 
 
Genealogie van Wilhelmus van den Broeck [5090].


Generatie I

I.	Wilhelmus alias Guilelmus van den BroeckVoornaamWilhelmusBroeck, van den [5090]AchternaamBroeck, van den,Wilhelmus [5090] [5090], 
	3 kinderen:
1.	Wijnandus GuilelmusVoornaamWijnandus GuilelmusBroeck, van den [3387] *1697AchternaamBroeck, van den,Wijnandus Guilelmus [3387] *1697 [3387], ged. RK te Eersel [nb] op 23 mrt 1697, begr. te Eersel [nb] op 8 mei 1764, volgt IIa [blz. ].
2.	HenricusVoornaamHenricusBroeck, van den [5089] *1702AchternaamBroeck, van den,Henricus [5089] *1702 [5089], geb. circa 1702, ovl. (minstens 34 jaar oud) na 1 dec 1736, volgt IIb [blz. ].
3.	Maria W.VoornaamMaria W.Broeck, van den [5465] []1751AchternaamBroeck, van den,Maria W. [5465] []1751 [5465], RK, doopgetuige van haar nicht Maria van den BroeckVoornaamMariaBroeck, van den [5464] *1736AchternaamBroeck, van den,Maria [5464] *1736 [5464] (zie IIb [blz. ]) te Zeelst [nb] op 1 dec 1736, begr. te Eersel [nb] op 21 jul 1751, Op 1-12-1736 getuige bij doop in Zeelst.

Generatie II

IIa.	Wijnandus Guilelmus van den BroeckVoornaamWijnandus GuilelmusBroeck, van den [3387] *1697AchternaamBroeck, van den,Wijnandus Guilelmus [3387] *1697 [3387], (zn. van I [blz. ]), ged. RK te Eersel [nb] op 23 mrt 1697, begr. te Eersel [nb] op 8 mei 1764, Wonende te Eersel. Op 9-4-1732 getuige bij doop in Zeelst. Op 30-6-1749 getuige bij doop te Eersel, tr.[1657] met Wilhelmina BirensVoornaamWilhelminaBirens [4616] *1700AchternaamBirens,Wilhelmina [4616] *1700 [4616], geb. circa 1700, RK, ovl. (minstens 25 jaar oud) na 8 sep 1725, Maria Wilhelmus?.
	Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1.	Guilelmus Wijnant (Wilhelmus)VoornaamGuilelmus WijnantBroeck, van den [4617] *1725AchternaamBroeck, van den,Guilelmus Wijnant [4617] *1725VoornaamWilhelmusBroeck, van den [4617] *1725AchternaamBroeck, van den,Wilhelmus [4617] *1725 [4617], ged. RK te Eersel [nb] op 8 sep 1725, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Eersel [nb] op 17 apr 1784, volgt IIIa [blz. ].
2.	JoannesVoornaamJoannesBroeck, van den [4626] *1730AchternaamBroeck, van den,Joannes [4626] *1730 [4626], ged. RK te Eersel [nb] op 14 nov 1730, begr. te Eersel [nb] op 2 aug 1793, volgt IIIb [blz. ].
3.	HenricaVoornaamHenricaBroeck, van den [7510] †1768AchternaamBroeck, van den,Henrica [7510] †1768 [7510], RK, doopgetuige van haar neef Wijnandus (Wijnand) van den BroekVoornaamWijnandusBroek, van den [4644] *1768AchternaamBroek, van den,Wijnandus [4644] *1768 [4644] (IVb [blz. ]) te Eersel [nb] op 29 jul 1768, ovl. na 29 jul 1768, Op 29-7-1768 getuige bij doop te Eersel.
4.	MariaVoornaamMariaBroeck, van den [7811] †1773AchternaamBroeck, van den,Maria [7811] †1773 [7811], RK, ovl. na 25 nov 1773, Op 25-11-1773 getuige bij doop te Eersel.
