiel PeetersGils, van [1075]AchternaamGils, van,Michiel Peeters [1075] [1075].).
	Uit dit huwelijk 2 zonen:
1.	Cornelius Jansen van den BroeckVoornaamCornelius JansenBroeck, van den [434] *1721AchternaamBroeck, van den,Cornelius Jansen [434] *1721 [434], geb. mogelijk te Rijsbergen [nb], ovl. (minstens 42 jaar oud) na 24 mrt 1764, volgt IVf [blz. ].
2.	Aert Jansen van den BroeckVoornaamAert JansenBroeck, van den [4612] †1754AchternaamBroeck, van den,Aert Jansen [4612] †1754 [4612], RK, doopgetuige van zijn nicht Joanna van den BroeckVoornaamJoannaBroeck, van den [440] *1753AchternaamBroeck, van den,Joanna [440] *1753 [440] (zie IVf [blz. ]) te Ginneken [nb] op 3 mei 1753, doopgetuige van zijn neef Joannes van den BroeckVoornaamJoannesBroeck, van den [439] *1754AchternaamBroeck, van den,Joannes [439] *1754 [439] (zie IVf [blz. ]) te Ginneken [nb] op 7 sep 1754, ovl. na 7 sep 1754, Op 3-5-1753 en 7-9-1754 getuige bij doop te Ginneken.

Generatie IV

IVa.	Joannes Nicolaas van den BroeckVoornaamJoannes NicolaasBroeck, van den [349] *1706AchternaamBroeck, van den,Joannes Nicolaas [349] *1706 [349], (zn. van IIIa [blz. ]), ged. RK te Chaam [nb] op 15 mei 1706 (getuige: Joanna van den Broeck, Anthonetta Adriani), ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Chaam [nb] op 30 mei 1772, otr. [152] te Chaam [nb] op 31 mrt 1742, kerk.huw. (ongeveer 35 jaar oud) (RK) te Chaam [nb] op 15 apr 1742 met Catharina Adrianus WoutersVoornaamCatharina AdrianusWouters [350] []1780AchternaamWouters,Catharina Adrianus [350] []1780 [350] alias Elsackers??, geb. te Baarle‑Nassau [nb], RK, begr. te Baarle‑Nassau [nb] op 18 sep 1780, In 1780 wonende te Baarle-Nassau.
	Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1.	JoannaVoornaamJoannaBroeck, van den [370] *1742AchternaamBroeck, van den,Joanna [370] *1742 [370], ged. RK te Chaam [nb] op 18 dec 1742 (getuige: Paulus Severijns; Maria Adrianus Wouters i.p.v. Maria van den Broeck).
2.	NicolausVoornaamNicolausBroeck, van den [371] *1744AchternaamBroeck, van den,Nicolaus [371] *1744 [371], ged. RK te Chaam [nb] op 6 aug 1744 (getuige: Martinus Nicolai van den Broeck, Maria Adriani Wouters), ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Chaam [nb] op 15 apr 1777.
3.	AdrianusVoornaamAdrianusBroeck, van den [369] *1746AchternaamBroeck, van den,Adrianus [369] *1746 [369], ged. RK te Chaam [nb] op 16 mrt 1746 (getuige: Adrianus Wouters; Maria van den Broeck i.p.v. Adriana van Ghoorle).
4.	Joannes JanVoornaamJoannesBroeck, van den [372] *1749AchternaamBroeck, van den,Joannes [372] *1749 [372], ged. RK te Chaam [nb] op 9 jul 1749 (getuige: Christianus Wouters, Cornelia van Dun), ovl. (ongeveer 31 jaar oud) te Chaam [nb] op 17 jul 1780.
IVb.	Jacobus van den BroeckVoornaamJacobusBroeck, van den [81] *1708AchternaamBroeck, van den,Jacobus [81] *1708 [81], (zn. van IIIa [blz. ]), ged. RK te Chaam [nb] op 17 aug 1708 (getuige: Jacobus van den Broeck; Catharina Jacobi Wilhelmi), ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Chaam [nb] op 26 feb 1780, otr. [38] te Chaam [nb] op 25 aug 1736, kerk.huw. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 26 jaar oud) (RK) te Chaam [nb] op 9 sep 1736 met Adriana Gerardus van GoirlVoornaamAdriana GerardusGoirl, van [82] *1709AchternaamGoirl, van,Adriana Gerardus [82] *1709 [82] alias van Ghoorle, dr. van Gerardus Joannis van Goirl [343] en Adriana Anthonius Weijts [344], ged. RK te Chaam [nb] op 12 nov 1709 (getuige: Anthonis Adriani Heijns, Helena Laurentius), ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Chaam [nb] op 8 apr 1780.
	Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1.	Maria JacobusVoornaamMaria JacobusBroeck, van den [352] *1737AchternaamBroeck, van den,Maria Jacobus [352] *1737 [352], ged. RK te Chaam [nb] op 16 aug 1737 (getuige: Martinus Nicolai van den Broeck; Antonia Laurentii Wets), ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Chaam [nb] op 25 aug 1806, Woonde ten tijde van haar overlijden op Houtgoor, relatie[153] met Marinus Cornelius HendrixVoornaamMarinus CorneliusHendrix [353] *1729AchternaamHendrix,Marinus Cornelius [353] *1729 [353] alias Michielsen?, zn. van Cornelis Cornelis Hendrikkx [495] en Eva Stouts [496], ged. RK te Chaam [nb] op 10 okt 1729 (getuige: Hendricus Cornelis Hendrix, Maria Schram), ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Chaam [nb] op 9 jan 1810, Woonde in 1769 te Chaam.Woonde ten tijde van zijn overlijden op Houtgoor. Uit deze relatie geen kinderen.
2.	JoannaVoornaamJoannaBroeck, van den [351] *1739AchternaamBroeck, van den,Joanna [351] *1739 [351], ged. RK te Chaam [nb] op 18 sep 1739 (getuige: Martinus Nicolai van den Broeck, Antonia Laurentii Wets).
3.	CorneliaVoornaamCorneliaBroeck, van den [354] *1742AchternaamBroeck, van den,Cornelia [354] *1742 [354], ged. te Chaam [nb] op 4 aug 1742 (getuige: Paulus Severijns; Cornelia van Dun).
4.	Nicolaus Jacobus (Nicolaas)VoornaamNicolaus JacobusBroeck, van den [79] *1746AchternaamBroeck, van den,Nicolaus Jacobus [79] *1746VoornaamNicolaasBroeck, van den [79] *1746AchternaamBroeck, van den,Nicolaas [79] *1746 [79], ged. RK te Chaam [nb] op 16 mrt 1746, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) te Chaam [nb] op 3 feb 1833, volgt Va [blz. ].
IVc.	Martinus Nicolaas van den BroeckVoornaamMartinus NicolaasBroeck, van den [345] *1715AchternaamBroeck, van den,Martinus Nicolaas [345] *1715 [345], (zn. van IIIa [blz. ]), ged. RK te Chaam [nb] op 7 sep 1715 (getuige: Cornelia van den Broeck), ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Chaam [nb] op 28 dec 1784, Wonende te Chaam, otr. [151] te Chaam [nb] op 21 apr 1742, kerk.huw. (ongeveer 26 jaar oud) (RK) te Chaam [nb] op 6 mei 1742 met Cornelia Henricus van DunVoornaamCornelia HenricusDun, van [346] †1784AchternaamDun, van,Cornelia Henricus [346] †1784 [346], geb. te Gilze [nb], ovl. te Chaam [nb] voor 28 dec 1784.
	Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1.	Nicolaus MartinusVoornaamNicolaus MartinusBroeck, van den [359] *1742AchternaamBroeck, van den,Nicolaus Martinus [359] *1742 [359], ged. RK te Chaam [nb] op 4 nov 1742, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Chaam [nb] op 17 dec 1823, volgt Vb [blz. ].
2.	MariaVoornaamMariaBroeck, van den [363] *1743AchternaamBroeck, van den,Maria [363] *1743 [363], ged. RK te Chaam [nb] op 3 dec 1743 (getuige: Joannes Nicolaas van den Broek; Angela Hendricus van Dun), ovl. (ongeveer 41 jaar oud) te Chaam [nb] op 10 feb 1785, otr. [158] te Chaam [nb] op 28 apr 1781, kerk.huw. (ongeveer 37 jaar oud) (RK) te Chaam [nb] Geert hertrouwd op 28-11-1790 met Adriana Nooiens op 13 mei 1781 met Geert van GurpVoornaamGeertGurp, van [364]AchternaamGurp, van,Geert [364] alias van Gorp [364]. Uit dit huwelijk geen kinderen.
3.	Joannis Martinus (Jan)VoornaamJoannis MartinusBroeck, van den [365] *1747AchternaamBroeck, van den,Joannis Martinus [365] *1747VoornaamJanBroeck, van den [365] *1747AchternaamBroeck, van den,Jan [365] *1747 [365], ged. te Chaam [nb] op 27 jan 1747, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Chaam [nb] op 23 jul 1828, volgt Vc [blz. ].
IVd.	Joannes Jacobs (Jan) van den BroeckVoornaamJoannes JacobsBroeck, van den [426] *1699AchternaamBroeck, van den,Joannes Jacobs [426] *1699VoornaamJanBroeck, van den [426] *1699AchternaamBroeck, van den,Jan [426] *1699 [426], (zn. van IIIb [blz. ]), geb. te Bavel [nb], ged. RK te Bavel [nb] op 16 aug 1699 (getuige: Maria Adriaen Wijten i.p.v. Margaretha Joosen van den Broeck), begr. te Bavel [nb] op 7 mei 1725, In 1724 wonende te Bavel, otr. [683] te Bavel [nb] op 29 apr 1724, kerk.huw. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 25 jaar oud) te Bavel [nb] op 13 mei 1724 met Jenneke Janse van DorstVoornaamJenneke JanseDorst, van [1874] *1699AchternaamDorst, van,Jenneke Janse [1874] *1699 [1874], geb. te Dorst [nb] Of Bavel? circa 1699, RK, ovl. (minstens 27 jaar oud) na 12 mei 1726, In 1724 wonende te Dorst. In 1726 wonende te Bavel, (Jenneke Janse otr. (2) [3407] te Ginneken [nb] op 27 apr 1726, kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 30 jaar oud) (NH) te Ginneken [nb] op 12 mei 1726 met Adriaan Janse de BruynVoornaamAdriaan JanseBruyn, de [9370] *1696AchternaamBruyn, de,Adriaan Janse [9370] *1696 [9370].).
	Uit dit huwelijk één kind:
1.	??Voornaam??Broeck, van den [9367] †1725AchternaamBroeck, van den,?? [9367] †1725 [9367], ovl. te Bavel [nb] op 29 jul 1725.
IVe.	Joannes (Jan) van den BroeckVoornaamJoannesBroeck, van den [430] *1707AchternaamBroeck, van den,Joannes [430] *1707VoornaamJanBroeck, van den [430] *1707AchternaamBroeck, van den,Jan [430] *1707 [430], (zn. van IIIc [blz. ]), ged. RK te Chaam [nb] op 1 okt 1707 (getuige: Nicolaus van den Broeck, Paulina Christiani), ovl. (minstens 45 jaar oud) na 25 sep 1753, Wonende te Chaam, otr. [178] te Chaam [nb] op 27 mei 1752, kerk.huw. (ongeveer 44 jaar oud) (RK) te Chaam [nb] op 11 jun 1752 met Maria Adriana GeerdenVoornaamMaria AdrianaGeerden [431] †1783AchternaamGeerden,Maria Adriana [431] †1783 alias Gerrede [431], RK, ovl. te Chaam [nb] op 27 nov 1783.
	Uit dit huwelijk één dochter:
1.	Joanna Maria Joannis Adriana Maria?VoornaamJoanna Maria JoannisBroeck, van den [432] *1753AchternaamBroeck, van den,Joanna Maria Joannis [432] *1753 [432], ged. RK te Chaam [nb] op 25 sep 1753 (getuige: Mathaus Adrianus Geerden; Maria Anna van den Broeck), ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Chaam [nb] op 3 okt 1835 akte 21 (getuige: Anthonij van den Broek, 56 jaar, bouwman te Chaam), otr. [179] te Chaam [nb] op 1 aug 1778, kerk.huw. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 26 jaar oud) (RK) te Chaam [nb] op 16 aug 1778 met Adriaan Jan van GestelVoornaamAdriaanGestel, van [433] *1752AchternaamGestel, van,Adriaan [433] *1752 [433], ged. RK te Chaam [nb] op 29 jan 1752, landbouwer, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Chaam [nb] op 26 sep 1835, In Chaam wonende in Snijders 13, later Snijders 22. Uit dit huwelijk 11 kinderen.
IVf.	Cornelius Jansen van den BroeckVoornaamCornelius JansenBroeck, van den [434] *1721AchternaamBroeck, van den,Cornelius Jansen [434] *1721 [434], (zn. van IIIc [blz. ]), geb. mogelijk te Rijsbergen [nb], ged. RK te Chaam [nb] op 15 nov 1721 (getuige: Antonia Wauters), ovl. (minstens 42 jaar oud) na 24 mrt 1764, In 1751 wonende te Princenhage. Wonende te Chaam. In 1762 wonende te Gilze en Rijen, otr. [181] te Princenhage [nb] op 28 aug 1751, kerk.huw. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 25 jaar oud) (RK) Ook NH te Princenhage [nb] op 12 sep 1751 met Joanna Adriani de MoorVoornaamJoanna AdrianiMoor, de [436] *1726AchternaamMoor, de,Joanna Adriani [436] *1726 [436] alias Moore / Mooren, dr. van Adrianus de Moor [9422], geb. te Zundert [nb] circa 1726, RK, ovl. (minstens 38 jaar oud) na 24 mrt 1764, In 1751 wonende te Princenhage.
	Uit dit huwelijk 7 kinderen:
1.	AnnaVoornaamAnnaBroeck, van den [1320] *1751AchternaamBroeck, van den,Anna [1320] *1751 [1320], ged. RK te Princenhage [nb] op 8 nov 1751 (getuige: Laurentius van den Broeck, Cornelia Linders).
2.	JoannaVoornaamJoannaBroeck, van den [440] *1753AchternaamBroeck, van den,Joanna [440] *1753 [440], ged. RK te Ginneken [nb] op 3 mei 1753 (getuigen: haar oom Aert Jansen van den BroeckVoornaamAert JansenBroeck, van den [4612] †1754AchternaamBroeck, van den,Aert Jansen [4612] †1754 [4612] (zie IIIc [blz. ]), Aert Jan van den Broeck; Maria Adriani de Moor).
3.	JoannesVoornaamJoannesBroeck, van den [439] *1754AchternaamBroeck, van den,Joannes [439] *1754 [439], ged. RK te Ginneken [nb] op 7 sep 1754 (getuigen: zijn oom Aert Jansen van den BroeckVoornaamAert JansenBroeck, van den [4612] †1754AchternaamBroeck, van den,Aert Jansen [4612] †1754 [4612] (zie IIIc [blz. ]), Aert Jansen van den Broeck; Adriana Adriaense van de Moor).
4.	JacobaVoornaamJacobaBroeck, van den [438] *1756AchternaamBroeck, van den,Jacoba [438] *1756 [438], ged. RK te Ginneken [nb] op 9 nov 1756 (getuige: Adrianus Jansen de Moor; Joanna Meuwes).
5.	CorneliaVoornaamCorneliaBroeck, van den [437] *1758AchternaamBroeck, van den,Cornelia [437] *1758 [437], ged. RK te Ginneken [nb] op 28 okt 1758 (getuige: Arnoldus Rens; Cornelia de Moor).
6.	CorneliusVoornaamCorneliusBroeck, van den [7119] *1762AchternaamBroeck, van den,Cornelius [7119] *1762 [7119], ged. RK te Gilze [nb] op 13 nov 1762.
7.	PetronellaVoornaamPetronellaBroeck, van den [7211] *1764AchternaamBroeck, van den,Petronella [7211] *1764 [7211], ged. RK te Gilze [nb] op 24 mrt 1764.

Generatie V

Va.	Nicolaus Jacobus (Nicolaas) van den BroeckVoornaamNicolaus JacobusBroeck, van den [79] *1746AchternaamBroeck, van den,Nicolaus Jacobus [79] *1746VoornaamNicolaasBroeck, van den [79] *1746AchternaamBroeck, van den,Nicolaas [79] *1746 [79], (zn. van IVb [blz. ]), ged. RK te Chaam [nb] op 16 mrt 1746 (getuige: Antonius Wagemans; Maria van den Hoogendijck), landbouwer, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) te Chaam [nb] akte 5 op 3 feb 1833, Woonde ten tijde van zijn huwelijk in Wortel (Hoogstraten). IUn Chaam wonende aan de Kerkstraat 106, otr. [35] te Chaam [nb] op 3 nov 1770, tr. (beiden ongeveer 24 jaar oud) te Chaam [nb] op 18 nov 1770, kerk.huw. (RK) met Joanna Abraham van GilsVoornaamJoannaGils, van [80] *1746AchternaamGils, van,Joanna [80] *1746 [80] alias van Ghielse, dr. van Abraham van Ghielse [357] en Maria Marijnis Laurijsen [358], geb. te Chaam [nb], ged. RK te Chaam [nb] op 9 feb 1746 (getuige: Adrianus Brouwers; Maria Florus), ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Chaam [nb] op 1 dec 1817 akte 24.
	Uit dit huwelijk 9 kinderen:
1.	JoannesVoornaamJoannesBroeck, van den [83] *1771AchternaamBroeck, van den,Joannes [83] *1771 [83], ged. RK te Chaam [nb] op 18 jul 1771, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Chaam [nb] op 1 aug 1843, volgt VIa [blz. ].
2.	AbrahamVoornaamAbrahamBroeck, van den [340] *1772AchternaamBroeck, van den,Abraham [340] *1772 [340], ged. RK te Chaam [nb] op 9 nov 1772 (getuige: Jacobus van den Broeck, Angela van Gils), ovl. (ongeveer 8 maanden oud) te Chaam [nb] op 13 jul 1773.
3.	MariaVoornaamMariaBroeck, van den [332] *1774AchternaamBroeck, van den,Maria [332] *1774 [332], ged. RK te Chaam [nb] op 25 mei 1774 (getuige: Jacobus van den Broeck; Cornelia van Gils), ovl. (ongeveer 3 jaar oud) te Chaam [nb] op 3 jul 1777.
4.	WilhelmaVoornaamWilhelmaBroeck, van den [334] *1776AchternaamBroeck, van den,Wilhelma [334] *1776 [334], ged. RK te Chaam [nb] op 24 jul 1776 (getuige: Joannes van Gils, Maria Jacobus van den Broeck).
5.	AbrahamVoornaamAbrahamBroeck, van den [335] *1778AchternaamBroeck, van den,Abraham [335] *1778 [335], ged. RK te Chaam [nb] op 3 mei 1778 (getuige: Jacobus van den Broeck, Cornelia van Gils), ovl. (ongeveer 4 jaar oud) te Chaam [nb] op 23 aug 1782.
6.	AdrianusVoornaamAdrianusBroeck, van den [77] *1779AchternaamBroeck, van den,Adrianus [77] *1779 [77], geb. te Chaam [nb], ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Chaam [nb] op 23 dec 1848, volgt VIb [blz. ].
7.	Adriana MariaVoornaamAdriana MariaBroeck, van den [333] *1782AchternaamBroeck, van den,Adriana Maria [333] *1782 [333], ged. RK te Chaam [nb] op 1 sep 1782 (getuige: Joannes van Gils, Maria van den Broeck), ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Chaam [nb] op 10 feb 1785.
8.	JacobusVoornaamJacobusBroeck, van den [338] *1786AchternaamBroeck, van den,Jacobus [338] *1786 [338], ged. RK te Chaam [nb] op 2 jan 1786, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Chaam [nb] op 6 dec 1871, volgt VIc [blz. ].
9.	Abraham (Adam)VoornaamAbrahamBroeck, van den [320] *1788AchternaamBroeck, van den,Abraham [320] *1788VoornaamAdamBroeck, van den [320] *1788AchternaamBroeck, van den,Adam [320] *1788 [320], ged. RK te Chaam [nb] op 17 dec 1788, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Chaam [nb] op 5 okt 1873, volgt VId [blz. ].