IIb.	Henricus van den BroeckVoornaamHenricusBroeck, van den [5089] *1702AchternaamBroeck, van den,Henricus [5089] *1702 [5089], (zn. van I [blz. ]), geb. circa 1702, RK, ovl. (minstens 34 jaar oud) na 1 dec 1736, Wonende te Zeelst. Op 9-12-1735 en 1-10-1736 getuige bij doop in Zeelst, tr.[1837] met Maria ValckxVoornaamMariaValckx [5091] *1707AchternaamValckx,Maria [5091] *1707 [5091], geb. circa 1707, RK, doopgetuige van haar neef Joannes van den BroeckVoornaamJoannesBroeck, van den [4626] *1730AchternaamBroeck, van den,Joannes [4626] *1730 [4626] (IIIb [blz. ]) te Eersel [nb] op 14 nov 1730, doopgetuige van haar kleindochter Henrica van den BroeckVoornaamHenricaBroeck, van den [6641] *1755AchternaamBroeck, van den,Henrica [6641] *1755 [6641] (zie IIIc [blz. ]) te Zeelst [nb] op 2 sep 1755, doopgetuige van haar kleindochter Henrica van den BroeckVoornaamHenricaBroeck, van den [6704] *1756AchternaamBroeck, van den,Henrica [6704] *1756 [6704] (zie IIIc [blz. ]) te Zeelst [nb] op 18 nov 1756, ovl. (minstens 51 jaar oud) na 6 feb 1758, Op 14-11-1730 getuige bij doop in Eersel. Op 2-9-1755 en 18-11-1756 en 6-2-1758 getuige bij doop te Zeelst.
	Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1.	Guilelmus (Wilhelmus)VoornaamGuilelmusBroeck, van den [5092] *1732AchternaamBroeck, van den,Guilelmus [5092] *1732VoornaamWilhelmusBroeck, van den [5092] *1732AchternaamBroeck, van den,Wilhelmus [5092] *1732 [5092], geb. te Zeelst [nb], begr. te Zeelst [nb] op 12 jan 1780, volgt IIIc [blz. ].
2.	GertrudisVoornaamGertrudisBroeck, van den [5308] *1734AchternaamBroeck, van den,Gertrudis [5308] *1734 [5308], ged. RK te Zeelst [nb] op 13 sep 1734 (getuige: Guilielmus Jans, Ida Valkx).
3.	MariaVoornaamMariaBroeck, van den [5464] *1736AchternaamBroeck, van den,Maria [5464] *1736 [5464], ged. RK te Zeelst [nb] op 1 dec 1736 (getuigen: haar tante Maria W. van den BroeckVoornaamMaria W.Broeck, van den [5465] []1751AchternaamBroeck, van den,Maria W. [5465] []1751 [5465] (zie I [blz. ]), Adrianus Eliens, Maria van den Broek).

Generatie III

IIIa.	Guilelmus Wijnant (Wilhelmus) van den BroeckVoornaamGuilelmus WijnantBroeck, van den [4617] *1725AchternaamBroeck, van den,Guilelmus Wijnant [4617] *1725VoornaamWilhelmusBroeck, van den [4617] *1725AchternaamBroeck, van den,Wilhelmus [4617] *1725 [4617], (zn. van IIa [blz. ]), ged. RK te Eersel [nb] op 8 sep 1725 Franciscus Jacobus Birens, Maria Wilhelmus, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Eersel [nb] op 17 apr 1784, Wonende te Eersel. Op 11-11-1765 getuige bij doop te Eersel, otr. [1663] te Eersel [nb] op 22 jun 1748, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 25 jaar oud) (Schepenbank) te Eersel [nb] op 7 jul 1748, kerk.huw. (RK) te Eersel [nb] op 7 jul 1748 met Anna Goijert van CuringenVoornaamAnna GoijertCuringen, van [4627] *1723AchternaamCuringen, van,Anna Goijert [4627] *1723 [4627] alias Kueringen / van Kuringe, geb. circa 1723, RK, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) op 17 jan 1770.