Vb.	Nicolaus Martinus van den BroeckVoornaamNicolaus MartinusBroeck, van den [359] *1742AchternaamBroeck, van den,Nicolaus Martinus [359] *1742 [359], (zn. van IVc [blz. ]), ged. RK te Chaam [nb] op 4 nov 1742 (getuige: Henricus van Dun; Maria van den Broeck), landbouwer, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Chaam [nb] op 17 dec 1823 akte 23 (getuige: Francus van den Broek, oud 38 jaar, landbouwer), otr. [156] op 27 apr 1782, tr. huwelijk met dispensatie i.v.m. bloedverwantschap 4de graad, kerk.huw. (resp. ongeveer 39 en ongeveer 22 jaar oud) (RK) te Chaam [nb] op 12 mei 1782 met Joanna Alias Jeno SchramVoornaamJoannaSchram [360] *1760AchternaamSchram,Joanna [360] *1760 [360], dr. van Franciscus Schram [361] en Gertrudis Joannis Block [362], ged. RK te Chaam [nb] op 19 mrt 1760 (getuige: Maria van Arendonck), getuige bij doop Maria 1782, ovl. (minstens 38 jaar oud) na 1 nov 1798.
	Uit dit huwelijk 8 kinderen:
1.	CorneliaVoornaamCorneliaBroeck, van den [374] *1783AchternaamBroeck, van den,Cornelia [374] *1783 [374], ged. RK te Chaam [nb] op 23 aug 1783 (getuige: Gertrudis Blocken), ovl. (ongeveer 2 maanden oud) te Chaam [nb] op 21 nov 1783.
2.	Franciscus NicolaasVoornaamFranciscus NicolaasBroeck, van den [375] *1785AchternaamBroeck, van den,Franciscus Nicolaas [375] *1785 [375], ged. te Chaam [nb] op 6 dec 1785, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Chaam [nb] op 8 mrt 1866, volgt VIe [blz. ].
3.	MariaVoornaamMariaBroeck, van den [377] *1788AchternaamBroeck, van den,Maria [377] *1788 [377], ged. RK te Chaam [nb] op 23 mei 1788 (getuige: Joannes Schram; Johanna Schram), meid, In Chaam wonende aan de Kerksktraat 121 als meid.
4.	MartinusVoornaamMartinusBroeck, van den [378] *1791AchternaamBroeck, van den,Martinus [378] *1791 [378], ged. te Chaam [nb] op 11 jan 1791 (getuige: Gertrudis Schram; Adrianus Brouwers), ovl. (ongeveer 3 maanden oud) te Chaam [nb] op 4 mei 1791.
5.	GertrudisVoornaamGertrudisBroeck, van den [373] *1793AchternaamBroeck, van den,Gertrudis [373] *1793 [373], ged. RK te Chaam [nb] op 1 mei 1793 (getuige: Gertrudis Schram, Lucia Schram).
6.	levenloosVoornaamlevenloosBroeck, van den [379] *1796AchternaamBroeck, van den,levenloos [379] *1796 [379], ged. te Chaam [nb] op 5 jan 1796 nooddoop, ovl. (ongeveer 2 dagen oud) te Chaam [nb] op 7 jan 1796.
7.	Gerardus GeraardVoornaamGerardusBroeck, van den [381] *1797AchternaamBroeck, van den,Gerardus [381] *1797 [381], ged. RK te Chaam [nb] op 30 mrt 1797 (getuige: Gerardus Schram; Joanna van der Schoot), ovl. (ongeveer 7 maanden oud) te Chaam [nb] op 14 nov 1797.
8.	CorneliusVoornaamCorneliusBroeck, van den [380] *1798AchternaamBroeck, van den,Cornelius [380] *1798 [380], ged. RK te Chaam [nb] op 1 nov 1798 (getuige: Petrus van Gestel, Maria van den Broeck).
Vc.	Joannis Martinus (Jan) van den BroeckVoornaamJoannis MartinusBroeck, van den [365] *1747AchternaamBroeck, van den,Joannis Martinus [365] *1747VoornaamJanBroeck, van den [365] *1747AchternaamBroeck, van den,Jan [365] *1747 [365], (zn. van IVc [blz. ]), ged. te Chaam [nb] op 27 jan 1747 (getuige: Petrus van Dun, Adriana van Ghoorle), kostganger, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Chaam [nb] op 23 jul 1828 akte 15 (getuige: zijn zoon Cornelis van den Broek, oud 50 jaar), In Chaam wonende aan Snijders 23bis, otr. (1) [159] te Chaam [nb] op 6 feb 1773, kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 27 jaar oud) (RK) te Chaam [nb] op 21 feb 1773 met Cornelia van ReuselVoornaamCorneliaReusel, van [366] *1745AchternaamReusel, van,Cornelia [366] *1745 [366], dr. van Cornelius Petrus van Reusel [367] en Maria Joannis van Besouw [368], ged. RK te Chaam [nb] op 11 apr 1745 (getuige: Joannes van Reusel; Catharina Joannis Stoops), ovl. (ongeveer 38 jaar oud) te Chaam [nb] op 29 nov 1783.
	Uit dit huwelijk 6 kinderen:
1.	CorneliusVoornaamCorneliusBroeck, van den [385] *1774AchternaamBroeck, van den,Cornelius [385] *1774 [385], ged. RK te Chaam [nb] op 25 jul 1774 (getuige: Martinus van den Broek; Joanna Matheus Buijs), ovl. (ongeveer 5 weken oud) te Chaam [nb] op 29 aug 1774.
2.	CorneliusVoornaamCorneliusBroeck, van den [387] *1775AchternaamBroeck, van den,Cornelius [387] *1775 [387], ged. RK te Chaam [nb] op 29 sep 1775, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Chaam [nb] op 4 mrt 1847, volgt VIf [blz. ].
3.	Joannes JanVoornaamJoannesBroeck, van den [386] *1777AchternaamBroeck, van den,Joannes [386] *1777 [386], ged. RK te Chaam [nb] op 2 jun 1777 (getuige: Adrianus van Reusel; Maria van den Broeck), ovl. (ongeveer 4 jaar oud) te Chaam [nb] op 1 jun 1782.
4.	AntoniusVoornaamAntoniusBroeck, van den [389] *1779AchternaamBroeck, van den,Antonius [389] *1779 [389], ged. RK te Chaam [nb] op 6 mrt 1779, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Chaam [nb] op 11 mei 1859, volgt VIg [blz. ].
5.	CorneliaVoornaamCorneliaBroeck, van den [391] *1781AchternaamBroeck, van den,Cornelia [391] *1781 [391], ged. RK te Chaam [nb] op 24 jan 1781 (getuige: Matheus Buijs; Jacoba van Gils i.p.v. Maria van Gestel), ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Chaam [nb] op 20 sep 1849 akte 24 Steven van Dun (zoon) en Martinus van den Broek (52 jaar, winkelier, neef), otr. [165] te Chaam [nb] op 28 jan 1804, kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 25 jaar oud) (RK) te Chaam [nb] op 12 feb 1804 met Adrianus (Adriaan) van DunVoornaamAdrianusDun, van [392] *1778AchternaamDun, van,Adrianus [392] *1778VoornaamAdriaanDun, van [392] *1778AchternaamDun, van,Adriaan [392] *1778 [392], ged. RK te Chaam [nb] op 11 sep 1778, ovl. (hoogstens 71 jaar oud) voor 20 sep 1849, In Chaam wonende aan Snijders 23, later 23a. Uit dit huwelijk 4 kinderen.
6.	MariaVoornaamMariaBroeck, van den [384] *1782AchternaamBroeck, van den,Maria [384] *1782 [384], ged. RK te Chaam [nb] op 11 nov 1782 (getuige: Gerardus van Gorp; Joanna Schram), ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Chaam [nb] op 22 dec 1783.
	Joannis Martinus (Jan) van den BroeckVoornaamJoannis MartinusBroeck, van den [365] *1747AchternaamBroeck, van den,Joannis Martinus [365] *1747VoornaamJanBroeck, van den [365] *1747AchternaamBroeck, van den,Jan [365] *1747 [365], tr. (resp. ongeveer 64 en ongeveer 60 jaar oud) (2) [338] (Burgerlijke Stand) te Chaam [nb] op 9 feb 1811 akte 1, kerk.huw. (RK) met Anna Maria Cornelia DomsVoornaamAnna Maria CorneliaDoms [1025] *1751AchternaamDoms,Anna Maria Cornelia [1025] *1751 [1025], dr. van Cornelis Doms [1026] en Jeanne Maria Geerts [1027], geb. te Martel [nb] circa 1 jan 1751, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Chaam [nb] op 12 sep 1814 akte 25 (getuige: Cornelis van den Broek, bouwman), Woonde ten tijde van haar overlijden op het gehucht Snijders nr. 23.
	Uit dit huwelijk geen kinderen.

Generatie VI

VIa.	Joannes Jan van den BroeckVoornaamJoannesBroeck, van den [83] *1771AchternaamBroeck, van den,Joannes [83] *1771 [83], (zn. van Va [blz. ]), ged. RK te Chaam [nb] op 18 jul 1771 (getuige: Adrianus van Gils, Adriana van den Broeck), arbeider, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Chaam [nb] akte 12 op 1 aug 1843, In 1806 woonende aan de kerk in Chaam. Woonde bij de kerk in Alphen, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 23 jaar oud) [39] te Alphen [nb] op 21 mei 1797 met Anna Maria SwolfsVoornaamAnna MariaSwolfs [84] *1774AchternaamSwolfs,Anna Maria [84] *1774 [84], geb. te Alphen [nb], ged. RK te Alphen [nb] op 1 apr 1774, arbeidster, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) te Chaam [nb] op 1 nov 1860 akte 12, In Chaam wonenden aan de Heikant. Later Dassimus.
	Uit dit huwelijk 10 kinderen:
1.	WilhelmusVoornaamWilhelmusBroeck, van den [449] *1798AchternaamBroeck, van den,Wilhelmus [449] *1798 [449], ged. RK te Chaam [nb] op 10 feb 1798 (getuige: Nicolaus van den Broeck; Antonia Swols), ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Chaam [nb] verdronken? op 13 sep 1800.
2.	MariaVoornaamMariaBroeck, van den [441] *1799AchternaamBroeck, van den,Maria [441] *1799 [441], geb. te Chaam [nb], ged. RK te Chaam [nb] op 26 sep 1799 (getuige: Cornelius Swols; Joanna van Gils), ovl. (minstens 22 jaar oud) na 17 aug 1822, tr. (resp. ongeveer 22 en 30 jaar oud) [4474] (Burgerlijke Stand) te Teteringen [nb] op 17 aug 1822 akte 3 met Cornelis BrouwersVoornaamCornelisBrouwers [11596] *1792AchternaamBrouwers,Cornelis [11596] *1792 [11596], zn. van Cornelis Brouwers [11597] en Adriana Clockx [11598], geb. te Oosterhout [nb] op 17 mei 1792, ovl. (minstens 30 jaar oud) na 17 aug 1822. Uit dit huwelijk geen kinderen.
3.	Wilhelmus WillemVoornaamWilhelmusBroeck, van den [443] *1802AchternaamBroeck, van den,Wilhelmus [443] *1802 [443], ged. RK te Chaam [nb] op 1 jan 1802 (getuige: Nicolaus van den Broeck; Petronella Swols), bouwmansknecht, wonende te Gilze, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 23 jaar oud) [182] te Chaam [nb] op 3 mei 1828 akte 5 met Johanna van der VoortVoornaamJohannaVoort, van der [444] *1805AchternaamVoort, van der,Johanna [444] *1805 [444], dr. van Cornelis van der Voort [445] (arbeider) en Adriana Pijpers [446] (arbeidster), geb. te Chaam [nb] circa 1 jan 1805, arbeidster. Uit dit huwelijk geen kinderen.
4.	AntoniaVoornaamAntoniaBroeck, van den [442] *1804AchternaamBroeck, van den,Antonia [442] *1804 [442], ged. RK te Chaam [nb] op 24 okt 1804 (getuige: Adrianus van den Broeck; Paulina Swolvs), ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Chaam [nb] op 19 nov 1805.
5.	AntoniaVoornaamAntoniaBroeck, van den [453] *1806AchternaamBroeck, van den,Antonia [453] *1806 [453], ged. RK te Chaam [nb] op 28 nov 1806 (getuige: Abraham van den Broeck; Joanna Swolvs), ovl. (ongeveer 27 dagen oud) te Chaam [nb] op 25 dec 1806.
6.	Wilhelma WillemijnaVoornaamWilhelmaBroeck, van den [452] *1807AchternaamBroeck, van den,Wilhelma [452] *1807 [452], ged. te Chaam [nb] op 22 dec 1807 (getuige: Abraham van den Broek; Joanna Swolvs), ovl. (ongeveer 8 dagen oud) te Chaam [nb] op 30 dec 1807.
7.	AntoniaVoornaamAntoniaBroeck, van den [448] *1809AchternaamBroeck, van den,Antonia [448] *1809 [448], ged. RK te Chaam [nb] op 9 nov 1809 (getuige: Petrus Schellekens; Paulina Swolvs).
8.	Magdalena van den BroekVoornaamMagdalenaBroek, van den [451] *1812AchternaamBroek, van den,Magdalena [451] *1812 [451], geb. te Chaam [nb] op 28 jul 1812 akte 21, RK, ovl. (82 jaar oud) te Chaam [nb] op 31 okt 1894.
9.	Elisabeth van den BroekVoornaamElisabethBroek, van den [447] *1815AchternaamBroek, van den,Elisabeth [447] *1815 [447], geb. te Chaam [nb] op 24 jan 1815 akte 4, RK, ovl. (2 jaar oud) te Chaam [nb] op 21 dec 1817 akte 25.
10.	Cornelis van den BroekVoornaamCornelisBroek, van den [450] *1817AchternaamBroek, van den,Cornelis [450] *1817 [450], geb. op 29 mei 1817 akte 13, RK, ovl. (1 jaar oud) te Chaam [nb] op 17 jul 1818 akte 15.
VIb.	Adrianus Adriaan van den BroeckVoornaamAdrianusBroeck, van den [77] *1779AchternaamBroeck, van den,Adrianus [77] *1779 [77], (zn. van Va [blz. ]), geb. te Chaam [nb], ged. RK te Chaam [nb] op 10 aug 1779 (getuige: Antonius Cockx, Anna Laurentius van Gool), bouwman, arbeider, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Chaam [nb] op 23 dec 1848 akte 25 (getuige: Abraham van den Broek (62 jaar)), In Chaam wonende aan de Houtgoor en Leggen 153c. Woonde in 1833 in de Oordeelsche straat te Baarle Nassau, tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 39 jaar oud) (1) [184] (Burgerlijke Stand) te Baarle‑Nassau [nb] op 30 mrt 1818 akte 3 met Joanna HermansVoornaamJoannaHermans [337] *1778AchternaamHermans,Joanna [337] *1778 [337], dr. van Henricus Hermans Hermans [459] en Maria Catharina Verheijen [460], geb. te Baarle‑Nassau [nb], ged. te Baarle‑Nassau [nb] op 9 dec 1778 onder voorwaarde gedoopt (getuigen: Gerardus Verheijeb en Joanna Jacoba van de Pas), arbeidster, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Chaam [nb] op 19 jun 1825 akte 6.
	Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1.	Johanna van den BroekVoornaamJohannaBroek, van den [455] *1819AchternaamBroek, van den,Johanna [455] *1819 [455], geb. te Chaam [nb] op 4 apr 1819 akte 5, meid, In Chaam wonende aan de Heikant 33 en aan de Kerkstraat 119. Op 16-3-1843 van Chaam naar Antwerpen.
2.	Hendricus van den BroekVoornaamHendricusBroek, van den [336] *1822AchternaamBroek, van den,Hendricus [336] *1822 [336], geb. te Chaam [nb] op 21 jan 1822 akte 3, knecht, In Chaam o.a. wonende aan de Kerkstraatr 131 (als knecht). Op 6-5-1840 van Chaam naar Teteringen.
	Op 17-9-1859 wederom uit Chaam naar Teteringen (Terheijdenseweg).
	Adrianus Adriaan van den BroeckVoornaamAdrianusBroeck, van den [77] *1779AchternaamBroeck, van den,Adrianus [77] *1779 [77], tr. (resp. ongeveer 48 en ongeveer 30 jaar oud) (2) [37] (Burgerlijke Stand) te Chaam [nb] op 13 jan 1828 akte 1, kerk.huw. (RK) met Johanna NoijensVoornaamJohannaNoijens [78] *1797AchternaamNoijens,Johanna [78] *1797 [78] alias van Nooijen, dr. van Gijsbertus Noijens [457] en Cornelia Reijntjens [458] (arbeidster), ged. RK te Chaam [nb] op 19 dec 1797 (getuige: Arnoldus Reijntjens; Adriana Noijens), dienstmeid, arbeidster, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Chaam [nb] op 1 jan 1878 akte 1, Op 28-12-1875 uit Chaam naar Gilze. Op 29-11-1876 terug uit Gilze.
	Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1.	Cornelia van den BroekVoornaamCorneliaBroek, van den [456] *1829AchternaamBroek, van den,Cornelia [456] *1829 [456], geb. te Chaam [nb] op 9 mei 1829 akte 12, Op 22-5-1841 van Chaam naar Ginneken.
2.	Johannes Baptist van den BroekVoornaamJohannes BaptistBroek, van den [49] *1833AchternaamBroek, van den,Johannes Baptist [49] *1833 [49], geb. te Baarle‑Nassau [nb] op 4 dec 1833, ovl. (70 jaar oud) te Ginneken [nb] op 21 dec 1903, volgt VIIa [blz. ].
3.	Petronella van den BroekVoornaamPetronellaBroek, van den [454] *1837AchternaamBroek, van den,Petronella [454] *1837 [454], geb. te Chaam [nb] op 4 okt 1837 akte 30.
VIc.	Jacobus van den BroeckVoornaamJacobusBroeck, van den [338] *1786AchternaamBroeck, van den,Jacobus [338] *1786 [338], (zn. van Va [blz. ]), ged. RK te Chaam [nb] op 2 jan 1786 (getuige: Joannes van Gils; Engelina van Gils i.p.v. Maria van den Broeck), dienstknecht, knecht, bouwmansknecht, bouwman, akkerbouwer, landbouwer, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Chaam [nb] op 6 dec 1871 akte 31, In Chaam woonachtig op de Leggen 148, tr. (resp. ongeveer 42 en ongeveer 27 jaar oud) [148] te Chaam [nb] op 6 feb 1828 akte 2 met Johanna MeeuwesenVoornaamJohannaMeeuwesen [339] *1800AchternaamMeeuwesen,Johanna [339] *1800 [339], dr. van Petrus Meeuwesen [1058] (landbouwer) en Joanna van Gestel [1059] (landbouwster), ged. RK te Chaam [nb] op 18 jul 1800 (getuige: Gerardus Meeuwesen, Aldegondis van Gurp), landbouwster, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Chaam [nb] op 19 aug 1872 akte 23 (getuige: zoon Johannes van den Broek, oud 40 jaar, landbouwer).
	Uit dit huwelijk 3 zonen:
1.	Johannes (Jan) van den BroekVoornaamJohannesBroek, van den [463] *1832AchternaamBroek, van den,Johannes [463] *1832VoornaamJanBroek, van den [463] *1832AchternaamBroek, van den,Jan [463] *1832 [463], geb. te Chaam [nb] op 24 aug 1832 akte 18, landbouwer, ovl. (69 jaar oud) te Chaam [nb] op 1 jul 1902 akte 14, Op 14-7-1880 uit Chaam naar Alphen. Op15-9-1890 uit Alphen. In Chaam aan de Dorpstraat, relatie[186] met Adriana de LaatVoornaamAdrianaLaat, de [464] *1839AchternaamLaat, de,Adriana [464] *1839 [464], dr. van Josephus de Laat [1039] (bouwman) en Adriana Rozenberg [1040] (bouweres), geb. te Alphen [nb] op 19 feb 1839 akte 8, ovl. (72 jaar oud) te Chaam [nb] op 11 mrt 1911. Uit deze relatie geen kinderen.
2.	Nicolaas van den BroekVoornaamNicolaasBroek, van den [462] *1841AchternaamBroek, van den,Nicolaas [462] *1841 [462], geb. te Chaam [nb] op 10 mrt 1841 akte 9, landbouwer, ovl. (87 jaar oud) te Chaam [nb] op 7 apr 1928 akte 5, In Chaam aan de Meijsberg.
3.	Adrianus van den BroekVoornaamAdrianusBroek, van den [461] *1844AchternaamBroek, van den,Adrianus [461] *1844 [461], geb. te Chaam [nb] op 29 mrt 1844 akte 12, ovl. (60 jaar oud) te Chaam [nb] op 25 dec 1904 akte 23, Op 14-7-1889 uit Chaam naar Alphen. Op 27-12-1889 terug naar Chaam.
VId.	Abraham (Adam) van den BroeckVoornaamAbrahamBroeck, van den [320] *1788AchternaamBroeck, van den,Abraham [320] *1788VoornaamAdamBroeck, van den [320] *1788AchternaamBroeck, van den,Adam [320] *1788 [320], (zn. van Va [blz. ]), ged. RK te Chaam [nb] op 17 dec 1788 (getuige: Abraham van Beckhoven; Cornelia van den Broeck), landbouwer, bouwman, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Chaam [nb] akte 34 op 5 okt 1873, In Chaam wonende in Houtgoor en Leggen. Woonde tot zijn dood bij zijn zoon Nicolaus, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 34 jaar oud) [142] (Burgerlijke Stand) te Gilze [nb] op 30 sep 1812 akte 16 met Engelina (Angelique) van AlphenVoornaamEngelinaAlphen, van [321] *1778AchternaamAlphen, van,Engelina [321] *1778VoornaamAngeliqueAlphen, van [321] *1778AchternaamAlphen, van,Angelique [321] *1778 [321], dr. van Jacques (Jan) van Alphen [1108] en Maria Adrienne Geijsbregts [1109], ged. RK te Bavel [nb] op 5 mei 1778, landbouwster, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Chaam [nb] akte 8 op 9 mrt 1849 (getuige: Abraham van den Broek, oud 63 jaar, echtgenoot; Jan Bruins, 28 jaar, schoonzoon (beide landbouwers te Chaam)).
	Uit dit huwelijk 6 kinderen:
1.	Anna van den BroekVoornaamAnnaBroek, van den [322] *1814AchternaamBroek, van den,Anna [322] *1814 [322], geb. te Gilze Rijen [nb] op 10 nov 1814 akte 56, RK, kraamster, ovl. (66 jaar oud) te Chaam [nb] op 30 jul 1881 akte 20, In Chaam wonende aan de Kerkstraat 107, tr. (resp. 33 en ongeveer 27 jaar oud) (1) [145] te Chaam [nb] op 6 mei 1848 akte 4 met Jan BruinsVoornaamJanBruins [329] *1821AchternaamBruins,Jan [329] *1821 [329], zn. van Gerardus Bruins [1090] en Petronella van de Ven [1091], geb. te Hilvarenbeek [nb] circa 1821, bouwmansknecht, landbouwer, ovl. (minstens 28 jaar oud) na 9 mrt 1849, Woonachtig te Ginneken. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 43 en ongeveer 38 jaar oud) (2) [343] te Chaam [nb] weduwe van Jan Bruins op 19 sep 1858 akte 4 met Adiaan van OersVoornaamAdiaanOers, van [1033] *1820AchternaamOers, van,Adiaan [1033] *1820 [1033], zn. van Hendrik van Oers [1034] en Dingena Meeren [1035], geb. te Chaam [nb] circa 1820, dienstbode, Woonachtig te Ginneken. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2.	Johanna van den BroekVoornaamJohannaBroek, van den [323] *1816AchternaamBroek, van den,Johanna [323] *1816 [323], geb. te Gilze [nb] op 27 jun 1816 akte 31, RK, landbouwster, tr. (resp. 27 en ongeveer 29 jaar oud) [144] te Chaam [nb] op 10 feb 1844 akte 1 met Josephus VerstallenVoornaamJosephusVerstallen [328] *1815AchternaamVerstallen,Josephus [328] *1815 [328], zn. van Johannes Verstallen [1081] en Stoffelena Wagemans [1082], geb. te Chaam [nb] circa 1815, kledermaker, bouwmansknecht, Woonachtig te Bavel onder Ginneken. Uit dit huwelijk geen kinderen.
3.	Adriana Maria van den BroekVoornaamAdriana MariaBroek, van den [324] *1818AchternaamBroek, van den,Adriana Maria [324] *1818 [324], geb. te Gilze [nb] op 14 mrt 1818 akte 16, RK, meid, ovl. (25 jaar oud) te Chaam [nb] op 30 apr 1843 akte 6, Woonachtig op Houtgoor.
4.	Jacobus van den BroekVoornaamJacobusBroek, van den [325] *1820AchternaamBroek, van den,Jacobus [325] *1820 [325], geb. te Gilze [nb] op 20 jan 1820, volgt VIIb [blz. ].
5.	Johannes van den BroekVoornaamJohannesBroek, van den [326] *1822AchternaamBroek, van den,Johannes [326] *1822 [326], geb. te Gilze Rijen [nb] op 24 jun 1822, ovl. (minstens 64 jaar oud) na 11 jan 1887, volgt VIIc [blz. ].
6.	Nicolaus van den BroekVoornaamNicolausBroek, van den [330] *1825AchternaamBroek, van den,Nicolaus [330] *1825 [330], geb. te Ginneken [nb] op 3 aug 1825, ovl. (74 jaar oud) te Chaam [nb] op 15 sep 1899, volgt VIId [blz. ].
VIe.	Franciscus Nicolaas van den BroeckVoornaamFranciscus NicolaasBroeck, van den [375] *1785AchternaamBroeck, van den,Franciscus Nicolaas [375] *1785 [375], (zn. van Vb [blz. ]), ged. te Chaam [nb] op 6 dec 1785 (getuige: Gertrudis Blocken), bouwman, landbouwer, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Chaam [nb] op 8 mrt 1866 akte 10, In Chaam wonende aan de Houtgoor en Leggen, otr. [161] te Chaam [nb] op 3 nov 1810, kerk.huw. (beiden ongeveer 24 jaar oud) (RK) te Chaam [nb] op 18 nov 1810 met Petronella van GoolVoornaamPetronellaGool, van [376] *1785AchternaamGool, van,Petronella [376] *1785 [376], dr. van Antonius van Gool [382] en Antonia van Roijen [383], ged. te Chaam [nb] op 27 dec 1785 (getuige: Nicolaes van den Broeck, Maria van de Borst i.p.v. Gertrudis van Gool), landbouwster, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Chaam [nb] op 27 mrt 1867 akte 3.
	Uit dit huwelijk 7 kinderen:
1.	Antoinetta van den BroekVoornaamAntoinettaBroek, van den [473] *1813AchternaamBroek, van den,Antoinetta [473] *1813 [473], geb. te Chaam [nb] op 19 okt 1813 akte 20, ovl. (89 jaar oud) te Chaam [nb] op 26 apr 1903 akte 8, relatie[189] met Jan Francis VerheijenVoornaamJan FrancisVerheijen [474] †1903AchternaamVerheijen,Jan Francis [474] †1903 [474], ovl. voor 26 apr 1903. Uit deze relatie geen kinderen.
2.	Geertruij van den BroekVoornaamGeertruijBroek, van den [472] *1815AchternaamBroek, van den,Geertruij [472] *1815 [472], geb. te Chaam [nb] op 11 feb 1815 akte 6.
3.	Anna Maria van den BroekVoornaamAnna MariaBroek, van den [475] *1816AchternaamBroek, van den,Anna Maria [475] *1816 [475], geb. te Chaam [nb] op 28 feb 1816 akte 4, arbeidster; landbouwster, ovl. (80 jaar oud) te Chaam [nb] op 15 mei 1896 akte 13, tr. (resp. 22 en 27 jaar oud) [190] (Burgerlijke Stand) te Chaam [nb] op 4 aug 1838 akte 6 met Bernard VerbovenVoornaamBernardVerboven [476] *1811AchternaamVerboven,Bernard [476] *1811 [476], zn. van Adriaan Verboven [477] en Petronella van der Linden [478], geb. te Baarle‑Nassau [nb] op 24 jan 1811 akte 6, bouwmansknecht, ovl. (hoogstens 85 jaar oud) voor 15 mei 1896, Woonachtig in Baarle-Hertog. Uit dit huwelijk één dochter.
4.	AntonijVoornaamAntonijBroeck, van den [470] *1817AchternaamBroeck, van den,Antonij [470] *1817 [470], geb. te Chaam [nb] op 15 dec 1817, ovl. (78 jaar oud) te Breda [nb] op 6 mei 1896, volgt VIIe [blz. ].
5.	Johanna van den BroekVoornaamJohannaBroek, van den [469] *1820AchternaamBroek, van den,Johanna [469] *1820 [469], geb. te Chaam [nb] op 11 mei 1820 akte 14, ovl. (3 dagen oud) te Chaam [nb] op 14 mei 1820 akte 10.
6.	Johanna van den BroekVoornaamJohannaBroek, van den [468] *1821AchternaamBroek, van den,Johanna [468] *1821 [468], geb. te Chaam [nb] op 27 mei 1821 akte 13, ovl. (13 dagen oud) te Chaam [nb] op 9 jun 1821 akte 14.
7.	Cornelia van den BroekVoornaamCorneliaBroek, van den [465] *1824AchternaamBroek, van den,Cornelia [465] *1824 [465], geb. te Chaam [nb] op 26 mrt 1824 akte 6, landbouwster, ovl. (42 jaar oud) te Chaam [nb] op 5 okt 1866 akte 23, tr. (resp. 28 en ongeveer 27 jaar oud) [187] (Burgerlijke Stand) te Chaam [nb] op 24 apr 1852 akte 2, kerk.huw. (RK) met Francus van EngelenVoornaamFrancusEngelen, van [466] *1825AchternaamEngelen, van,Francus [466] *1825 [466], zn. van Andries van Engelen [481] (landbouwer) en Johanna Laurijssen [482] (landbouwster), geb. te Chaam [nb] circa 1825, houtsager, ovl. (minstens 42 jaar oud) na 27 mrt 1867. Uit dit huwelijk geen kinderen.
VIf.	Cornelius van den BroeckVoornaamCorneliusBroeck, van den [387] *1775AchternaamBroeck, van den,Cornelius [387] *1775 [387], (zn. van Vc [blz. ]), ged. RK te Chaam [nb] op 29 sep 1775 (getuige: Martinus van den Broek; Joanna van Reusel), arbeider, bouwman, landbouwer, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Chaam [nb] op 4 mrt 1847 akte 6 (getuige: Martinus van den Broek, oud 49 jaar, winkelier (zoon)), Woonachtig te Bavel, otr. (1) [163] te Chaam [nb] op 30 jul 1796, kerk.huw. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 25 jaar oud) (RK) te Chaam [nb] op 14 aug 1796 met Adriana Maria BrouwersVoornaamAdriana MariaBrouwers [388] *1771AchternaamBrouwers,Adriana Maria [388] *1771 [388], geb. te Ulicoten [nb] circa 1771, RK, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) te Chaam [nb] op 9 apr 1802.
	Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1.	MartinusVoornaamMartinusBroeck, van den [485] *1797AchternaamBroeck, van den,Martinus [485] *1797 [485], ged. RK te Chaam [nb] op 19 jun 1797, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Chaam [nb] op 24 mei 1876, volgt VIIf [blz. ].
2.	AdrianaVoornaamAdrianaBroeck, van den [484] *1798AchternaamBroeck, van den,Adriana [484] *1798 [484], ged. RK te Chaam [nb] op 12 dec 1798 (getuige: Antonius Brouwers, Cornelia van den Broeck).
3.	JoannesVoornaamJoannesBroeck, van den [467] *1800AchternaamBroeck, van den,Joannes [467] *1800 [467], ged. RK te Chaam [nb] op 26 dec 1800, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Chaam [nb] op 3 dec 1879, volgt VIIg [blz. ].
	Cornelius van den BroeckVoornaamCorneliusBroeck, van den [387] *1775AchternaamBroeck, van den,Cornelius [387] *1775 [387], otr. (2) [341] te Chaam [nb] op 3 nov 1810, kerk.huw. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 29 jaar oud) (RK) te Chaam [nb] op 18 nov 1810 met Petronilla Aldegundis de SwartVoornaamPetronilla AldegundisSwart, de [1030] *1781AchternaamSwart, de,Petronilla Aldegundis [1030] *1781 [1030], dr. van Adrianus de Swart [1031] en Elisabeth Zeeuws [1032], ged. te Chaam [nb] op 30 jun 1781 (getuige: Anna van Beckhoven i.p.v. Jacobus Meeuwesen, Maria de Swart), ovl. (hoogstens 32 jaar oud) voor 23 jul 1813.
	Uit dit huwelijk geen kinderen.
	Cornelius van den BroeckVoornaamCorneliusBroeck, van den [387] *1775AchternaamBroeck, van den,Cornelius [387] *1775 [387], tr. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 35 jaar oud) (3) [3755] te Alphen [nb] op 23 jul 1813 akte 9 met Adrienne Marie SeverijnsVoornaamAdrienne MarieSeverijns [10169] *1778AchternaamSeverijns,Adrienne Marie [10169] *1778 [10169], dr. van Joseph Severijns [10170] en Anne Marie Snels [10413], geb. te Alphen [nb] circa 1778, ovl. (minstens 35 jaar oud) na 23 jul 1813.
	Uit dit huwelijk geen kinderen.
VIg.	Antonius van den BroeckVoornaamAntoniusBroeck, van den [389] *1779AchternaamBroeck, van den,Antonius [389] *1779 [389], (zn. van Vc [blz. ]), ged. RK te Chaam [nb] op 6 mrt 1779 (getuige: Nicolaus van den Broeck, Angela Wilhelmus Schellekens), bouwman, landbouwer, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Chaam [nb] op 11 mei 1859 akte 17, In Chaam wonenden te Snijders 23bis. Later Dassemus 79, otr. (1) [164] te Chaam [nb] op 28 jan 1804, kerk.huw. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 17 jaar oud) (RK) te Chaam [nb] op 12 feb 1804 met Adriana Maria RooversVoornaamAdriana MariaRoovers [390] *1786AchternaamRoovers,Adriana Maria [390] *1786 [390], dr. van Petrus Roovers [1056] en Catharina van Meel [1057], ged. RK te Chaam [nb] op 8 dec 1786 (getuige: Cornelius Roovers, Aldegundis van de Kieboom), ovl. (hoogstens 53 jaar oud) voor 11 jan 1840.
	Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1.	CorneliaVoornaamCorneliaBroeck, van den [520] *1805AchternaamBroeck, van den,Cornelia [520] *1805 [520], ged. RK te Chaam [nb] op 1 apr 1805 (getuige: Joannes van den Broek, Aldegundis van de Kieboom), landbouwster, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Chaam [nb] op 10 mrt 1879 akte 7, In Chaam wonende aan de Heikant 62 em Dassemus 79, relatie[214] met Cornelis BeenhakkersVoornaamCornelisBeenhakkers [521] *1805AchternaamBeenhakkers,Cornelis [521] *1805 [521], ged. RK te Chaam [nb] op 23 okt 1805, landbouwer, In Chaam wonende aan de Heikant 64. Uit deze relatie geen kinderen.
2.	GerardusVoornaamGerardusBroeck, van den [518] *1806AchternaamBroeck, van den,Gerardus [518] *1806 [518], ged. RK te Chaam [nb] op 9 dec 1806, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Chaam [nb] op 10 mei 1876, volgt VIIh [blz. ].
3.	PeterVoornaamPeterBroeck, van den [516] *1808AchternaamBroeck, van den,Peter [516] *1808 [516], ged. RK te Chaam [nb] op 8 apr 1808, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Chaam [nb] op 5 aug 1879, volgt VIIi [blz. ].
4.	Catharina van den BroekVoornaamCatharinaBroek, van den [514] *1810AchternaamBroek, van den,Catharina [514] *1810 [514], ged. RK te Chaam [nb] op 20 nov 1810 (getuige: Cornelius van den Broeck; Catharina Roovers), landbouwster, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) te Chaam [nb] op 27 apr 1842 akte 18, relatie[211] met Sebastiaan van EngelenVoornaamSebastiaanEngelen, van [515] *1810AchternaamEngelen, van,Sebastiaan [515] *1810 [515], ged. RK te Chaam [nb] op 5 aug 1810, arbeider, ovl. (minstens 31 jaar oud) na 27 apr 1842, In haam wonende aan de Heikant 57a. Uit deze relatie geen kinderen.
5.	Corneille Alias Cornelius van den BroekVoornaamCorneilleBroek, van den [522] *1813AchternaamBroek, van den,Corneille [522] *1813 [522], geb. te Chaam [nb] op 5 feb 1813 akte 3, ovl. (18 jaar oud) te Chaam [nb] op 28 jul 1831 akte 13.
	Antonius van den BroeckVoornaamAntoniusBroeck, van den [389] *1779AchternaamBroeck, van den,Antonius [389] *1779 [389], tr. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 19 jaar oud) (2) [166] (Burgerlijke Stand) te Chaam [nb] op 20 jun 1816 akte 4, kerk.huw. (RK) met Adriana VrinsVoornaamAdrianaVrins [393] *1797AchternaamVrins,Adriana [393] *1797 [393], dr. van Adrianus Vrins [1028] (bouwman) en Joanna van den Corput [1029], ged. te Chaam [nb] op 18 mrt 1797 (getuigen: Antonius van Gestel en Adriana van den Corput), ovl. (hoogstens 31 jaar oud) voor 1 mrt 1829.
	Uit dit huwelijk geen kinderen.
	Antonius van den BroeckVoornaamAntoniusBroeck, van den [389] *1779AchternaamBroeck, van den,Antonius [389] *1779 [389], tr. (resp. ongeveer 49 en ongeveer 34 jaar oud) (3) [167] (Burgerlijke Stand) te Chaam [nb] op 1 mrt 1829 akte 3, kerk.huw. (RK) met Anna Maria van DunVoornaamAnna MariaDun, van [394] *1794AchternaamDun, van,Anna Maria [394] *1794 [394], dr. van Jacobus van Dun [497] (arbeider) en Martina van Engelen [498] (arbeidster), ged. te Chaam [nb] op 2 mei 1794, dienstmeid, landbouwster, ovl. (minstens 73 jaar oud) na 25 mei 1867.
	Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1.	Johannes van den BroekVoornaamJohannesBroek, van den [512] *1829AchternaamBroek, van den,Johannes [512] *1829 [512], geb. te Chaam [nb] op 3 jul 1829, ovl. (minstens 58 jaar oud) na 22 mrt 1888, volgt VIIj [blz. ].
2.	Martinus van den BroekVoornaamMartinusBroek, van den [510] *1833AchternaamBroek, van den,Martinus [510] *1833 [510], geb. te Chaam [nb] op 4 nov 1833 akte 30, arbeider, Op 9-1-1866 uit Gilze naar Chaam. In Chaam wonende in Snijders. Op 11-11-1877 naar Gilze, op 20-5-1878 uit Gilze, op 26-9-1879 naar Gilze, relatie[209] met Adriana WinselaarsVoornaamAdrianaWinselaars [511] *1814AchternaamWinselaars,Adriana [511] *1814 [511], geb. te Gilze Rijen [nb] op 9 jan 1814, ovl. (61 jaar oud) te Chaam [nb] op 8 okt 1875, Op 19-1-1866 uit Gilze naar Chaam. Uit deze relatie geen kinderen.
3.	JacobusVoornaamJacobusBroeck, van den [503] *1837AchternaamBroeck, van den,Jacobus [503] *1837 [503], geb. te Chaam [nb] op 23 jan 1837, ovl. (minstens 34 jaar oud) na 22 jan 1872, volgt VIIk [blz. ].
4.	Adriana Maria van den BroekVoornaamAdriana MariaBroek, van den [499] *1839AchternaamBroek, van den,Adriana Maria [499] *1839 [499], geb. te Chaam [nb] op 11 feb 1839 akte 2, landbouwster, ovl. (30 jaar oud) te Chaam [nb] op 4 dec 1869 akte 23, relatie[203] met Martinus HendrickxVoornaamMartinusHendrickx [500]AchternaamHendrickx,Martinus [500] [500]. Uit deze relatie geen kinderen.