	Uit dit huwelijk 9 kinderen:
1.	Henrica van den BroekVoornaamHenricaBroek, van den [4628] *1749AchternaamBroek, van den,Henrica [4628] *1749 [4628], ged. RK te Eersel [nb] op 30 jun 1749 (getuige: Wijnandus van den Broeck, Catharina van der Linden), doopgetuige van haar neef Josephus van den BroekVoornaamJosephusBroek, van den [6996] *1791AchternaamBroek, van den,Josephus [6996] *1791 [6996] (Va [blz. ]) te Eersel [nb] op 2 aug 1791, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Eersel [nb] op 1 apr 1814, Op 22-4-1787 en 2-8-1791 getuige bij doop te Eersel, tr.[1664] met Henry PeetersVoornaamHenryPeeters [4629]AchternaamPeeters,Henry [4629] [4629]. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2.	Maria Elisabeth van den BroekVoornaamMaria ElisabethBroek, van den [4630] *1752AchternaamBroek, van den,Maria Elisabeth [4630] *1752 [4630], ged. RK te Eersel [nb] op 25 mrt 1752 (getuigen: haar oom Joannes van den BroeckVoornaamJoannesBroeck, van den [4626] *1730AchternaamBroeck, van den,Joannes [4626] *1730 [4626] (IIIb [blz. ]), Joannes van den Broeck, Joanna Margareta van Brakel).
3.	Joanna van den BroekVoornaamJoannaBroek, van den [4631] *1754AchternaamBroek, van den,Joanna [4631] *1754 [4631], ged. RK te Eersel [nb] op 3 jul 1754 (getuige: Theodorus van Baeckel, Joanna Stappers), ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Eersel [nb] op 8 apr 1801.
4.	Maria van den BroekVoornaamMariaBroek, van den [4632] *1756AchternaamBroek, van den,Maria [4632] *1756 [4632], ged. RK te Eersel [nb] op 16 mrt 1756 (getuige: Theodorus van Baeckel, Joanna Maria Heesters), doopgetuige van haar neef Jacobus van den BroekVoornaamJacobusBroek, van den [7000] *1804AchternaamBroek, van den,Jacobus [7000] *1804 [7000] (Vc [blz. ]) te Eersel [nb] op 11 apr 1804, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Eersel [nb] op 26 okt 1805, Op 11-4-1804 getuige bij doop te Eersel, otr. [1665] te Eersel [nb] op 30 apr 1785, tr. (ongeveer 29 jaar oud) (Schepenbank) te Eersel [nb] op 15 mei 1785, kerk.huw. (RK) te Eersel [nb] op 15 mei 1785 met Emericus (Emmert) van de GraafVoornaamEmericusGraaf, van de [4633] †1792AchternaamGraaf, van de,Emericus [4633] †1792VoornaamEmmertGraaf, van de [4633] †1792AchternaamGraaf, van de,Emmert [4633] †1792 [4633], RK, ovl. na 5 dec 1792, In 1785 wonende te Eersel. Uit dit huwelijk geen kinderen.
5.	Wijnandus van den BroekVoornaamWijnandusBroek, van den [4634] *1758AchternaamBroek, van den,Wijnandus [4634] *1758 [4634], ged. RK te Eersel [nb] op 10 mrt 1758 (getuige: zijn oom Joannes van den BroeckVoornaamJoannesBroeck, van den [4626] *1730AchternaamBroeck, van den,Joannes [4626] *1730 [4626] (IIIb [blz. ])) Joannes van den Broeck, Joanna Margareta van Bakel, doopgetuige van zijn neef Wilhelmus van den BroekVoornaamWilhelmusBroek, van den [6995] *1788AchternaamBroek, van den,Wilhelmus [6995] *1788 [6995] (zie IVa [blz. ]) te Eersel [nb] op 11 jun 1788, doopgetuige van zijn neef Wilhelmus van den BroekVoornaamWilhelmusBroek, van den [6997] *1794AchternaamBroek, van den,Wilhelmus [6997] *1794 [6997] (Vb [blz. ]) te Eersel [nb] op 27 jan 1794, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Eersel [nb] op 3 apr 1827, Op 11-6-1788 en 5-12-1792 en 27-1-1794 getuige bij doop te Eersel.
6.	Godefridus van den BroekVoornaamGodefridusBroek, van den [4635] *1760AchternaamBroek, van den,Godefridus [4635] *1760 [4635], ged. RK te Eersel [nb] op 25 okt 1760, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Eersel [nb] op 15 mei 1829, volgt IVa [blz. ].
7.	Wilhelmina (Wilhelma) van den BroekVoornaamWilhelminaBroek, van den [4636] *1763AchternaamBroek, van den,Wilhelmina [4636] *1763VoornaamWilhelmaBroek, van den [4636] *1763AchternaamBroek, van den,Wilhelma [4636] *1763 [4636], ged. RK te Eersel [nb] op 6 mei 1763 (getuige: Henricus Heesters, Petronilla van Mol), doopgetuige van haar neef Paulus Arnoldus van den BroekVoornaamPaulus ArnoldusBroek, van den [6998] *1796AchternaamBroek, van den,Paulus Arnoldus [6998] *1796 [6998] (zie IVa [blz. ]) te Eersel [nb] op 2 dec 1796, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Eersel [nb] op 31 okt 1814, Op 2-12-1796 getuige bij doop te Eersel, tr. (ongeveer 46 jaar oud) [1666] (Schepenbank) te Eersel [nb] op 4 mrt 1810 met Hendrik DasVoornaamHendrikDas [4637] †1810AchternaamDas,Hendrik [4637] †1810 [4637], ovl. na 4 mrt 1810, Wonende in Eersel, (Hendrik tr.(1) [3686] met Willemijn van GemertVoornaamWillemijnGemert, van [10022] †1810AchternaamGemert, van,Willemijn [10022] †1810 [10022].), (Hendrik tr.(2) [3685] met Anthonetta KaenenVoornaamAnthonettaKaenen [10023] †1810AchternaamKaenen,Anthonetta [10023] †1810 [10023].). Uit dit huwelijk geen kinderen.
8.	Elisabetha van den BroekVoornaamElisabethaBroek, van den [4638] *1766AchternaamBroek, van den,Elisabetha [4638] *1766 [4638], ged. RK te Eersel [nb] op 27 mei 1766 (getuige: Joannes van Bakel, Elisabetha Bierens), ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Eersel [nb] op 12 mrt 1769.
9.	Paulus van den BroekVoornaamPaulusBroek, van den [4639] *1770AchternaamBroek, van den,Paulus [4639] *1770 [4639], ged. RK te Eersel [nb] op 17 jan 1770 (getuigen: zijn aangetrouwd tante Joanna VostersVoornaamJoannaVosters [4640] *1730AchternaamVosters,Joanna [4640] *1730 [4640] (zie IIIb [blz. ]), Joannes van Bakel, Joanna Vosters), ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Eersel [nb] op 18 apr 1772.