5.	Antonij van den BroekVoornaamAntonijBroek, van den [501] *1842AchternaamBroek, van den,Antonij [501] *1842 [501], geb. te Chaam [nb] op 7 aug 1842, volgt VIIl [blz. ].

Generatie VII

VIIa.	Johannes Baptist van den BroekVoornaamJohannes BaptistBroek, van den [49] *1833AchternaamBroek, van den,Johannes Baptist [49] *1833 [49], (zn. van VIb [blz. ]), geb. te Baarle‑Nassau [nb] Nationale militie: 1853 te Chaam op 4 dec 1833 akte54, RK, arbeider, dagloner, ovl. (70 jaar oud) te Ginneken [nb] op 21 dec 1903 akte 101 (getuige: Adrianus van den Broek (zoon), metselaar, oud 28 jaar, wonende te Ginneken), Op 29-12-1866 uit Chaam naar Gilze (Valkenberg). Op 4-2-1879 vertrekt hij naar Ginneken. Is ongeletterd, tr. (resp. 32 en 29 jaar oud) [28] (Burgerlijke Stand) te Gilze [nb] op 7 apr 1866 akte 5 met Adriana van LoonVoornaamAdrianaLoon, van [50] *1836AchternaamLoon, van,Adriana [50] *1836 [50], dr. van Adriaan van Loon [75] (akkerbouwer) en Johanna van Gestel [76] (landbouwster), geb. te Gilze [nb] op 26 okt 1836 akte 81, RK, arbeidster, landbouwster, ovl. (69 jaar oud) te Breda [nb] op 5 okt 1906 akte 362, Woonachtig in Gilze (Valkenberg). Op 2-10-1904 uit Ginneken naar Breda. In Breda aan de Haagdijk 180.
	Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1.	AdrianusVoornaamAdrianusBroek, van den [71] *1866AchternaamBroek, van den,Adrianus [71] *1866 [71], geb. te Gilze [nb] op 28 jul 1866 akte 46, RK, ovl. (6 jaar oud) te Gilze [nb] op 7 mrt 1873.
2.	CorneliaVoornaamCorneliaBroek, van den [72] *1869AchternaamBroek, van den,Cornelia [72] *1869 [72], geb. te Gilze [nb] op 28 dec 1869 akte 49, RK, ovl. (3 jaar oud) te Gilze [nb] op 8 mrt 1873 akte 15 (getuige: Piet Hamels, veldwachter).
3.	JohannaVoornaamJohannaBroek, van den [73] *1872AchternaamBroek, van den,Johanna [73] *1872 [73], geb. te Gilze [nb] op 30 okt 1872 akte 60, RK, kerk.huw. (resp. 24 en 30 jaar oud) [141] (RK) te Ginneken [nb] op 16 jun 1897 met Krijn Johannes van OostVoornaamKrijn JohannesOost, van [319] *1866AchternaamOost, van,Krijn Johannes [319] *1866 [319], zn. van Jan Johan van Oost [1146] (koopman) en Wilhelmina Hengstonengel [1147], geb. te St. Maartensdijk [ze] op 10 nov 1866, dienstknecht, koopman, In Ginneken aan de Bavelse weg. Op19-9-1903 uit Ginneken naar Teteringen. Op 18-1-1904 naar Ginneken terug. Op 18-6-1909 naar Antwerpen. Op 6-11-1909 terug (ambtshalve ingeschreven). Uit dit huwelijk geen kinderen.
4.	AdrianusVoornaamAdrianusBroek, van den [23] *1875AchternaamBroek, van den,Adrianus [23] *1875 [23], geb. te Gilze [nb] op 1 aug 1875, ovl. (74 jaar oud) te Breda [nb] op 8 okt 1949, volgt VIIIa [blz. ].
5.	MartinusVoornaamMartinusBroek, van den [74] *1878AchternaamBroek, van den,Martinus [74] *1878 [74], geb. te Gilze [nb] op 2 aug 1878 akte 55, RK, ovl. (7 maanden oud) te Ginneken [nb] op 14 mrt 1879.
VIIb.	Jacobus van den BroekVoornaamJacobusBroek, van den [325] *1820AchternaamBroek, van den,Jacobus [325] *1820 [325], (zn. van VId [blz. ]), geb. te Gilze [nb] op 20 jan 1820 akte 2, RK, landbouwer, Op 16-05-1844 van Chaam naar Rijkevorsel (Be), relatie[143] met Johanna BoerenVoornaamJohannaBoeren [327]AchternaamBoeren,Johanna [327] [327].
	Uit deze relatie 3 kinderen:
1.	EngelinaVoornaamEngelinaBroek, van den [553] *1849AchternaamBroek, van den,Engelina [553] *1849 [553], geb. te Chaam [nb] op 19 okt 1849 akte 31.
2.	MartinusVoornaamMartinusBroek, van den [1585] *1856AchternaamBroek, van den,Martinus [1585] *1856 [1585], geb. circa 1856.
3.	CornelisVoornaamCornelisBroek, van den [554]AchternaamBroek, van den,Cornelis [554] [554], geb. te Princenhage [nb], daglooner, tr. [228] (Burgerlijke Stand) te Breda [nb] op 16 apr 1885 akte 39 met Goverdina de VuchtVoornaamGoverdinaVucht, de [555]AchternaamVucht, de,Goverdina [555] [555], dr. van Willem de Vucht [316] en Cornelia van Baal [1588], geb. te Princenhage [nb], dienstbode. Uit dit huwelijk geen kinderen.
VIIc.	Johannes van den BroekVoornaamJohannesBroek, van den [326] *1822AchternaamBroek, van den,Johannes [326] *1822 [326], (zn. van VId [blz. ]), geb. te Gilze Rijen [nb] op 24 jun 1822 akte 37, RK, bouwman, ovl. (minstens 64 jaar oud) na 11 jan 1887, Op 9-12-1843 van Chaam naar Meerle (Be). In 1887 woonachtig te Ginneken, tr.(1) [370] met Anna Maria SchoonhovenVoornaamAnna MariaSchoonhoven [1100] †1887AchternaamSchoonhoven,Anna Maria [1100] †1887 [1100], ovl. voor 11 okt 1887.
	Uit dit huwelijk één zoon:
1.	JacobusVoornaamJacobusBroek, van den [1098] *1857AchternaamBroek, van den,Jacobus [1098] *1857 [1098], geb. te Ginneken [nb] circa 1 jan 1857, landbouwer, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 24 jaar oud) [371] te Chaam [nb] op 11 okt 1887 akte 5 met Anna Cornelia SeverijnsVoornaamAnna CorneliaSeverijns [1101] *1863AchternaamSeverijns,Anna Cornelia [1101] *1863 [1101], dr. van Cornelis Severijns [1102] (landbouwer) en Jacoba Huijbrechts [1103] (landbouwster), geb. te Chaam [nb] circa 1 jan 1863, landbouwster. Uit dit huwelijk geen kinderen.
	Johannes van den BroekVoornaamJohannesBroek, van den [326] *1822AchternaamBroek, van den,Johannes [326] *1822 [326], tr. (resp. 66 en ongeveer 36 jaar oud) (2) [522] te Breda [nb] op 12 jul 1888 akte 78 met Johanna van TiggelenVoornaamJohannaTiggelen, van [1099] *1852AchternaamTiggelen, van,Johanna [1099] *1852 [1099], dr. van Wilhelmus van Tiggelen [1586] en Helena van Gaas [1587], geb. te Fijnaart [nb] circa 1852.
	Uit dit huwelijk geen kinderen.
VIId.	Nicolaus van den BroekVoornaamNicolausBroek, van den [330] *1825AchternaamBroek, van den,Nicolaus [330] *1825 [330], (zn. van VId [blz. ]), geb. te Ginneken [nb] op 3 aug 1825 akte 39, RK, landbouwer, akkerbouwer, ovl. (74 jaar oud) te Chaam [nb] op 15 sep 1899 akte 17, relatie[146] met Johanna AdriaansenVoornaamJohannaAdriaansen [331] *1823AchternaamAdriaansen,Johanna [331] *1823 [331], dr. van Matheus Adriaansen [1115] (arbeider) en Anna Maria Nijsen [1116], geb. te Ginneken [nb] op 12 okt 1823 akte 68, RK, landbouwster, ovl. (76 jaar oud) te Chaam [nb] op 31 okt 1899 akte 20 (getuigen: Petrus van den Broek oud 33 jaar, zoon van Peter van den Broek en Maria Goijaarts).
	Uit deze relatie 5 kinderen:
1.	MatheusVoornaamMatheusBroek, van den [556] *1851AchternaamBroek, van den,Matheus [556] *1851 [556], geb. te Ginneken [nb] op 9 apr 1851, ovl. (71 jaar oud) te Chaam [nb] op 24 mei 1922, volgt VIIIb [blz. ].
2.	EngelinaVoornaamEngelinaBroek, van den [563] *1853AchternaamBroek, van den,Engelina [563] *1853 [563], geb. te Ginneken [nb] op 17 sep 1853, Op 6-5-1879 van Chaam naar Turnhout.
3.	AbrahamVoornaamAbrahamBroek, van den [561] *1855AchternaamBroek, van den,Abraham [561] *1855 [561], geb. te Chaam [nb] op 22 okt 1855, ovl. (minstens 71 jaar oud) na 9 mrt 1927, volgt VIIIc [blz. ].
4.	JohannesVoornaamJohannesBroek, van den [558] *1858AchternaamBroek, van den,Johannes [558] *1858 [558], geb. te Chaam [nb] op 29 okt 1858, ovl. (37 jaar oud) te Ulicoten [nb] op 29 mei 1896, volgt VIIId [blz. ].
5.	Anna MariaVoornaamAnna MariaBroek, van den [564] *1862AchternaamBroek, van den,Anna Maria [564] *1862 [564], geb. te Chaam [nb] op 23 mrt 1862 akte 9, Op 14-10-1882 van Chaam naar Turnhout.
VIIe.	Antonij van den BroeckVoornaamAntonijBroeck, van den [470] *1817AchternaamBroeck, van den,Antonij [470] *1817 [470], (zn. van VIe [blz. ]), geb. te Chaam [nb] op 15 dec 1817 akte 32, landbouwer, akkerbouwer, ovl. (78 jaar oud) te Breda [nb] op 6 mei 1896 akte 167, Op 9-3-1896 uit Chaamnaar Breda. In Breda aan de Middellaan C552, tr. (resp. 34 en 29 jaar oud) [188] (Burgerlijke Stand) te Chaam [nb] op 25 mei 1852 akte 6 met Petronella AdriaansenVoornaamPetronellaAdriaansen [471] *1822AchternaamAdriaansen,Petronella [471] *1822 [471], dr. van Cornelis Adriaansen [479] en Elisabeth Schuurmans [480], geb. te Chaam [nb] op 6 aug 1822 akte 23, ovl. (71 jaar oud) te Chaam [nb] op 9 apr 1894.
	Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1.	Cornelis van den BroekVoornaamCornelisBroek, van den [573] *1852AchternaamBroek, van den,Cornelis [573] *1852 [573], geb. te Chaam [nb] op 5 sep 1852 akte 24, smidsknecht, Op 24-7-1867 uit Chaam naar Dongen, op 13-1-1869 van Dongen (smidsknecht), op 31-1-1869 naar Rijsbergen, op 19-3-1872 van Oudenbosch, op 18-5-1877 naar Turnhout.
2.	Franciscus van den BroekVoornaamFranciscusBroek, van den [574] *1854AchternaamBroek, van den,Franciscus [574] *1854 [574], geb. te Chaam [nb] op 23 jan 1854, volgt VIIIe [blz. ].
3.	Antonetta Petronella van den BroekVoornaamAntonetta PetronellaBroek, van den [576] *1855AchternaamBroek, van den,Antonetta Petronella [576] *1855 [576], geb. te Chaam [nb] op 12 dec 1855 akte 19, ovl. (5 jaar oud) te Chaam [nb] op 9 jul 1861 akte 18.
4.	Adriaan van den BroekVoornaamAdriaanBroek, van den [577] *1858AchternaamBroek, van den,Adriaan [577] *1858 [577], geb. te Chaam [nb] op 20 mrt 1858 akte 11, smidsknecht, smid, tapper, winkelier, herbergier, ovl. (42 jaar oud) te Breda [nb] op 30 jun 1900 akte 326 (getuige: Gerardus van den Broek, oud 38 jaar, wagenmaker), Op 30-12-1875 uit Chaam naar Turnhout, op 13-2-1880 van Oostmalle (smidsknecht). Op 24-1-1882 van Chaam naar Turnhout. Op 10-12-1888 uit Ginneken naar Breda. In Breda aan de Zoutstraat C220. Later aan de Kleine Molenstraat A779. Later naar B532.Later aan de Torenstraat, relatie(1) [238] met Elisabeth Maria VlaminksVoornaamElisabeth MariaVlaminks [578] *1865AchternaamVlaminks,Elisabeth Maria [578] *1865 [578], dr. van Abraham Adriaan Vlaminks [582] (houtzager) en Cornelia Petronella van Steenoven [583], geb. te Ginneken [nb] op 21 feb 1865, ovl. (28 jaar oud) te Breda [nb] op 30 mei 1893 akte 299. Uit deze relatie geen kinderen, tr. (resp. 35 en 30 jaar oud) (2) [239] (Burgerlijke Stand) te Breda [nb] op 8 jan 1894 (getuigen: Gerardus Antonius van den Broek (32 jr,wagenmaker), Johannes Talboom (38 jr, loodgieter), Johannes van Roosmalen (37 jr, loodgieter) en Pieter Bartholomeus Klaprogge (33 jr, wachtmeester veldartillerie)) met Johanna de LeeuwVoornaamJohannaLeeuw, de [579] *1863AchternaamLeeuw, de,Johanna [579] *1863 [579], dr. van Hermanus de Leeuw [1589] en Antonia van der Made [1590], geb. te Zevenbergen [nb] op 6 sep 1863, Op 1-2-1916 uit Breda naar Ginneken. Uit dit huwelijk geen kinderen.
5.	Gerardus Antonius van den BroekVoornaamGerardus AntoniusBroek, van den [580] *1862AchternaamBroek, van den,Gerardus Antonius [580] *1862 [580], geb. te Chaam [nb] op 12 jan 1862, ovl. (73 jaar oud) te Tilburg [nb] op 8 okt 1935, volgt VIIIf [blz. ].
VIIf.	Martinus van den BroeckVoornaamMartinusBroeck, van den [485] *1797AchternaamBroeck, van den,Martinus [485] *1797 [485], (zn. van VIf [blz. ]), ged. RK te Chaam [nb] op 19 jun 1797 (getuige: Joannes van den Broeck; Cornelia Brouwers), dienstknecht, pakkendrager, winkelier, landbouwer, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Chaam [nb] op 24 mei 1876 akte 16, In Chaam wonende aan de Heikant 40 en de Kerkstraat 109. Later aan de Dorpstraat A61, tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 25 jaar oud) (1) [195] (Burgerlijke Stand) te Chaam [nb] op 8 okt 1831 akte 8, kerk.huw. (RK) met Anna MarijnissenVoornaamAnnaMarijnissen [486] *1805AchternaamMarijnissen,Anna [486] *1805 [486], dr. van Peter Marijnissen [489] en Anna Cornelia Rutz [490], ged. RK te Chaam [nb] op 12 dec 1805, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Chaam [nb] op 3 mrt 1841.
	Uit dit huwelijk 6 kinderen:
1.	Adrianus Matheus van den BroekVoornaamAdrianus MatheusBroek, van den [532] *1833AchternaamBroek, van den,Adrianus Matheus [532] *1833 [532], geb. te Chaam [nb] op 20 sep 1833 akte 28.
2.	Johannes van den BroekVoornaamJohannesBroek, van den [533] *1835AchternaamBroek, van den,Johannes [533] *1835 [533], geb. te Chaam [nb] op 10 mrt 1835 akte 6, schoenmaker, ovl. (60 jaar oud) te Chaam [nb] op 22 sep 1895 akte 14, In Chaam aan de Dorpstraat, tr. (resp. 30 en 33 jaar oud) [220] (Burgerlijke Stand) te Chaam [nb] op 15 mei 1865 akte 9 met Adriana van den BoerVoornaamAdrianaBoer, van den [534] *1832AchternaamBoer, van den,Adriana [534] *1832 [534], dr. van Adriaan van den Boer [541] (grutter, winkelier) en Eva Gijbregts [542] (winkelierster), geb. te Dongen [nb] op 12 mei 1832 akte 42, dienstmeid, ovl. (87 jaar oud) te Chaam [nb] op 15 apr 1920, Woonachtig te Chaam. Uit dit huwelijk geen kinderen.
3.	Cornelis van den BroekVoornaamCornelisBroek, van den [529] *1836AchternaamBroek, van den,Cornelis [529] *1836 [529], geb. te Chaam [nb] op 21 jun 1836 akte 25, broodbakker, Op 21-12-1864 uit Chaam naar Ginneken. In Chaam aan de Dorpstraat, later Dassimus. Op 5-11-1909 van Chaam naar Breda, tr. (resp. 43 en 38 jaar oud) (1) [219] (Burgerlijke Stand) te Chaam [nb] op 10 jan 1880 akte 4 met Cornelia van HooijdonckVoornaamCorneliaHooijdonck, van [531] *1842AchternaamHooijdonck, van,Cornelia [531] *1842 [531], dr. van Nicolaas van Hooijdonck [543] en Adriana Maria Brosens [544], geb. te Chaam [nb] op 1 jan 1842. Uit dit huwelijk geen kinderen, relatie(2) [218] met Catharina Cornelia Maria de LeeuwVoornaamCatharina Cornelia MariaLeeuw, de [530] *1838AchternaamLeeuw, de,Catharina Cornelia Maria [530] *1838 [530], dr. van Petrus de Leeuw [545] (hovenier) en Petronella Huberdina Woestenberg [546], geb. te Teteringen [nb] op 22 apr 1838 akte 14, ovl. (39 jaar oud) te Chaam [nb] op 7 dec 1877, Op 22-7-1863 uit Rijsbergen naar Chaam. Uit deze relatie geen kinderen.
4.	Petrus van den BroekVoornaamPetrusBroek, van den [536] *1837AchternaamBroek, van den,Petrus [536] *1837 [536], geb. te Chaam [nb] op 17 aug 1837, ovl. (82 jaar oud) te Chaam [nb] op 18 okt 1919, volgt VIIIg [blz. ].
5.	Adriana Maria van den BroekVoornaamAdriana MariaBroek, van den [538] *1839AchternaamBroek, van den,Adriana Maria [538] *1839 [538], geb. te Chaam [nb] op 2 jun 1839 akte 26, ovl. (19 jaar oud) te Chaam [nb] op 16 feb 1859 akte 5.
6.	Levenloos van den BroekVoornaamLevenloosBroek, van den [535] *1841AchternaamBroek, van den,Levenloos [535] *1841 [535], geb. te Chaam [nb] op 2 mrt 1841 (doodgeb.), ovl. te Chaam [nb] op 2 mrt 1841 akte 4.
	Martinus van den BroeckVoornaamMartinusBroeck, van den [485] *1797AchternaamBroeck, van den,Martinus [485] *1797 [485], relatie(2) [197] met Cornelia van den BroekVoornaamCorneliaBroek, van den [9702] *1804AchternaamBroek, van den,Cornelia [9702] *1804 [9702], dr. van Cornelis Adrianus van den Broeck [8916] en Dijmpna Joannes (Dingena) Matthijsen [8917], ged. RK te Zundert [nb] op 21 sep 1804 (getuige: Cornelia Cornelis van Engelen i.p.v. Anna Maria Adrianus Maes), dienstmeid, winkelierster, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Chaam [nb] op 9 aug 1856 akte18, In Chaam dienstmeid aan de Kerkstraat 114. Op 3-5-1826 terug naar Zundert.
	Uit deze relatie geen kinderen.
VIIg.	Joannes van den BroeckVoornaamJoannesBroeck, van den [467] *1800AchternaamBroeck, van den,Joannes [467] *1800 [467], (zn. van VIf [blz. ]), ged. RK te Chaam [nb] op 26 dec 1800 (getuige: Adrianus Tuijtelaers; Joanna van Reusel), dienstknecht, boerenknecht, arbeider, bouwman, landbouwer, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Chaam [nb] op 3 dec 1879 akte 26, In Chaam wonende aan de Kerkstraat 138. Later Dassimus, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 36 jaar oud) (1) [194] te Chaam [nb] op 12 jun 1830 akte 5 met Cornelia HendriksVoornaamCorneliaHendriks [483] *1794AchternaamHendriks,Cornelia [483] *1794 [483], dr. van Cornelis Cornelis Hendriks [491] en Marije van Alphen [492], ged. RK te Chaam [nb] op 1 jan 1794, dienstmeid, ovl. (hoogstens 85 jaar oud) voor 3 dec 1879.
	Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1.	Adriaan van den BroekVoornaamAdriaanBroek, van den [552] *1831AchternaamBroek, van den,Adriaan [552] *1831 [552], geb. te Chaam [nb] op 24 mrt 1831 akte 8, Op 29-1-1829 uit Chaam naar Ginneken/Gilze-Rijen?. Op 22-5-1864 van Chaam naar Ginneken.
2.	Cornelis van den BroekVoornaamCornelisBroek, van den [551] *1833AchternaamBroek, van den,Cornelis [551] *1833 [551], geb. te Chaam [nb] op 10 nov 1833 akte 36, landbouwer, ovl. (75 jaar oud) te Chaam [nb] op 30 dec 1908 akte 21, Op 29-1-1829 uit Chaam naar Ginneken/Gilze-Rijen?.
3.	Adriana Maria van den BroekVoornaamAdriana MariaBroek, van den [549] *1838AchternaamBroek, van den,Adriana Maria [549] *1838 [549], geb. te Chaam [nb] op 21 mei 1838 akte 17, landbouwster, ovl. (55 jaar oud) te Chaam [nb] op 24 feb 1894 akte 9, Op 29-1-1829 uit Chaam naar Ginneken/Gilze-Rijen?, relatie[227] met Adriaan BruijgomsVoornaamAdriaanBruijgoms [550] †1894AchternaamBruijgoms,Adriaan [550] †1894 [550], ovl. voor 24 feb 1894. Uit deze relatie geen kinderen.
	Joannes van den BroeckVoornaamJoannesBroeck, van den [467] *1800AchternaamBroeck, van den,Joannes [467] *1800 [467], relatie(2) [196] met Cornelia van den BruleVoornaamCorneliaBrule, van den [487] †1876AchternaamBrule, van den,Cornelia [487] †1876 [487], ovl. te Chaam [nb] op 24 mei 1876.
	Uit deze relatie geen kinderen.
VIIh.	Gerardus van den BroeckVoornaamGerardusBroeck, van den [518] *1806AchternaamBroeck, van den,Gerardus [518] *1806 [518], (zn. van VIg [blz. ]), ged. RK te Chaam [nb] op 9 dec 1806 (getuige: Cornelius Roovers, Dijmpa Boemaers), boerenknecht, landbouwer, bouwman, akkerman, akkerbouwer in dienst, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Chaam [nb] op 10 mei 1876 akte 15, In dienst in 1824.
	Woonachtig op Dassimus 79 en op de Kerkstraat 102, tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 31 jaar oud) [213] te Chaam [nb] op 11 jan 1840 akte 1 met Maria Elisabeth van EngelenVoornaamMaria ElisabethEngelen, van [519] *1808AchternaamEngelen, van,Maria Elisabeth [519] *1808 [519], dr. van Franciscus van Engelen [525] en Maria Catharina Remeijssen [526], ged. RK te Chaam [nb] op 8 okt 1808, dienstbode, landbouwster, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Chaam [nb] op 29 mrt 1872.
	Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1.	Franciscus van den BroekVoornaamFranciscusBroek, van den [586] *1840AchternaamBroek, van den,Franciscus [586] *1840 [586], geb. te Chaam [nb] op 24 jan 1840 akte 29, landbouwer, ovl. (60 jaar oud) te Chaam [nb] op 24 dec 1900 akte 15, In Chaam wonende in Dassimus.
2.	Adrianus van den BroekVoornaamAdrianusBroek, van den [590] *1843AchternaamBroek, van den,Adrianus [590] *1843 [590], geb. te Chaam [nb] op 4 aug 1843 akte 24, landbouwer, ovl. (58 jaar oud) te Chaam [nb] op 19 nov 1901 akte 14, In Chaam wonende in Dassimus.
3.	Petrus van den BroekVoornaamPetrusBroek, van den [587] *1846AchternaamBroek, van den,Petrus [587] *1846 [587], geb. te Chaam [nb] op 7 apr 1846 akte 16, ovl. (4 maanden oud) te Chaam [nb] op 2 sep 1846 akte 17.
4.	Johanna Maria van den BroekVoornaamJohanna MariaBroek, van den [588] *1853AchternaamBroek, van den,Johanna Maria [588] *1853 [588], geb. te Chaam [nb] op 25 feb 1853 akte 9, landbouwster, ovl. (32 jaar oud) te Chaam [nb] op 22 jun 1885 akte 13, relatie[243] met Cornelis Wouter VerheijenVoornaamCornelis WouterVerheijen [589] *1846AchternaamVerheijen,Cornelis Wouter [589] *1846 [589], zn. van Christiaan Verheijen [591] (bouwman, landbouwer) en Maria Elisabeth Tuijtelaars [592] (landbouwster), geb. te Baarle‑Nassau [nb] op 8 jul 1846 akte 29, ovl. (minstens 38 jaar oud) na 22 jun 1885. Uit deze relatie geen kinderen.
VIIi.	Peter van den BroeckVoornaamPeterBroeck, van den [516] *1808AchternaamBroeck, van den,Peter [516] *1808 [516], (zn. van VIg [blz. ]), ged. RK te Chaam [nb] op 8 apr 1808 (getuige: Petrus Roovers, Cornelia van den Broeck), landbouwer, akkerbouwer, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Chaam [nb] op 5 aug 1879 akte 16, Woonachtig op Heijkant 62 en Dassemus 79. Schutter afdeling NB Schutterij, tr. (resp. ongeveer 38 en 23 jaar oud) [212] te Chaam [nb] op 13 feb 1847 akte 2 met Maria GooijaartsVoornaamMariaGooijaarts [517] *1823AchternaamGooijaarts,Maria [517] *1823 [517], dr. van Jacobus Gooijaarts [527] (landbouwer) en Cornelia Donkers [528] (landbouwster), geb. te Ginneken [nb] op 1 dec 1823, landbouwster, ovl. (53 jaar oud) te Chaam [nb] op 19 mrt 1877.
	Uit dit huwelijk 7 kinderen:
1.	Adrianus van den BroekVoornaamAdrianusBroek, van den [595] *1847AchternaamBroek, van den,Adrianus [595] *1847 [595], geb. te Chaam [nb] op 25 nov 1847, ovl. (80 jaar oud) te Chaam [nb] op 17 jun 1928, volgt VIIIh [blz. ].
2.	Adriana Cornelia van den BroekVoornaamAdriana CorneliaBroek, van den [597] *1849AchternaamBroek, van den,Adriana Cornelia [597] *1849 [597], geb. te Chaam [nb] op 26 nov 1849 akte 32, ovl. (16 jaar oud) te Chaam [nb] op 23 feb 1866 akte 6.
3.	Adriana Maria van den BroekVoornaamAdriana MariaBroek, van den [598] *1850AchternaamBroek, van den,Adriana Maria [598] *1850 [598], geb. te Chaam [nb] vermoedelijk 1 jan 1850, ovl. (16 jaar oud) te Chaam [nb] op 22 mei 1866 akte 14.
4.	Jacobus van den BroekVoornaamJacobusBroek, van den [599] *1854AchternaamBroek, van den,Jacobus [599] *1854 [599], geb. te Chaam [nb] op 5 dec 1854 akte 28, landbouwer, ovl. (59 jaar oud) te Chaam [nb] op 16 mrt 1914 akte 4.
5.	Cornelis van den BroekVoornaamCornelisBroek, van den [602] *1858AchternaamBroek, van den,Cornelis [602] *1858 [602], geb. te Chaam [nb] op 24 jan 1858 akte 1, Op 28-12-1878 van Chaam naar Leuven.
6.	Maria Catharina van den BroekVoornaamMaria CatharinaBroek, van den [601] *1860AchternaamBroek, van den,Maria Catharina [601] *1860 [601], geb. te Chaam [nb] op 16 okt 1860 akte 25, ovl. (12 jaar oud) te Chaam [nb] op 19 jul 1873 akte 31.
7.	Petrus van den BroekVoornaamPetrusBroek, van den [593] *1866AchternaamBroek, van den,Petrus [593] *1866 [593], geb. te Chaam [nb] op 4 mrt 1866, ovl. (62 jaar oud) te Chaam [nb] op 27 jul 1928, volgt VIIIi [blz. ].
VIIj.	Johannes van den BroekVoornaamJohannesBroek, van den [512] *1829AchternaamBroek, van den,Johannes [512] *1829 [512], (zn. van VIg [blz. ]), geb. te Chaam [nb] op 3 jul 1829 akte 17, arbeider, landbouwer, winkelier, koopman, koffiehuishouder, ovl. (minstens 58 jaar oud) na 22 mrt 1888, In Chaam aan de Dorpstraat. Op 13-1-1887 uit Chaam naar Breda. In Breda aan de Reigerstraat.Op 22-3-1888 terug naar Chaam. Op 1-2-1890 terug naar Breda, tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) [210] (Burgerlijke Stand) te Chaam [nb] op 17 feb 1855 akte 2 met Elisabeth Johanna Maria HendrikxVoornaamElisabeth Johanna MariaHendrikx [513] *1826AchternaamHendrikx,Elisabeth Johanna Maria [513] *1826 [513], dr. van Anthonij Hendrikx [523] (landbouwer) en Anna Maria van Gestel [524] (landbouwster), geb. te Chaam [nb] op 9 sep 1826, landbouwster, ovl. (minstens 61 jaar oud) na 22 mrt 1888, Op 13-1-1887 uit Chaam naar Breda. In Breda aan de Reigerstraat. Op 22-3-1888 terug naar Chaam.
	Uit dit huwelijk 9 kinderen:
1.	AdrianusVoornaamAdrianusBroek, van den [605] *1856AchternaamBroek, van den,Adrianus [605] *1856 [605], geb. te Chaam [nb] op 23 mrt 1856, volgt VIIIj [blz. ].
2.	Godefridus AntonijVoornaamGodefridus AntonijBroek, van den [571] *1858AchternaamBroek, van den,Godefridus Antonij [571] *1858 [571], geb. te Chaam [nb] op 19 mrt 1858, volgt VIIIk [blz. ].
3.	Petrus JohannesVoornaamPetrus JohannesBroek, van den [569] *1859AchternaamBroek, van den,Petrus Johannes [569] *1859 [569], geb. te Chaam [nb] op 14 sep 1859, volgt VIIIl [blz. ].
4.	Lodevikus Johannis van den BroekeVoornaamLodevikus JohannisBroeke, van den [1584] *1860AchternaamBroeke, van den,Lodevikus Johannis [1584] *1860 [1584], geb. te Chaam [nb] circa 1860, volgt VIIIm [blz. ].
5.	Petronella Maria CorneliaVoornaamPetronella Maria CorneliaBroek, van den [607] *1861AchternaamBroek, van den,Petronella Maria Cornelia [607] *1861 [607], geb. te Chaam [nb] op 7 jul 1861 akte 22, Op 8-11-1880 uit Chaam naar Breda ( Tolbrugstraat C34). Op 16-1-1887 naar Chaam. Op 16-11-1889 uit Chaam naar Beda. In Breda aan de Reigerstraat D51. Later aan de Tolbrugstraat, relatie[249] met Willem Leonardus Cornelis BrunschotVoornaamWillem Leonardus CornelisBrunschot [608] *1867AchternaamBrunschot,Willem Leonardus Cornelis [608] *1867 [608], geb. te Nuenen [nb] op 13 jun 1867, Op 27-10-1899 uit Nuenen. In Breda aan de Tolbrugstraat C34. Uit deze relatie geen kinderen.
6.	Hendrikus AntoniusVoornaamHendrikus AntoniusBroek, van den [609] *1863AchternaamBroek, van den,Hendrikus Antonius [609] *1863 [609], geb. te Chaam [nb] op 29 mrt 1863, volgt VIIIn [blz. ].
7.	LevenloosVoornaamLevenloosBroek, van den [604] *1866AchternaamBroek, van den,Levenloos [604] *1866 [604], geb. te Chaam [nb] op 13 jan 1866, ovl. te Chaam [nb] op 13 jan 1866 akte 2.
8.	Johannes LodewikusVoornaamJohannes LodewikusBroek, van den [611] *1868AchternaamBroek, van den,Johannes Lodewikus [611] *1868 [611], geb. te Chaam [nb] op 16 jun 1868 akte 12, vleeshouwer, Op 8-11-1880 uit Chaam naar Breda (Tolbrugstraat C34) Op 12-11-1889 naar Ginneken. Op 6-9-1899 uit Breda naar Zutphen Op 5-7-1894 uit Gineken naar Breda. In Berda aan de Tolbrugstraat C34. Op 6-9-1899 naar Zutphen.
9.	Antonij CornelisVoornaamAntonij CornelisBroek, van den [612] *1870AchternaamBroek, van den,Antonij Cornelis [612] *1870 [612], geb. te Chaam [nb] op 25 mrt 1870 akte 11, Op 16-11-1889 uit Chaam naar Breda. In Breda aan de Reigerstraat, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) [251] te Breda [nb] op 8 jul 1897 (getuigen: Adrianus van den Broek (41 jr, koffiehuishouder, broer van de bruid), Cornelis Janssens (broodbakker), Johannes Ludovicus van den Broek (29 jr, slager, broer van de bruidegom) en Adrianus Johannes van den Gorenberg (?) (slager)) met Maria Berendina PruijnVoornaamMaria BerendinaPruijn [613] *1871AchternaamPruijn,Maria Berendina [613] *1871 [613], dr. van Mathijs Wilhelmus Hendrikus Pruijn [1036] en Wilhelmina Sophia Hanjoel [1037], geb. te Breda [nb] op 8 mei 1871. Uit dit huwelijk geen kinderen.
VIIk.	Jacobus van den BroeckVoornaamJacobusBroeck, van den [503] *1837AchternaamBroeck, van den,Jacobus [503] *1837 [503], (zn. van VIg [blz. ]), geb. te Chaam [nb] op 23 jan 1837 akte 5, landbouwer, ovl. (minstens 34 jaar oud) na 22 jan 1872 (getuige: Is bij geboorte van zoon Adrianus in 1872 ziek), Op 20-1-1874 uit Chaam naar Gilze. Woonachtig te Ginneken, tr. (beiden 26 jaar oud) [205] (Burgerlijke Stand) te Chaam [nb] op 27 mei 1863 akte 10 met Huiberdina VerdaatVoornaamHuiberdinaVerdaat [504] *1836AchternaamVerdaat,Huiberdina [504] *1836 [504], dr. van Hedrikus Verdaat [506] (landbouwer, arbeider) en Adriana Sant [507] (landbouwster), geb. te Dongen [nb] op 11 nov 1836 akte 95, landbouwster, Op 12-1-1862 uit Dongen naar Chaam. Op 20-1-1874 naar Gilze, (Huiberdina relatie(2) [206] met Johannes Gerardus VlaminksVoornaamJohannes GerardusVlaminks [505] †1863AchternaamVlaminks,Johannes Gerardus [505] †1863 [505].).
	Uit dit huwelijk 6 kinderen:
1.	Johanna Maria van den BroekVoornaamJohanna MariaBroek, van den [621] *1864AchternaamBroek, van den,Johanna Maria [621] *1864 [621], geb. te Chaam [nb] op 22 feb 1864 akte 5, ovl. (8 jaar oud) te Chaam [nb] op 5 okt 1872 akte 32.
2.	Cornelia van den BroekVoornaamCorneliaBroek, van den [620] *1865AchternaamBroek, van den,Cornelia [620] *1865 [620], geb. te Chaam [nb] op 9 aug 1865 akte 27, Op 20-1-1874 uit Chaam naar Gilze.
3.	Antonie van den BroekVoornaamAntonieBroek, van den [619] *1867AchternaamBroek, van den,Antonie [619] *1867 [619], geb. te Chaam [nb] op 6 mei 1867 akte 17, ovl. (5 jaar oud) te Chaam [nb] op 25 nov 1872 akte 49.
4.	Catharina Adriana van den BroekVoornaamCatharina AdrianaBroek, van den [618] *1868AchternaamBroek, van den,Catharina Adriana [618] *1868 [618], geb. te Chaam [nb] op 4 mei 1868 akte 8, ovl. (4 jaar oud) te Chaam [nb] op 22 nov 1872 akte 46.
5.	Johannes van den BroekVoornaamJohannesBroek, van den [617] *1871AchternaamBroek, van den,Johannes [617] *1871 [617], geb. te Chaam [nb] op 23 jan 1871 akte 4, ovl. (1 jaar oud) te Chaam [nb] op 17 feb 1872 akte 6.
6.	Adrianus van den BroekVoornaamAdrianusBroek, van den [616] *1872AchternaamBroek, van den,Adrianus [616] *1872 [616], geb. te Chaam [nb] op 22 nov 1872 akte 41, Op 20-1-1874 uit Chaam naar Gilze.
VIIl.	Antonij van den BroekVoornaamAntonijBroek, van den [501] *1842AchternaamBroek, van den,Antonij [501] *1842 [501], (zn. van VIg [blz. ]), geb. te Chaam [nb] op 7 aug 1842 akte 20, landbouwer, arbeider, Op 10-10-1867 uit Antwerpen naar Chaam. In Chaam aan de Dorpstraat, later Snijders. Op 18-1-1889 naar Breda, tr. (resp. 24 en 35 jaar oud) [204] te Chaam [nb] op 25 mei 1867 akte 6 met Petronella HendrikxVoornaamPetronellaHendrikx [502] *1832AchternaamHendrikx,Petronella [502] *1832 [502], dr. van Anthonij Hendrikx [523] (landbouwer) en Anna Maria van Gestel [524] (landbouwster), geb. te Chaam [nb] op 5 apr 1832, landbouwster, Op 18-1-1889 uit Chaam naar Breda. In Breda aan de Laarsestraat (=Buurstedestraat).
	Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1.	Adrianus AntoniusVoornaamAdrianus AntoniusBroek, van den [622] *1871AchternaamBroek, van den,Adrianus Antonius [622] *1871 [622], geb. te Chaam [nb] op 16 mei 1871 akte 20, Op 18-1-1889 uit Chaam naar Breda.
2.	Petrus JohannesVoornaamPetrus JohannesBroek, van den [623] *1872AchternaamBroek, van den,Petrus Johannes [623] *1872 [623], geb. te Chaam [nb] op 3 sep 1872 akte 31, Op 18-1-1889 uit Chaam naar Breda.
3.	Maria PetronellaVoornaamMaria PetronellaBroek, van den [624] *1874AchternaamBroek, van den,Maria Petronella [624] *1874 [624], geb. te Chaam [nb] op 2 jun 1874 akte 27, Op 18-1-1889 uit Chaam naar Breda.

Generatie VIII

VIIIa.	Adrianus van den BroekVoornaamAdrianusBroek, van den [23] *1875AchternaamBroek, van den,Adrianus [23] *1875 [23], (zn. van VIIa [blz. ]), geb. te Gilze [nb] op 1 aug 1875, RK, metselaar, dagloner, ovl. (74 jaar oud) te Breda [nb] op 8 okt 1949, Metselde het huis aan de Duivenvoordestraat 3 in Ginneken, tr. (resp. 26 en 32 jaar oud) (1) [17] te Breda [nb] op 28 apr 1902 (getuigen: Petrus Tielemans (56 jr, hovenier, oom van de bruid), Matheus Tielemans (30 jr, dagloner, broer van de bruid), Josephus van Loon (38 jr, dagloner, neef van de bruidegom) en Krijn Johannes van Oost (35 jr, dagloner, zwager van de bruidegom)) met Maria Cornelia TielemansVoornaamMaria CorneliaTielemans [25] *1869AchternaamTielemans,Maria Cornelia [25] *1869 [25], dr. van Mathijs Tielemans [547] (hovenier, dagloner) en Johanna van Rooij [548], geb. te Teteringen [nb] op 28 nov 1869 akte 24, ovl. (38 jaar oud) te Ginneken [nb] op 3 jul 1908.
	Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1.	Johannes BaptistVoornaamJohannes BaptistBroek, van den [315] *1903AchternaamBroek, van den,Johannes Baptist [315] *1903 [315], geb. te Ginneken [nb] op 7 apr 1903, RK, ovl. (2 maanden oud) te Ginneken [nb] op 7 jun 1903.
2.	MatheusVoornaamMatheusBroek, van den [317] *1903AchternaamBroek, van den,Matheus [317] *1903 [317], geb. te Ginneken [nb] op 7 apr 1903, RK, ovl. (2 maanden oud) te Ginneken [nb] op 29 jun 1903.
3.	Johannes Baptist JanVoornaamJohannes BaptistBroek, van den [51] *1904AchternaamBroek, van den,Johannes Baptist [51] *1904 [51], geb. te Ginneken [nb] op 18 jun 1904, RK, ovl. (2 jaar oud) te Breda [nb] op 7 aug 1906.
4.	MathijsVoornaamMathijsBroek, van den [21] *1907AchternaamBroek, van den,Mathijs [21] *1907 [21], geb. te Ginneken [nb] op 24 jan 1907, ovl. (61 jaar oud) te Breda [nb] op 3 sep 1968, volgt IXa [blz. ].
5.	Johanna AdrianaVoornaamJohanna AdrianaBroek, van den [318] *1908AchternaamBroek, van den,Johanna Adriana [318] *1908 [318], geb. te Ginneken [nb] op 14 jan 1908, RK, ovl. (8 maanden oud) te Ginneken [nb] op 25 sep 1908.
	Adrianus van den BroekVoornaamAdrianusBroek, van den [23] *1875AchternaamBroek, van den,Adrianus [23] *1875 [23], relatie(2) [16] met Maria RooversVoornaamMariaRoovers [24] *1861AchternaamRoovers,Maria [24] *1861 [24], geb. te Rijsbergen [nb] op 7 dec 1861, ovl. (83 jaar oud) te Breda [nb] op 6 jan 1945.
	Uit deze relatie geen kinderen.
VIIIb.	Matheus van den BroekVoornaamMatheusBroek, van den [556] *1851AchternaamBroek, van den,Matheus [556] *1851 [556], (zn. van VIId [blz. ]), geb. te Ginneken [nb] op 9 apr 1851 akte 34, landbouwer, ovl. (71 jaar oud) te Chaam [nb] op 24 mei 1922 akte 14, Op 16-2-18. uit Chaam naar Princenhage. Op 24-61875 terug naar Chaam. In Chaam op de Leg/Muijsberg, tr. (resp. 31 en 26 jaar oud) [229] te Chaam [nb] op 28 okt 1882 akte 8 met Maria Catharina AartsVoornaamMaria CatharinaAarts [557] *1856AchternaamAarts,Maria Catharina [557] *1856 [557], dr. van Siardus Aarts [567] (landbouwer; bouwman) en Adriana Maria Aarts [568] (landbouwster), geb. te Alphen [nb] op 1 jul 1856 akte 21, dienstmeid, landbouwster, ovl. (75 jaar oud) te Chaam [nb] op 10 mrt 1932, Op 7-5-1879 uit Alphen naar Chaam. In Chaam aan de Meijsberg.
	Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1.	NicolausVoornaamNicolausBroek, van den [625] *1883AchternaamBroek, van den,Nicolaus [625] *1883 [625], geb. te Chaam [nb] op 1 sep 1883 akte 24, ovl. (4 jaar oud) te Chaam [nb] op 3 jan 1888 akte 2.
2.	Adriana CorneliaVoornaamAdriana CorneliaBroek, van den [626] *1885AchternaamBroek, van den,Adriana Cornelia [626] *1885 [626], geb. te Chaam [nb] op 7 sep 1885 akte 29, ovl. (2 jaar oud) te Chaam [nb] op 2 jan 1888 akte 1.
VIIIc.	Abraham van den BroekVoornaamAbrahamBroek, van den [561] *1855AchternaamBroek, van den,Abraham [561] *1855 [561], (zn. van VIId [blz. ]), geb. te Chaam [nb] op 22 okt 1855 akte 17, landbouwer, ovl. (minstens 71 jaar oud) na 9 mrt 1927, tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) [232] (Burgerlijke Stand) te Chaam [nb] op 11 jan 1882 akte 2 met Anna Maria GeertsVoornaamAnna MariaGeerts [562] *1853AchternaamGeerts,Anna Maria [562] *1853 [562], dr. van Jacobus Geerts [565] (landbouwer) en Cornelia Kuijsters [566] (landbouwster), geb. te Chaam [nb] op 8 dec 1853 akte 34, landbouwster, ovl. (73 jaar oud) te Chaam [nb] op 9 mrt 1927.
	Uit dit huwelijk 6 kinderen:
1.	CorneliaVoornaamCorneliaBroek, van den [629] *1882AchternaamBroek, van den,Cornelia [629] *1882 [629], geb. te Chaam [nb] op 29 sep 1882 akte 25, landbouwster, Op 12-7-1922 van Chaam naar Gilze.
2.	NicolaasVoornaamNicolaasBroek, van den [634] *1884AchternaamBroek, van den,Nicolaas [634] *1884 [634], geb. te Chaam [nb] op 19 okt 1884, volgt IXb [blz. ].
3.	Johanna LuciaVoornaamJohanna LuciaBroek, van den [632] *1885AchternaamBroek, van den,Johanna Lucia [632] *1885 [632], geb. te Chaam [nb] op 13 dec 1885 akte 39, landbouwster, tr. (resp. 42 en 48 jaar oud) [254] (Burgerlijke Stand) te Chaam [nb] op 1 feb 1928 akte 2 met Joannes Petrus MeeuwesenVoornaamJoannes PetrusMeeuwesen [633] *1879AchternaamMeeuwesen,Joannes Petrus [633] *1879 [633], zn. van Jacobus Meeuwesen [638] (landbouwer) en Petronella Geerts [639] (landbouwster), geb. te Baarle‑Nassau [nb] op 14 mrt 1879 akte 13, tuinder, ovl. (hoogstens 48 jaar oud) voor 1 feb 1928, Woonachtig te Chaam. Uit dit huwelijk geen kinderen.
4.	LevenloosVoornaamLevenloosBroek, van den [630] *1888AchternaamBroek, van den,Levenloos [630] *1888 [630], geb. te Chaam [nb] op 29 feb 1888 (doodgeb.), ovl. te Chaam [nb] op 29 feb 1888 akte 13.
5.	Jacobus MatheusVoornaamJacobus MatheusBroek, van den [631] *1890AchternaamBroek, van den,Jacobus Matheus [631] *1890 [631], geb. te Chaam [nb] op 9 mei 1890 akte 16, landbouwer, ovl. (39 jaar oud) te Chaam [nb] op 21 jul 1929 akte 10.
6.	Engelina CorneliaVoornaamEngelina CorneliaBroek, van den [627] *1902AchternaamBroek, van den,Engelina Cornelia [627] *1902 [627], geb. te Chaam [nb] op 21 jan 1902 akte 7, landbouwster, tr. (resp. 28 en 37 jaar oud) [253] (Burgerlijke Stand) te Chaam [nb] op 7 mei 1930 akte 4 met Jacobus de GraafVoornaamJacobusGraaf, de [628] *1892AchternaamGraaf, de,Jacobus [628] *1892 [628], zn. van Johannes de Graaf [640] en Anna Cornelia de Kort [641], geb. te Ginneken [nb] op 27 okt 1892, landbouwer, Op 12-1-1923 uit G&B naar Chaam. Uit dit huwelijk geen kinderen.
VIIId.	Johannes van den BroekVoornaamJohannesBroek, van den [558] *1858AchternaamBroek, van den,Johannes [558] *1858 [558], (zn. van VIId [blz. ]), geb. te Chaam [nb] op 29 okt 1858 akte 31, landbouwer, ovl. (37 jaar oud) te Ulicoten [nb] op 29 mei 1896 akte 17; ziek bij geboorte Adrianus Bernardus. Getuige: Matheus, broer, 45 jaar, landbouwer te Chaam, Op 1-2-1885 uit Chaam naar Ulicoten, tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) [230] te Chaam [nb] op 10 jan 1885 akte 1 met Johanna AartsVoornaamJohannaAarts [559] *1859AchternaamAarts,Johanna [559] *1859 [559], dr. van Siardus Aarts [567] (landbouwer; bouwman) en Adriana Maria Aarts [568] (landbouwster), geb. te Alphen [nb] op 15 jun 1859 akte 25, dienstmeid, arbeidster, landbouwster, (Johanna tr. (resp. 47 en 42 jaar oud) (2) [231] op 15 nov 1906 met Hendrikus Adrianus SegersVoornaamHendrikus AdrianusSegers [560] *1864AchternaamSegers,Hendrikus Adrianus [560] *1864 [560].).
	Uit dit huwelijk 7 kinderen:
1.	Joanna MariaVoornaamJoanna MariaBroek, van den [642] *1886AchternaamBroek, van den,Joanna Maria [642] *1886 [642], geb. te Baarle‑Nassau [nb] op 3 feb 1886 akte 8, dienstbode, Op -9-1899 in dienstbodenregister.
2.	Carolus JosephusVoornaamCarolus JosephusBroek, van den [643] *1887AchternaamBroek, van den,Carolus Josephus [643] *1887 [643], geb. te Baarle‑Nassau [nb] op 15 mrt 1887 akte 10, Verhuist op 24-10-1896 vanuit Ulicoten naar Heithuizen en komt op 1-5-1900 weer terug.
3.	Adriana CatharinaVoornaamAdriana CatharinaBroek, van den [644] *1888AchternaamBroek, van den,Adriana Catharina [644] *1888 [644], geb. te Baarle‑Nassau [nb] op 7 aug 1888 akte 37, ovl. (8 dagen oud) te Baarle‑Nassau [nb] op 15 aug 1888 akte 21.
4.	Nicolaas MatheusVoornaamNicolaas MatheusBroek, van den [645] *1889AchternaamBroek, van den,Nicolaas Matheus [645] *1889 [645], geb. te Baarle‑Nassau [nb] op 30 jul 1889 akte 31, Verhuist op 16-7-1896 vanuit Ulicoten naar Huijbergen, komt op 9-17-1909 terug en vertrekt dan op 15-3-1911 naar Hart - Michigan (USA)?.
5.	Maria AdrianaVoornaamMaria AdrianaBroek, van den [646] *1892AchternaamBroek, van den,Maria Adriana [646] *1892 [646], geb. te Ulicoten [nb] op 23 feb 1892 akte 7, Verhuist op 23-3-1909 naar Tilburg en komt op 23-2-1911 terug naar Baarle-Nassau om op 9-1-1911 wederom naar Tilburg te verhuizen.
6.	Adriana EngelinaVoornaamAdriana EngelinaBroek, van den [647] *1894AchternaamBroek, van den,Adriana Engelina [647] *1894 [647], geb. te Ulicoten [nb] op 20 sep 1894 akte 47, Komt op 25-5-1906 uit Baarle-Hertog naar Baarle Nassau. Gaat op 10-10-1907 naar Chaam en komt op 3-4-1909 weer terug naar Baarle-Nassau. Verhuist op 9-1-1911 naar Tilburg.
7.	Adrianus BernardusVoornaamAdrianus BernardusBroek, van den [648] *1896AchternaamBroek, van den,Adrianus Bernardus [648] *1896 [648], geb. te Ulicoten [nb] vader ziek bij geboorte op 25 mei 1896 akte 20, Verhuisd op 3-7-1910 naar Chaam.
	Verhuist op 22-3-1912 naarAlphen.
VIIIe.	Franciscus van den BroekVoornaamFranciscusBroek, van den [574] *1854AchternaamBroek, van den,Franciscus [574] *1854 [574], (zn. van VIIe [blz. ]), geb. te Chaam [nb] op 23 jan 1854 akte 2, smid, arbeider, Op 13-8-1871 naar Baarle Nassau, op 8-7-1874 van Meerle, op 13-3-1881 naar Turnhout, op 4-11-1881 van Turnhout, op 28-8-1882 naar Hoogstraten, op 8-5-1884 van Hoogstraten. Op 25-4-1893 van Chaam naar Breda. Op 7-1-1895 naar Gilze.
	Op 2-1-1902 uit Gilze-Rijen naar Tilburg. Op 22-9-1902 naar Chaam. Op 9-7-1908 naar Ginneken, relatie[237] met Helena van SambeekVoornaamHelenaSambeek, van [575] *1863AchternaamSambeek, van,Helena [575] *1863 [575], geb. te Oerle [nb] op 28 dec 1863, arbeidster.
	Uit deze relatie 3 kinderen:
1.	Adrianus Petrus AntoniusVoornaamAdrianus Petrus AntoniusBroek, van den [718] *1899AchternaamBroek, van den,Adrianus Petrus Antonius [718] *1899 [718], geb. te Gilze [nb] op 22 jan 1899, arbeider, Op 8-7-1908 van Chaam naar Ginneken.
2.	Joannus PetrusVoornaamJoannus PetrusBroek, van den [717] *1901AchternaamBroek, van den,Joannus Petrus [717] *1901 [717], geb. te Tilburg [nb] op 26 dec 1901, arbeider, Op 8-7-1908 van Chaam naar Ginneken.
3.	LevenloosVoornaamLevenloosBroek, van den [719] *1903AchternaamBroek, van den,Levenloos [719] *1903 [719], geb. te Chaam [nb] op 5 mei 1903 (doodgeb.), ovl. te Chaam [nb] op 5 mei 1903 akte 9.
VIIIf.	Gerardus Antonius van den BroekVoornaamGerardus AntoniusBroek, van den [580] *1862AchternaamBroek, van den,Gerardus Antonius [580] *1862 [580], (zn. van VIIe [blz. ]), geb. te Chaam [nb] op 12 jan 1862 akte 3, wagenmaker, timmerman bij de kanter, ovl. (73 jaar oud) te Tilburg [nb] op 8 okt 1935, Op 21-1-1878 uit Chaam naar Turnhout, op 28-7-1888 van Turnhout (Wagenmaker), op 23-9-1889 naar Hilvarenbeek, op 20-2-1890 van Hilvarenbeek. Op 2-8-1894 naar Breda. In Breda aan de Middellaan C552. Op 17-3-1911 uit Breda naar Tilburg, tr. (resp. 33 en 31 jaar oud) [240] (Burgerlijke Stand) te Breda [nb] op 20 mei 1895 akte 63 (getuigen: Adrianus van den Broek (broer), smid te Breda, oud 37, ), Antonius de Rooij (40 jr, spoorbeambte, broer van de bruid), Wilhelmus Marijnissen (41 jr, koopman) en Wilhelmus Franciscus van der Sluis (29 jr, zadelmaker)) met Helena van RooijVoornaamHelenaRooij, van [581] *1863AchternaamRooij, van,Helena [581] *1863 [581], dr. van Johannes van Rooij [1052] (werkman) en Anna Maria Vermeer [1053], geb. te Fijnaart [nb] op 15 jul 1863, Op 17-3-1911 naar Tilburg.
	Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1.	Anna PetronellaVoornaamAnna PetronellaBroek, van den [722] *1896AchternaamBroek, van den,Anna Petronella [722] *1896 [722], geb. te Breda [nb] op 25 jun 1896 akte 400 (getuige: Adrianus van den Broek (38), smid), dienstbode, winkeljuffrouw, Dienstbode in Tilburg aan de Heuvelstraat 103 - Goirlesche weg 13 - Broekhovensche weg 137.
	Op 8-5-1935 uit Tilburg naar Zaandam (Parkstraat 41), op 13-9-1935 uit Zaandam. Op 23-5-1936 naar Breda (Boschstraat 24).
2.	Antonius Cornelis Oscar GustaafVoornaamAntonius Cornelis Oscar GustaafBroek, van den [720] *1898AchternaamBroek, van den,Antonius Cornelis Oscar Gustaaf [720] *1898 [720], geb. te Breda [nb] op 3 sep 1898 akte 598 (getuige: Adrianus van den Broek (40), winkelier), electricien, slager, Op 28-12-1922 uit Tilburg naar Zuiddorpe/Koewacht bij H. de Siet-Timmerman, op 1-5-1923 uit Zuiddorpe, op 17-8-1923 naar Hulst (Stationsplein 146 bij G van Gijsel), op 3-7-1924 uit Ambtstr. van Demain (Frankrijk), op 2-2-1925 naar Hontenisse (Kloosterzande - hotel de Linde.
3.	Guillaume Pierre Gerard (Willem)VoornaamGuillaume Pierre GerardBroek, van den [721] *1907AchternaamBroek, van den,Guillaume Pierre Gerard [721] *1907VoornaamWillemBroek, van den [721] *1907AchternaamBroek, van den,Willem [721] *1907 [721], geb. te Breda [nb] op 5 jul 1907 akte 409, Op 17-3-1911 naar Tilburg.
	Slager aan de Emmastraat 2 te Tilburg.
VIIIg.	Petrus van den BroekVoornaamPetrusBroek, van den [536] *1837AchternaamBroek, van den,Petrus [536] *1837 [536], (zn. van VIIf [blz. ]), geb. te Chaam [nb] op 17 aug 1837 akte 24, landbouwer, landbouwman, ovl. (82 jaar oud) te Chaam [nb] op 18 okt 1919 akte 23, tr. (resp. 34 en 30 jaar oud) [221] (Burgerlijke Stand) te Chaam [nb] op 6 apr 1872 akte 2 met Elisabeth VerkooijenVoornaamElisabethVerkooijen [537] *1841AchternaamVerkooijen,Elisabeth [537] *1841 [537], dr. van Christiaan Verkooijen [539] (landbouwer) en Petronella Geerts [540], geb. te Chaam [nb] op 4 jun 1841, landbouwster, ovl. (69 jaar oud) te Chaam [nb] op 12 sep 1910.
	Uit dit huwelijk 7 kinderen:
1.	Adriana JohannaVoornaamAdriana JohannaBroek, van den [726] *1873AchternaamBroek, van den,Adriana Johanna [726] *1873 [726], geb. te Chaam [nb] op 14 jan 1873 akte 2, landbouwster, ovl. (60 jaar oud) te Chaam [nb] op 28 jan 1933, Op 8-5-1909 van Chaam naar Deijnzen (Be).
2.	Martinus JohannesVoornaamMartinus JohannesBroek, van den [723] *1874AchternaamBroek, van den,Martinus Johannes [723] *1874 [723], geb. te Chaam [nb] op 23 okt 1874, ovl. (87 jaar oud) te Chaam [nb] op 2 jul 1962, volgt IXc [blz. ].
3.	Adrianus CornelisVoornaamAdrianus CornelisBroek, van den [727] *1877AchternaamBroek, van den,Adrianus Cornelis [727] *1877 [727], geb. te Chaam [nb] op 14 jan 1877, ovl. (81 jaar oud) te Chaam [nb] op 6 apr 1958, volgt IXd [blz. ].
4.	Anna MariaVoornaamAnna MariaBroek, van den [725] *1879AchternaamBroek, van den,Anna Maria [725] *1879 [725], geb. te Chaam [nb] op 5 apr 1879 akte 14, landbouwster, zuster Franciscanesse, ovl. (79 jaar oud) te Chaam [nb] op 5 apr 1958, Op 4-9-1902 van CHaam naar Dongen.
5.	Christianus AntoniusVoornaamChristianus AntoniusBroek, van den [730] *1879AchternaamBroek, van den,Christianus Antonius [730] *1879 [730], geb. te Chaam [nb] op 5 apr 1879, ovl. (77 jaar oud) te Chaam [nb] op 23 feb 1957, volgt IXe [blz. ].
6.	Petrus FranciscusVoornaamPetrus FranciscusBroek, van den [729] *1880AchternaamBroek, van den,Petrus Franciscus [729] *1880 [729], geb. te Chaam [nb] op 18 nov 1880 akte 46, molenaar, priester, Op 17-11-1893 van Chaam naar Lier, tr.[407] met Maria Elisabeth VerkooijenVoornaamMaria ElisabethVerkooijen [857]AchternaamVerkooijen,Maria Elisabeth [857] [857]. Uit dit huwelijk geen kinderen.