IIIb.	Joannes van den BroeckVoornaamJoannesBroeck, van den [4626] *1730AchternaamBroeck, van den,Joannes [4626] *1730 [4626], (zn. van IIa [blz. ]), ged. RK te Eersel [nb] op 14 nov 1730 (getuigen: zijn aangetrouwd tante Maria ValckxVoornaamMariaValckx [5091] *1707AchternaamValckx,Maria [5091] *1707 [5091] (zie IIb [blz. ]), Jacobus Willems, Maria Valxs), doopgetuige van zijn nicht Maria Elisabeth van den BroekVoornaamMaria ElisabethBroek, van den [4630] *1752AchternaamBroek, van den,Maria Elisabeth [4630] *1752 [4630] (zie IIIa [blz. ]) te Eersel [nb] op 25 mrt 1752, doopgetuige van zijn neef Wijnandus van den BroekVoornaamWijnandusBroek, van den [4634] *1758AchternaamBroek, van den,Wijnandus [4634] *1758 [4634] (zie IIIa [blz. ]) te Eersel [nb] op 10 mrt 1758, begr. te Eersel [nb] op 2 aug 1793, Wonende te Eersel. Op 25-3-1752 en 10-3-1758 getuige bij doop te Eersel, otr. [1667] te Eersel [nb] op 25 jan 1765, tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 35 jaar oud) (Schepenbank) te Eersel [nb] op 10 feb 1765, kerk.huw. (RK) te Eersel [nb] op 10 feb 1765 met Joanna VostersVoornaamJoannaVosters [4640] *1730AchternaamVosters,Joanna [4640] *1730 Alias Vorsters [4640], geb. circa 1730, RK, doopgetuige van haar neef Paulus van den BroekVoornaamPaulusBroek, van den [4639] *1770AchternaamBroek, van den,Paulus [4639] *1770 [4639] (zie IIIa [blz. ]) te Eersel [nb] op 17 jan 1770, begr. te Eersel [nb] op 28 feb 1797, Op 17-1-1770 getuige bij doop te Eersel.
	Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1.	Maria van den BroekVoornaamMariaBroek, van den [4641] *1765AchternaamBroek, van den,Maria [4641] *1765 [4641], ged. RK te Eersel [nb] op 11 nov 1765 Wilhelmus van den Broeck, Catharina Vossen, ovl. (ongeveer 2 maanden oud) te Eersel [nb] op 2 feb 1766.
2.	Cornelia van den BroekVoornaamCorneliaBroek, van den [4642] *1766AchternaamBroek, van den,Cornelia [4642] *1766 [4642], ged. RK te Eersel [nb] op 4 nov 1766 Joannes Vosters, Anna Maria Heesters, doopgetuige van haar nicht Joanna van den BroekVoornaamJoannaBroek, van den [7001] *1798AchternaamBroek, van den,Joanna [7001] *1798 [7001] (zie IVb [blz. ]) te Eersel [nb] op 20 feb 1798, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Eersel [nb] op 22 feb 1819, In 1797 wonende te Eersel. Op 20-2-1798 getuige bij doop te Eersel, otr. [1668] te Eersel [nb] op 9 sep 1797, tr. (beiden ongeveer 30 jaar oud) (Schepenbank) te Eersel [nb] op 24 sep 1797, kerk.huw. (RK) te Eersel [nb] op 24 sep 1797 met Wilhelmus van GompelVoornaamWilhelmusGompel, van [4643] *1767AchternaamGompel, van,Wilhelmus [4643] *1767 [4643], geb. te Riethoven [nb] circa 1767, RK, doopgetuige van zijn neef Joannes Franciscus van den BroekVoornaamJoannes FranciscusBroek, van den [7007] *1801AchternaamBroek, van den,Joannes Franciscus [7007] *1801 [7007] (zie IVb [blz. ]) te Eersel [nb] op 23 nov 1801, ovl. (minstens 42 jaar oud) na 10 aug 1809, In 1797 wonende te Eersel. Uit dit huwelijk geen kinderen.
3.	Wijnandus (Wijnand) van den BroekVoornaamWijnandusBroek, van den [4644] *1768AchternaamBroek, van den,Wijnandus [4644] *1768 [4644], geb. te Eersel [nb], ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Eersel [nb] op 15 okt 1846, volgt IVb [blz. ].
4.	Joannes van den BroekVoornaamJoannesBroek, van den [4645] *1770AchternaamBroek, van den,Joannes [4645] *1770 [4645], ged. RK te Eersel [nb] op 3 nov 1770 Petrus Slegers, Anna Maria Kox, begr. te Eersel [nb] op 10 jan 1794.
5.	Jacobus van den BroekVoornaamJacobusBroek, van den [4646] *1773AchternaamBroek, van den,Jacobus [4646] *1773 [4646], ged. RK te Eersel [nb] op 25 nov 1773 (getuige: Jacobus Vosters, Maria van den Broek), begr. te Eersel [nb] op 13 nov 1775.
IIIc.	Guilelmus (Wilhelmus) van den BroeckVoornaamGuilelmusBroeck, van den [5092] *1732AchternaamBroeck, van den,Guilelmus [5092] *1732VoornaamWilhelmusBroeck, van den [5092] *1732AchternaamBroeck, van den,Wilhelmus [5092] *1732 [5092], (zn. van IIb [blz. ]), geb. te Zeelst [nb], ged. RK te Zeelst [nb] op 9 apr 1732 (getuige: Winandus van den Broeck, Joanna Adrianus Lamberts), begr. te Zeelst [nb] op 12 jan 1780, Wonende te Zeelst, tr.[2354] met Maria LauwersVoornaamMariaLauwers [6640] *1730AchternaamLauwers,Maria [6640] *1730 alias Lauers [6640], geb. te Meerveldhoven [nb] circa 1730, RK, ovl. (minstens 40 jaar oud) na 11 jun 1770, Wonende te Meerveldhoven. Na huwelijk wonende te Zeelst.
	Uit dit huwelijk 7 kinderen:
1.	HenricaVoornaamHenricaBroeck, van den [6641] *1755AchternaamBroeck, van den,Henrica [6641] *1755 [6641], ged. RK te Zeelst [nb] op 2 sep 1755 (getuigen: haar grootmoeder Maria ValckxVoornaamMariaValckx [5091] *1707AchternaamValckx,Maria [5091] *1707 [5091] (zie IIb [blz. ]), Petrus Lauers, Maria Valckx), ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor 18 nov 1756.
2.	HenricaVoornaamHenricaBroeck, van den [6704] *1756AchternaamBroeck, van den,Henrica [6704] *1756 [6704], ged. RK te Zeelst [nb] op 18 nov 1756 (getuigen: haar grootmoeder Maria ValckxVoornaamMariaValckx [5091] *1707AchternaamValckx,Maria [5091] *1707 [5091] (zie IIb [blz. ]), Petrus Lauers, Maria Valckx), ovl. (hoogstens 3 jaar oud) voor 10 sep 1760.
3.	JoannesVoornaamJoannesBroeck, van den [6778] *1758AchternaamBroeck, van den,Joannes [6778] *1758 [6778], ged. RK te Zeelst [nb] op 6 feb 1758 (getuige: Antonius Lauers, Maria Valcx), ovl. (hoogstens 12 jaar oud) voor 11 jun 1770.
4.	HenricaVoornaamHenricaBroeck, van den [6918] *1760AchternaamBroeck, van den,Henrica [6918] *1760 [6918], ged. RK te Zeelst [nb] op 10 sep 1760 (getuige: Wilhelmus van den Broeck, Catharina Lauwers).
5.	Michael (Michiel)VoornaamMichaelBroeck, van den [7216] *1764AchternaamBroeck, van den,Michael [7216] *1764VoornaamMichielBroeck, van den [7216] *1764AchternaamBroeck, van den,Michiel [7216] *1764 [7216], geb. te Baarschot [nb], ovl. (minstens 45 jaar oud) na 21 jan 1810, volgt IVc [blz. ].