7.	Petronella HendrikaVoornaamPetronella HendrikaBroek, van den [732] *1883AchternaamBroek, van den,Petronella Hendrika [732] *1883 [732], geb. te Chaam [nb] op 28 okt 1883 akte 27, landbouwster, ovl. (76 jaar oud) te Chaam [nb] op 21 dec 1959, tr. (resp. 23 en 35 jaar oud) [281] (Burgerlijke Stand) te Chaam [nb] op 28 nov 1906 akte 15 (getuige: Martinus Johannes van den Broek, broer, 32 jaar, landbouwer te Chaam, Christiaan Antonius van den Broek, oud 27, broer, landbouwer te Chaam) met Cornelis SchramVoornaamCornelisSchram [733] *1871AchternaamSchram,Cornelis [733] *1871 [733], zn. van Adrianus Schram [734] en Johanna Hendrikx [735], geb. te Chaam [nb] op 3 apr 1871, landbouwer, In Chaam op Dassimus. Uit dit huwelijk geen kinderen.
VIIIh.	Adrianus van den BroekVoornaamAdrianusBroek, van den [595] *1847AchternaamBroek, van den,Adrianus [595] *1847 [595], (zn. van VIIi [blz. ]), geb. te Chaam [nb] op 25 nov 1847 akte 32 (getuige: Martinus van den Broek, winkelier, 50 jaar), landbouwer, ovl. (80 jaar oud) te Chaam [nb] op 17 jun 1928 akte 11, In Chaam wonende aan de Heikant, tr. (resp. 30 en 27 jaar oud) [246] te Chaam [nb] op 1 jun 1878 akte 6 met Johanna Jacoba VerheijenVoornaamJohanna JacobaVerheijen [596] *1851AchternaamVerheijen,Johanna Jacoba [596] *1851 [596], dr. van Christiaan Verheijen [591] (bouwman, landbouwer) en Maria Elisabeth Tuijtelaars [592] (landbouwster), geb. te Baarle‑Nassau [nb] op 10 mrt 1851 akte 7, landbouwster, ovl. (hoogstens 67 jaar oud) te Chaam [nb] voor 19 jan 1919.
	Uit dit huwelijk 9 kinderen:
1.	Levenloos van den BroeckVoornaamLevenloosBroeck, van den [649] *1879AchternaamBroeck, van den,Levenloos [649] *1879 [649], geb. te Chaam [nb] op 17 mrt 1879 (doodgeb.), ovl. te Chaam [nb] op 17 mrt 1879 akte 8.
2.	Petrus Franciscus van den BroeckVoornaamPetrus FranciscusBroeck, van den [654] *1880AchternaamBroeck, van den,Petrus Franciscus [654] *1880 [654], geb. te Chaam [nb] op 2 apr 1880, volgt IXf [blz. ].
3.	Christiaan Cornelis van den BroeckVoornaamChristiaan CornelisBroeck, van den [663] *1881AchternaamBroeck, van den,Christiaan Cornelis [663] *1881 [663], geb. te Chaam [nb] op 13 nov 1881, volgt IXg [blz. ].
4.	Maria Adriana Elisabeth van den BroeckVoornaamMaria Adriana ElisabethBroeck, van den [656] *1883AchternaamBroeck, van den,Maria Adriana Elisabeth [656] *1883 [656], geb. te Chaam [nb] op 18 aug 1883 akte 21, landbouwster, tr. (resp. 35 en 34 jaar oud) [262] (Burgerlijke Stand) te Chaam [nb] op 19 jan 1919 akte 2 met Adrianus Jacobus de BontVoornaamAdrianus JacobusBont, de [657] *1884AchternaamBont, de,Adrianus Jacobus [657] *1884 [657], zn. van Adrianus de Bont [667] (landbouwer) en Anna Catharina Kusters [668] (landbouwster), geb. te Baarle‑Nassau [nb] op 23 mei 1884 akte 24, landbouwer, Op 23-12-1893 uit Baarle Nassau naar Chaam. In Chaam aan de Heikant/Dorp. Uit dit huwelijk geen kinderen.
5.	Catharina Engelina van den BroeckVoornaamCatharina EngelinaBroeck, van den [660] *1885AchternaamBroeck, van den,Catharina Engelina [660] *1885 [660], geb. te Chaam [nb] op 6 jun 1885 akte 15, landbouwster, tr. (resp. 33 en 30 jaar oud) [264] (Burgerlijke Stand) te Chaam [nb] op 19 jan 1919 akte 3 met Joannes Josephus de BontVoornaamJoannes JosephusBont, de [661] *1888AchternaamBont, de,Joannes Josephus [661] *1888 [661], zn. van Adrianus de Bont [667] (landbouwer) en Anna Catharina Kusters [668] (landbouwster), geb. te Baarle‑Nassau [nb] op 26 apr 1888 akte 18, landbouwer, Op 25-12-1893 uit Baarle Nassau naar Chaam. In Chaam aan de Heikant. Uit dit huwelijk geen kinderen.
6.	Johannes AdrianusVoornaamJohannes AdrianusBroek, van den [662] *1887AchternaamBroek, van den,Johannes Adrianus [662] *1887 [662], geb. te Chaam [nb] op 13 jan 1887 akte 3.
7.	Antonius FranciscusVoornaamAntonius FranciscusBroek, van den [658] *1888AchternaamBroek, van den,Antonius Franciscus [658] *1888 [658], geb. te Chaam [nb] op 29 mrt 1888, volgt IXh [blz. ].
8.	Johannes JacobusVoornaamJohannes JacobusBroek, van den [650] *1889AchternaamBroek, van den,Johannes Jacobus [650] *1889 [650], geb. te Chaam [nb] op 8 sep 1889, volgt IXi [blz. ].
9.	Adrianus JosephusVoornaamAdrianus JosephusBroek, van den [652] *1890AchternaamBroek, van den,Adrianus Josephus [652] *1890 [652], geb. te Chaam [nb] op 24 okt 1890, volgt IXj [blz. ].
VIIIi.	Petrus van den BroekVoornaamPetrusBroek, van den [593] *1866AchternaamBroek, van den,Petrus [593] *1866 [593], (zn. van VIIi [blz. ]), geb. te Chaam [nb] op 4 mrt 1866 akte 6, landbouwer, ovl. (62 jaar oud) te Chaam [nb] op 27 jul 1928 akte 14, In Chaam wonrnde in de Leg, tr. (resp. 30 en 26 jaar oud) [245] (Burgerlijke Stand) te Chaam [nb] op 21 nov 1896 akte 9 (getuige: Adrianus van den Broek, 49 jaar, landbouwer te Chaam, broer; Jacobus van den Broek, 42 jaar, landbouwer te Chaam, broer) met Dimphena Cornelia van LoonVoornaamDimphena CorneliaLoon, van [594] *1870AchternaamLoon, van,Dimphena Cornelia [594] *1870 [594], dr. van Petrus van Loon [600] (landbouwer) en Johanna Buijs [603] (landbouwster), geb. te Chaam [nb] op 16 okt 1870, landbouwster, ovl. (68 jaar oud) te Chaam [nb] op 11 jan 1939.
	Uit dit huwelijk 16 kinderen:
1.	PetrusVoornaamPetrusBroek, van den [675] *1897AchternaamBroek, van den,Petrus [675] *1897 [675], geb. te Chaam [nb] op 11 sep 1897, volgt IXk [blz. ].
2.	Adrianus AntoniusVoornaamAdrianus AntoniusBroek, van den [672] *1898AchternaamBroek, van den,Adrianus Antonius [672] *1898 [672], geb. te Chaam [nb] op 4 dec 1898 akte 29, landbouwer, Op 2-11-1925 uit Chaam naar Alphen, op 26-5-1926 uit Alphen. Op 14-12-1926 naar G&B, tr. (resp. 27 en ongeveer 23 jaar oud) [269] (Burgerlijke Stand) te Chaam [nb] op 25 nov 1926 akte 13 met Adriana Johanna GeertsVoornaamAdriana JohannaGeerts [673] *1903AchternaamGeerts,Adriana Johanna [673] *1903 [673], dr. van Johan Geerts [695] (landbouwer) en Maria van Lil [696] (landbouwster), geb. te Chaam [nb] circa 1 jan 1903, landbouwster. Uit dit huwelijk geen kinderen.
3.	Jacobus AdrianusVoornaamJacobus AdrianusBroek, van den [690] *1900AchternaamBroek, van den,Jacobus Adrianus [690] *1900 [690], geb. te Chaam [nb] op 27 feb 1900, volgt IXl [blz. ].
4.	Maria JohannaVoornaamMaria JohannaBroek, van den [681] *1901AchternaamBroek, van den,Maria Johanna [681] *1901 [681], geb. te Chaam [nb] op 24 mrt 1901 akte 13, tr. (resp. 25 en ongeveer 31 jaar oud) [272] (Burgerlijke Stand) te Chaam [nb] op 22 sep 1926 akte 11 met Franciscus VerheijenVoornaamFranciscusVerheijen [682] *1895AchternaamVerheijen,Franciscus [682] *1895 [682], zn. van Adrianus Verheijen [697] en Johanna Philomena Aarts [698] (landbouwster), geb. te Chaam [nb] circa 1 jan 1895, landbouwer. Uit dit huwelijk geen kinderen.
5.	Hubertus CornelisVoornaamHubertus CornelisBroek, van den [680] *1902AchternaamBroek, van den,Hubertus Cornelis [680] *1902 [680], geb. te Chaam [nb] op 18 apr 1902 akte 12.
6.	Johanna MariaVoornaamJohanna MariaBroek, van den [674] *1903AchternaamBroek, van den,Johanna Maria [674] *1903 [674], geb. te Chaam [nb] op 9 nov 1903 akte 28, Op 26-3-1930 uit Chaam naar Dongen.
7.	Cornelia Johanna MariaVoornaamCornelia Johanna MariaBroek, van den [677] *1905AchternaamBroek, van den,Cornelia Johanna Maria [677] *1905 [677], geb. te Chaam [nb] op 13 jan 1905, volgt IXm [blz. ].
8.	Dijmphna Maria JohannaVoornaamDijmphna Maria JohannaBroek, van den [679] *1906AchternaamBroek, van den,Dijmphna Maria Johanna [679] *1906 [679], geb. te Chaam [nb] op 31 jan 1906 akte 5, Op 28-3-1929 uit Chaam naar Dongen.
9.	Cornelis AdrianusVoornaamCornelis AdrianusBroek, van den [671] *1907AchternaamBroek, van den,Cornelis Adrianus [671] *1907 [671], geb. te Chaam [nb] op 15 jun 1907 akte 12, ovl. (7 weken oud) te Chaam [nb] op 9 aug 1907 akte 13.
10.	LevenloosVoornaamLevenloosBroek, van den [688] *1908AchternaamBroek, van den,Levenloos [688] *1908 [688], geb. te Chaam [nb] op 9 okt 1908 (doodgeb.), ovl. te Chaam [nb] op 9 okt 1908 akte 14.
11.	Cornelis BartholomeusVoornaamCornelis BartholomeusBroek, van den [683] *1910AchternaamBroek, van den,Cornelis Bartholomeus [683] *1910 [683], geb. te Chaam [nb] op 15 jun 1910 akte 25, ovl. (1 jaar oud) te Chaam [nb] op 25 aug 1911 akte 27.
12.	Johannes BaptistVoornaamJohannes BaptistBroek, van den [684] *1911AchternaamBroek, van den,Johannes Baptist [684] *1911 [684], geb. te Chaam [nb] op 22 jul 1911 akte 29, relatie[273] met Cornelia Ludovica RoelenVoornaamCornelia LudovicaRoelen [685] *1914AchternaamRoelen,Cornelia Ludovica [685] *1914 [685], geb. te Stratum [nb] Meerle? op 19 mrt 1914, Op 25-4-1931 uit Meerle naar Chaam. Uit deze relatie geen kinderen.
13.	Alphonsus PetrusVoornaamAlphonsus PetrusBroek, van den [686] *1912AchternaamBroek, van den,Alphonsus Petrus [686] *1912 [686], geb. te Chaam [nb] op 31 dec 1912 akte 1, ovl. (6 weken oud) te Chaam [nb] op 12 feb 1913 akte 5.
14.	Catharina DijmphnaVoornaamCatharina DijmphnaBroek, van den [687] *1912AchternaamBroek, van den,Catharina Dijmphna [687] *1912 [687], geb. te Chaam [nb] op 31 dec 1912 akte 2, ovl. (7 weken oud) te Chaam [nb] op 21 feb 1913 akte 7, Op 14-4-1939 uit Chaam naar Alphen.
15.	Alphonsus PetrusVoornaamAlphonsus PetrusBroek, van den [689] *1914AchternaamBroek, van den,Alphonsus Petrus [689] *1914 [689], geb. te Chaam [nb] op 27 jan 1914 akte 2.
16.	Catharina Johanna MariaVoornaamCatharina Johanna MariaBroek, van den [692] *1916AchternaamBroek, van den,Catharina Johanna Maria [692] *1916 [692], geb. te Chaam [nb] op 24 feb 1916 akte 6, Op 14-4-1939 naar Alphen.
VIIIj.	Adrianus van den BroekVoornaamAdrianusBroek, van den [605] *1856AchternaamBroek, van den,Adrianus [605] *1856 [605], (zn. van VIIj [blz. ]), geb. te Chaam [nb] op 23 mrt 1856 akte 9, winkelier, koopman, koffiehuishouder, Op 26-1-1874 uit Chaam naar Vlaardingen, op 8-5-1874 uit Vlaardingen. Op 8-11-1880 uit Chaam naar Breda. In Breda aan de Tolbrugstraat C34. op 6-12-1883 naar Brussel. Op op 8-5-1884 uit Brussel naar Chaam. Op 8-4-1885 naar Breda. In Breda aan de Torenstraat D406. Later aan de Tolbrugstraat, tr. (resp. 29 en 25 jaar oud) [248] te Breda [nb] op 27 apr 1885 akte 42 met Josephina Johanna AelenVoornaamJosephina JohannaAelen [606] *1860AchternaamAelen,Josephina Johanna [606] *1860 [606], dr. van Jacobus Gerardus Aelen [614] (horlogemaker) en Josephuina Mechtilda Waessen [615], geb. te Breda [nb] op 22 mrt 1860 akte 110.
	Uit dit huwelijk één zoon:
1.	Johannes Jacobus AdrianusVoornaamJohannes Jacobus AdrianusBroek, van den [1591] *1890AchternaamBroek, van den,Johannes Jacobus Adrianus [1591] *1890 [1591], geb. te Breda [nb] op 23 apr 1890 (getuige: Godefridus Antonius van den Broek (32), winkelier).
VIIIk.	Godefridus Antonij van den BroekVoornaamGodefridus AntonijBroek, van den [571] *1858AchternaamBroek, van den,Godefridus Antonij [571] *1858 [571], (zn. van VIIj [blz. ]), geb. te Chaam [nb] op 19 mrt 1858 akte 12, koopman, winkelier, Op 8-4-1875 uit Chaam naar Groningen, op 13-4-1876 uit Groningen. Op 27-9-1876 uit Chaam naar Breda. In Breda aan de Vlaszak A309. Op 1-3-1877 naar Chaam. Op 1-6-1877 uit Chaam naar Utrecht. Op 12-3-1881 uit Amsterdam naar Breda (Tolbrugstraat C34). Op 23-5-1884 naar Chaam, tr. (resp. 28 en 29 jaar oud) [236] (Burgerlijke Stand) te Breda [nb] op 29 nov 1886 akte 135 met Jacoba Maria MarbaisVoornaamJacoba MariaMarbais [572] *1857AchternaamMarbais,Jacoba Maria [572] *1857 [572], dr. van Robert Rudolph Marbais [584] (ijzergieter, winkelier, ijzerhandelaar) en Rosalina Helena Petronella Theeuwes [585], geb. te Breda [nb] op 15 feb 1857 akte 74.
	Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1.	Robertus Godefridus Johannes MariaVoornaamRobertus Godefridus Johannes MariaBroek, van den [1592] *1887AchternaamBroek, van den,Robertus Godefridus Johannes Maria [1592] *1887 [1592], geb. te Breda [nb] op 27 jul 1887 (getuigen: Robert Marbais, 59 jr, zonder beroep, en Petrus Johannes van den Broek, 27 jr, winkelier), Op 15-9- uit Breda naar Tilburg naar Fraters kostschool.
2.	Robert Josephus MariaVoornaamRobert Josephus MariaBroek, van den [700] *1889AchternaamBroek, van den,Robert Josephus Maria [700] *1889 [700], geb. te Breda [nb] op 16 mei 1889 akte 301 (getuigen: Petrus Johannes van den Broek (29) en Hendrikus Johannes van den Broek (26), winkeliers), RK.
3.	Johannes Godefridus AdrianusVoornaamJohannes Godefridus AdrianusBroek, van den [703] *1890AchternaamBroek, van den,Johannes Godefridus Adrianus [703] *1890 [703], geb. te Breda [nb] op 7 aug 1890 akte 502 (getuigen: Johannes van den Broek (61) en Robert Marbais (62), winkeliers), RK, Op 15-9 naar Tilburg naar fraters kostschool.
4.	Maria Louisa RosaliaVoornaamMaria Louisa RosaliaBroek, van den [702] *1893AchternaamBroek, van den,Maria Louisa Rosalia [702] *1893 [702], geb. te Breda [nb] op 5 mrt 1893 akte 184 (getuigen: Johannes van den Broek (63), winkelier, en Louis van den Broek (24), slachter), RK.
5.	Margot JaquelineVoornaamMargot JaquelineBroek, van den [701] *1894AchternaamBroek, van den,Margot Jaqueline [701] *1894 [701], geb. te Breda [nb] op 11 okt 1894 akte 702 (getuige: Jan van den Broek (66), koffiehuishouder), RK.
VIIIl.	Petrus Johannes van den BroekVoornaamPetrus JohannesBroek, van den [569] *1859AchternaamBroek, van den,Petrus Johannes [569] *1859 [569], (zn. van VIIj [blz. ]), geb. te Chaam [nb] op 14 sep 1859 akte 22, spekslager, Op 16-1-1876 uit Chaam naar Gilze. Op 15-9-1877 uit Gilze. Op 5-3-1883 uit Chaam naar Breda (Tolbrugstraatr C34). Op 19-4-1884 uit Breda naar Chaam.. Op3-8-1886 uit Chaam naar Breda. In Breda aan de Boschstraat A602, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) [235] (Burgerlijke Stand) te Breda [nb] op 30 sep 1886 akte 108 met Agnes Josephus MarbaisVoornaamAgnes JosephusMarbais [570] *1862AchternaamMarbais,Agnes Josephus [570] *1862 [570], dr. van Robert Rudolph Marbais [584] (ijzergieter, winkelier, ijzerhandelaar) en Rosalina Helena Petronella Theeuwes [585], geb. te Breda [nb] op 19 jan 1862 akte 29.
	Uit dit huwelijk 7 kinderen:
1.	Rosalia Jacqueline MariaVoornaamRosalia Jacqueline MariaBroek, van den [706] *1887AchternaamBroek, van den,Rosalia Jacqueline Maria [706] *1887 [706], geb. te Breda [nb] op 28 nov 1887 (getuigen: Godefridus Antonius van den Broek (29), winkelier, en Robert Marbais (60), zonder beroep).
2.	Johanna Maria HubertinaVoornaamJohanna Maria HubertinaBroek, van den [704] *1889AchternaamBroek, van den,Johanna Maria Hubertina [704] *1889 [704], geb. te Breda [nb] op 12 jan 1889 (getuigen: Adrianus van den Broek (32 jr) en Hendrikus Antonius van den Broek (25), winkeliers).
3.	Josephina GodefridusVoornaamJosephina GodefridusBroek, van den [709] *1891AchternaamBroek, van den,Josephina Godefridus [709] *1891 [709], geb. te Breda [nb] op 20 mrt 1891.
4.	Henri Robert MariaVoornaamHenri Robert MariaBroek, van den [707] *1892AchternaamBroek, van den,Henri Robert Maria [707] *1892 [707], geb. te Breda [nb] op 31 mei 1892.
5.	Emile RobertVoornaamEmile RobertBroek, van den [708] *1893AchternaamBroek, van den,Emile Robert [708] *1893 [708], geb. te Breda [nb] op 22 mei 1893 (getuige: Antoon Cornelis van den Broek (23), zonder beroep).
6.	Godefridus Petrus JacobusVoornaamGodefridus Petrus JacobusBroek, van den [711] *1896AchternaamBroek, van den,Godefridus Petrus Jacobus [711] *1896 [711], geb. te Breda [nb] op 12 okt 1896 (getuigen: Johannes van den Broek (67), koffie-huishouder, en Antonius Cornelis van den Broek, (26), zonder beroep).
7.	Margaretha Rosalia LouisaVoornaamMargaretha Rosalia LouisaBroek, van den [710] *1898AchternaamBroek, van den,Margaretha Rosalia Louisa [710] *1898 [710], geb. te Breda [nb] op 5 mrt 1898 (getuigen: Godefridus Antonie van den Broek (39), winkelier, en Johannes Ludovicus van den Broek (29), zonder beroep).
VIIIm.	Lodevikus Johannis van den BroekeVoornaamLodevikus JohannisBroeke, van den [1584] *1860AchternaamBroeke, van den,Lodevikus Johannis [1584] *1860 [1584], (zn. van VIIj [blz. ]), geb. te Chaam [nb] circa 1860, daglooner, tr. (ongeveer 23 jaar oud) [527] (Burgerlijke Stand) te Breda [nb] op 11 jun 1883 akte 65 met Catharina ClerxVoornaamCatharinaClerx [705]AchternaamClerx,Catharina [705] [705].
	Uit dit huwelijk één dochter:
1.	Elisabeth van den BroekVoornaamElisabethBroek, van den [1593] *1887AchternaamBroek, van den,Elisabeth [1593] *1887 [1593], geb. te Breda [nb] op 26 nov 1887.
VIIIn.	Hendrikus Antonius van den BroekVoornaamHendrikus AntoniusBroek, van den [609] *1863AchternaamBroek, van den,Hendrikus Antonius [609] *1863 [609], (zn. van VIIj [blz. ]), geb. te Chaam [nb] op 29 mrt 1863 akte 5, winkelier, handelsagent, koopman, handelsreiziger, Op 9-7-1879 uit Chaam naar Utrecht, op 28-10-1880 uit Utrecht, op 8-11-1880 naar Breda, op 26-4-1881 uit Breda, op 21-2-1884 naar Leuven, op 6-6-1884 uit Leuven. Op 17-3-1887 uit Chaam naar Breda. In Breda aan de Lange Brugstraat B204. Op 8-11-1880 uit Chaam naar Breda (Tolbrugstraat C34). Op 25-4-1888 naar Chaam, tr. (resp. 30 en 27 jaar oud) [250] te Breda [nb] op 20 nov 1893 met Margaretha Gertruida Maria BroersVoornaamMargaretha Gertruida MariaBroers [610] *1866AchternaamBroers,Margaretha Gertruida Maria [610] *1866 [610], dr. van Petrus Broers [1594] en Anna Catharina Wahlen [1595], geb. te Haarlem [nh] op 5 aug 1866.
	Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1.	Anna Catharina MariaVoornaamAnna Catharina MariaBroek, van den [713] *1894AchternaamBroek, van den,Anna Catharina Maria [713] *1894 [713], geb. te Breda [nb] op 30 aug 1894 (getuigen: Adrianus van den Broek, 38 jr, winkelier, en Godefridus Antonius van den Broek, 37 jr, winkelier).
2.	Maria Jacoba CatharinaVoornaamMaria Jacoba CatharinaBroek, van den [716] *1895AchternaamBroek, van den,Maria Jacoba Catharina [716] *1895 [716], geb. te Breda [nb] op 13 jul 1895 (getuigen: Godefridus Antonius van den Broek (37), winkelier, en Antonius van den Broek (25), zonder beroep), ovl. (9 maanden oud) te Breda [nb] op 20 apr 1896.
3.	Maria Jacoba CatharinaVoornaamMaria Jacoba CatharinaBroek, van den [715] *1896AchternaamBroek, van den,Maria Jacoba Catharina [715] *1896 [715], geb. te Breda [nb] op 16 okt 1896 (getuigen: Johannes Ludovicus van den Broek (28), slager, en Antonie Cornelis van den Broek (26), zonder beroep).
4.	Jacobus MariaVoornaamJacobus MariaBroek, van den [714] *1898AchternaamBroek, van den,Jacobus Maria [714] *1898 [714], geb. te Breda [nb] op 17 feb 1898 (getuigen: Godefridus Antonius van den Broek (39), winkelier, en Johannes Ludovicus van den Broek (29), z.b), ovl. (5 maanden oud) te Breda [nb] op 23 jul 1898.
5.	Jacoba MariaVoornaamJacoba MariaBroek, van den [712] *1899AchternaamBroek, van den,Jacoba Maria [712] *1899 [712], geb. te Breda [nb] op 21 mrt 1899 (getuigen: Godefridus Antonius van den Broek (41), ijzerhandelaar, en Johannes Ludovicus van den Broek (30), z.b).

Generatie IX

IXa.	Mathijs Theo van den BroekVoornaamMathijsBroek, van den [21] *1907AchternaamBroek, van den,Mathijs [21] *1907 [21], (zn. van VIIIa [blz. ]), geb. te Ginneken [nb] op 24 jan 1907, RK, bankwerker, ovl. (61 jaar oud) te Breda [nb] op 3 sep 1968, tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) [14] te Princenhage [nb] op 16 jul 1931 met Johanna Cornelia van DongenVoornaamJohanna CorneliaDongen, van [22] *1910AchternaamDongen, van,Johanna Cornelia [22] *1910 [22], geb. te Princenhage [nb] op 12 jan 1910, RK, geen, ovl. (88 jaar oud) te Breda [nb] op 22 mrt 1998.
	Uit dit huwelijk 12 kinderen.
IXb.	Nicolaas van den BroekVoornaamNicolaasBroek, van den [634] *1884AchternaamBroek, van den,Nicolaas [634] *1884 [634], (zn. van VIIIc [blz. ]), geb. te Chaam [nb] op 19 okt 1884 akte 27, arbeider, landbouwer, leerlooier, In Chaam aan de Meijsberg/de Leg, tr. (resp. 24 en 16 jaar oud) [255] (Burgerlijke Stand) te Chaam [nb] op 19 aug 1909 akte 4 met Catharina Elisabeth MichielsenVoornaamCatharina ElisabethMichielsen [635] *1892AchternaamMichielsen,Catharina Elisabeth [635] *1892 [635], dr. van Johannes Michielsen [636] (arbeider) en Anna Maria van Gestel [637] (landbouwster), geb. te Chaam [nb] op 6 sep 1892 akte 16, landbouwster.
	Uit dit huwelijk 12 kinderen.
IXc.	Martinus Johannes van den BroekVoornaamMartinus JohannesBroek, van den [723] *1874AchternaamBroek, van den,Martinus Johannes [723] *1874 [723], (zn. van VIIIg [blz. ]), geb. te Chaam [nb] op 23 okt 1874 akte 44, landbouwer, ovl. (87 jaar oud) te Chaam [nb] op 2 jul 1962, In Chaam wonende aan de Heikant/Dorp, tr. (resp. 32 en 29 jaar oud) (1) [278] (Burgerlijke Stand) te Chaam [nb] op 3 jan 1907 akte 1 met Anna Engelina van BeckhovenVoornaamAnna EngelinaBeckhoven, van [724] *1877AchternaamBeckhoven, van,Anna Engelina [724] *1877 [724], dr. van Johannes Hendrik van Beckhoven [738] en Wilhelmina Schram [739], geb. te Chaam [nb] op 17 feb 1877, dienstbode, landbouwster, ovl. (35 jaar oud) te Chaam [nb] op 17 dec 1912.
	Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1.	Wilhelmina ElisabethVoornaamWilhelmina ElisabethBroek, van den [754] *1907AchternaamBroek, van den,Wilhelmina Elisabeth [754] *1907 [754], geb. te Chaam [nb] op 11 nov 1907 akte 44 (getuige: Antonius van den Broek, 28 jaar, schoenmaker te Chaam), Op 3-5-1922 uit Chaam naar Dongen. Op 12-7-1927 naar Princenhage, op 5-1-1931 uit Teteringen. Op 23-3-1932 naar Breda.
2.	Petrus CornelusVoornaamPetrus CornelusBroek, van den [755] *1909AchternaamBroek, van den,Petrus Cornelus [755] *1909 [755], geb. te Chaam [nb] op 5 mrt 1909 akte 5, Op 12-1-1938 naar G&B (Ijpelaarstraat 2).
3.	LevenloosVoornaamLevenloosBroek, van den [753] *1910AchternaamBroek, van den,Levenloos [753] *1910 [753], geb. te Chaam [nb] op 24 dec 1910 (doodgeb.), ovl. te Chaam [nb] op 24 dec 1910 akte 28.
4.	LevenloosVoornaamLevenloosBroek, van den [740] *1912AchternaamBroek, van den,Levenloos [740] *1912 [740], geb. te Chaam [nb] op 17 sep 1912 (doodgeb.), ovl. te Chaam [nb] op 17 sep 1912 akte 15.
	Martinus Johannes van den BroekVoornaamMartinus JohannesBroek, van den [723] *1874AchternaamBroek, van den,Martinus Johannes [723] *1874 [723], tr. (resp. 41 en 33 jaar oud) (2) [285] (Burgerlijke Stand) te Chaam [nb] op 11 nov 1915 akte 7 met Elisabeth Maria AnthonissenVoornaamElisabeth MariaAnthonissen [756] *1882AchternaamAnthonissen,Elisabeth Maria [756] *1882 [756], dr. van Hendrik Anthonissen [757] en Johanna Michielsen [758], geb. te Chaam [nb] op 16 feb 1882, landbouwster, ovl. (82 jaar oud) te Chaam [nb] op 12 feb 1965.
	Uit dit huwelijk 5 kinderen.
IXd.	Adrianus Cornelis van den BroekVoornaamAdrianus CornelisBroek, van den [727] *1877AchternaamBroek, van den,Adrianus Cornelis [727] *1877 [727], (zn. van VIIIg [blz. ]), geb. te Chaam [nb] op 14 jan 1877 akte 4, landbouwer, gemeente ontvanger, koster, ovl. (81 jaar oud) te Chaam [nb] op 6 apr 1958, In Chaam in het Dorp, tr. (resp. 35 en 33 jaar oud) [279] (Burgerlijke Stand) te Chaam [nb] op 19 sep 1912 akte 14 met Petronella Maria VerschuerenVoornaamPetronella MariaVerschueren [728] *1879AchternaamVerschueren,Petronella Maria [728] *1879 [728], dr. van Cornelis Verschueren [736] (smid) en Anna Cornelia Verboven [737], geb. te Martel [nb] op 24 jan 1879, Op 29-6-1905 uit Ginneken naar Chaam.
	Uit dit huwelijk 4 kinderen.
IXe.	Christianus Antonius van den BroekVoornaamChristianus AntoniusBroek, van den [730] *1879AchternaamBroek, van den,Christianus Antonius [730] *1879 [730], (zn. van VIIIg [blz. ]), geb. te Chaam [nb] op 5 apr 1879 akte 15, RK, landbouwer, koster, ovl. (77 jaar oud) te Chaam [nb] op 23 feb 1957, Op 9-10-1908 van Chaam naar Ulicoten, tr. (resp. 29 en 24 jaar oud) [280] (Burgerlijke Stand) te Chaam [nb] op 7 mei 1908 akte 2 met Wilhelmina Louisa VerschuerenVoornaamWilhelmina LouisaVerschueren [731] *1884AchternaamVerschueren,Wilhelmina Louisa [731] *1884 [731], dr. van Cornelis Verschueren [736] (smid) en Anna Cornelia Verboven [737], geb. te Chaam [nb] op 1 jan 1884.
	Uit dit huwelijk 6 kinderen:
1.	CornellaVoornaamCornellaBroek, van den [924] *1909AchternaamBroek, van den,Cornella [924] *1909 [924], geb. te Chaam [nb] op 3 apr 1909, ovl. (83 jaar oud) te Chaam [nb] op 17 apr 1992, tr.[485] met Petrus Jozef JacobsVoornaamPetrus JozefJacobs [936] *1906AchternaamJacobs,Petrus Jozef [936] *1906 [936], geb. te Stratum [nb] op 22 jan 1906, ovl. (57 jaar oud) te Baarle‑Hertog [an, België] op 2 feb 1963 Overleden aan TBC. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2.	MarieVoornaamMarieBroek, van den [925] *1911AchternaamBroek, van den,Marie [925] *1911 [925], geb. te Chaam [nb] op 17 jul 1911, ovl. (79 jaar oud) te Chaam [nb] op 7 feb 1991, tr.[492] met Adrianus van HalVoornaamAdrianusHal, van [938]AchternaamHal, van,Adrianus [938] [938]. Uit dit huwelijk geen kinderen.
3.	PietVoornaamPietBroek, van den [927] *1913AchternaamBroek, van den,Piet [927] *1913 [927], geb. te Chaam [nb] op 8 okt 1913, koster, kruidenier, ovl. (89 jaar oud) te Chaam [nb] op 10 dec 2002, tr.[504] met Jet van der SchoofVoornaamJetSchoof, van der [942] *1913AchternaamSchoof, van der,Jet [942] *1913 [942], geb. op 8 okt 1913. Uit dit huwelijk geen kinderen.
4.	Cornelius BernardusVoornaamCornelius BernardusBroek, van den [933] *1920AchternaamBroek, van den,Cornelius Bernardus [933] *1920 [933], geb. te Chaam [nb] op 23 mrt 1920, prietser in opleiding, ovl. (24 jaar oud) te Chaam [nb] op 1 mrt 1945, Overlijd kort voor zijn wijding als priester.
5.	JoVoornaamJoBroek, van den [932]AchternaamBroek, van den,Jo [932] [932].
6.	Elisabeth AnnaVoornaamElisabeth AnnaBroek, van den [929]AchternaamBroek, van den,Elisabeth Anna [929] [929], tr.[506] met Aloisius SommenVoornaamAloisiusSommen [946] *1906AchternaamSommen,Aloisius [946] *1906 [946], geb. te Baarle‑Nassau [nb] op 21 jun 1906, ovl. (85 jaar oud) te Ulicoten [nb] op 5 sep 1991. Uit dit huwelijk geen kinderen.
IXf.	Petrus Franciscus van den BroeckVoornaamPetrus FranciscusBroeck, van den [654] *1880AchternaamBroeck, van den,Petrus Franciscus [654] *1880 [654], (zn. van VIIIh [blz. ]), geb. te Chaam [nb] op 2 apr 1880 akte 16, landbouwer, molenaar, In Chaam i het Dorp. Molenaar te Chaam, relatie[261] met Adriana Cornelia van GestelVoornaamAdriana CorneliaGestel, van [655] *1883AchternaamGestel, van,Adriana Cornelia [655] *1883 [655], geb. te Gilze [nb] op 30 jul 1883, Op 27-11-1919 uit Gilze naar Chaam.
	Uit deze relatie 5 dochters.
IXg.	Christiaan Cornelis van den BroeckVoornaamChristiaan CornelisBroeck, van den [663] *1881AchternaamBroeck, van den,Christiaan Cornelis [663] *1881 [663], (zn. van VIIIh [blz. ]), geb. te Chaam [nb] op 13 nov 1881 akte 33, landbouwer, In Chaam in het Dorp, tr. (resp. 31 en 25 jaar oud) [265] (Burgerlijke Stand) te Chaam [nb] op 11 nov 1913 akte 12 met Elisabeth Adriana Maria RemijsenVoornaamElisabeth Adriana MariaRemijsen [664] *1887AchternaamRemijsen,Elisabeth Adriana Maria [664] *1887 [664], dr. van Adriaan Norbert Remijsen [665] (landbouwer) en Johanna Paapen [666] (landbouwster), geb. te Gilze [nb] op 19 dec 1887, landbouwster, Op 21-12-1891 uit Baarle Nassau naar Chaam.
	Uit dit huwelijk 4 zonen.
IXh.	Antonius Franciscus van den BroekVoornaamAntonius FranciscusBroek, van den [658] *1888AchternaamBroek, van den,Antonius Franciscus [658] *1888 [658], (zn. van VIIIh [blz. ]), geb. te Chaam [nb] op 29 mrt 1888 akte 6, landbouwer, relatie[263] met Eva Cornelia KuijpersVoornaamEva CorneliaKuijpers [659] *1894AchternaamKuijpers,Eva Cornelia [659] *1894 [659], geb. te Ginneken [nb] op 18 apr 1894, Op 6-5-1930 uit G&B naar Chaam.
	Uit deze relatie 3 kinderen.
IXi.	Johannes Jacobus van den BroekVoornaamJohannes JacobusBroek, van den [650] *1889AchternaamBroek, van den,Johannes Jacobus [650] *1889 [650], (zn. van VIIIh [blz. ]), geb. te Chaam [nb] op 8 sep 1889 akte 15, landbouwer, Op 29-11-1916 van Chaam naar Baarle Nassau, relatie[259] met Engelina Catharina ZegersVoornaamEngelina CatharinaZegers [651] *1890AchternaamZegers,Engelina Catharina [651] *1890 [651], geb. te Tilburg [nb] op 23 sep 1890.
	Uit deze relatie 3 kinderen.
IXj.	Adrianus Josephus van den BroekVoornaamAdrianus JosephusBroek, van den [652] *1890AchternaamBroek, van den,Adrianus Josephus [652] *1890 [652], (zn. van VIIIh [blz. ]), geb. te Chaam [nb] op 24 okt 1890 akte 28, landbouwer, In Chaam aan de Heikant, tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) [260] te Chaam [nb] op 19 jan 1919 akte 4 met Antonetta Maria PeerdenVoornaamAntonetta MariaPeerden [653] *1894AchternaamPeerden,Antonetta Maria [653] *1894 [653], dr. van Johannes Petrus Peerden [669] (landbouwer) en Adriana Catharina Kuster [670] (landbouwster), geb. te Chaam [nb] op 9 jul 1894, landbouwster.
	Uit dit huwelijk 14 kinderen.
IXk.	Petrus van den BroekVoornaamPetrusBroek, van den [675] *1897AchternaamBroek, van den,Petrus [675] *1897 [675], (zn. van VIIIi [blz. ]), geb. te Chaam [nb] op 11 sep 1897 akte 21, landbouwer, relatie[270] met Bernardina Cornelia van den BroekVoornaamBernardina CorneliaBroek, van den [676] *1902AchternaamBroek, van den,Bernardina Cornelia [676] *1902 [676], dr. van Cornelis van den Broek [693] (dagloner, houtzager) en Gerardina Paulina de Bont [694], geb. te Alphen [nb] op 25 aug 1902 akte 29, Op 26-4-1932 uit Alphen naar Chaam.
	Uit deze relatie 3 zonen.
IXl.	Jacobus Adrianus van den BroekVoornaamJacobus AdrianusBroek, van den [690] *1900AchternaamBroek, van den,Jacobus Adrianus [690] *1900 [690], (zn. van VIIIi [blz. ]), geb. te Chaam [nb] op 27 feb 1900 akte 8, landbouwer, In Chaam wonend in Houtgoor, tr. (resp. 31 en 24 jaar oud) [274] (Burgerlijke Stand) te Chaam [nb] op 13 mei 1931 akte 5 met Cornelia Catharina van RielVoornaamCornelia CatharinaRiel, van [691] *1907AchternaamRiel, van,Cornelia Catharina [691] *1907 [691], geb. te Chaam [nb] op 8 apr 1907, landbouwster.
	Uit dit huwelijk 2 zonen.
IXm.	Cornelia Johanna Maria van den BroekVoornaamCornelia Johanna MariaBroek, van den [677] *1905AchternaamBroek, van den,Cornelia Johanna Maria [677] *1905 [677], (dr. van VIIIi [blz. ]), geb. te Chaam [nb] op 13 jan 1905 akte 2, landbouwster, Op 8-4-1927 uit Chaam naar G&B, op 9-7-1927 uit G&B. Op 9-9-1930 naar Alphen, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) [271] (Burgerlijke Stand) te Chaam [nb] op 13 aug 1930 akte 9 met Adrianus Johannes van den BroekVoornaamAdrianus JohannesBroek, van den [678] *1903AchternaamBroek, van den,Adrianus Johannes [678] *1903 [678], zn. van Cornelis van den Broek [693] (dagloner, houtzager) en Gerardina Paulina de Bont [694], geb. te Alphen [nb] op 21 okt 1903 akte 45, landbouwer.
	Uit dit huwelijk 4 kinderen. Index 
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