6.	Maria AnnaVoornaamMaria AnnaBroeck, van den [7446] *1767AchternaamBroeck, van den,Maria Anna [7446] *1767 [7446], ged. RK te Zeelst [nb] op 19 sep 1767 (getuige: Antonius Lauwers, Joanna Valckx), doopgetuige van haar neef Wilhelmus van den BroekVoornaamWilhelmusBroek, van den [1623] *1792AchternaamBroek, van den,Wilhelmus [1623] *1792 [1623] (zie IVc [blz. ]) te Blaarthem [nb] op 17 jul 1792, doopgetuige van haar neef Martinus van den BroekVoornaamMartinusBroek, van den [9561] *1801AchternaamBroek, van den,Martinus [9561] *1801 [9561] (zie IVc [blz. ]) te Zeelst [nb] op 16 nov 1801, doopgetuige van haar nicht Maria van den BroekVoornaamMariaBroek, van den [9877] *1807AchternaamBroek, van den,Maria [9877] *1807 [9877] (zie IVc [blz. ]) te Zeelst [nb] op 20 dec 1807, ovl. (minstens 40 jaar oud) na 20 dec 1807, Op 17-7-1792 getuige bij doop te Blaarthem. Op 16-11-1801 en 20-12-1807 getuige bij doop te Zeelst, tr.[3553] met Waletrus van BeersVoornaamWaletrusBeers, van [9708] *1774AchternaamBeers, van,Waletrus [9708] *1774 [9708], geb. mogelijk te Meerveldhoven [nb] circa 1774, RK, ovl. (minstens 30 jaar oud) na 26 nov 1804, In 1804 wonende te Zeelst. Uit dit huwelijk geen kinderen.
7.	JoannesVoornaamJoannesBroeck, van den [7635] *1770AchternaamBroeck, van den,Joannes [7635] *1770 [7635], ged. RK te Zeelst [nb] op 11 jun 1770 (getuige: Henricus Seegers, Anna Maria Lauwers).

Generatie IV

IVa.	Godefridus van den BroekVoornaamGodefridusBroek, van den [4635] *1760AchternaamBroek, van den,Godefridus [4635] *1760 [4635], (zn. van IIIa [blz. ]), ged. RK te Eersel [nb] op 25 okt 1760 Wilhelmus Henricus van den Broeck, Joanna van Moch, bouwman, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Eersel [nb] op 15 mei 1829, Wonende te Eersel, kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 23 jaar oud) [1669] Ook NG te Eersel [nb] op 14 jan 1787 NG: 30-12-1786 met Petronella HeerenVoornaamPetronellaHeeren [4647] *1764AchternaamHeeren,Petronella [4647] *1764 [4647], dr. van Josephus Heeren [6993] en Antonet Rijkers [6994], geb. te Veldhoven [nb] circa 1764, RK, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Eersel [nb] op 30 apr 1836, In 1786 wonende te Eersel.
	Uit dit huwelijk 6 zonen:
1.	WilhelmusVoornaamWilhelmusBroek, van den [6995] *1788AchternaamBroek, van den,Wilhelmus [6995] *1788 [6995], ged. RK te Eersel [nb] op 11 jun 1788 (getuigen: zijn oom Wijnandus van den BroekVoornaamWijnandusBroek, van den [4634] *1758AchternaamBroek, van den,Wijnandus [4634] *1758 [4634] (zie IIIa [blz. ]), Wijnandus van den Broek, Joanna Heeren), begr. te Eersel [nb] op 16 apr 1792.
2.	JosephusVoornaamJosephusBroek, van den [6996] *1791AchternaamBroek, van den,Josephus [6996] *1791 [6996], ged. RK te Eersel [nb] op 2 aug 1791, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Eersel [nb] op 1 jul 1873, volgt Va [blz. ].
3.	WilhelmusVoornaamWilhelmusBroek, van den [6997] *1794AchternaamBroek, van den,Wilhelmus [6997] *1794 [6997], ged. RK te Eersel [nb] op 27 jan 1794, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) te Eersel [nb] op 5 jul 1828, volgt Vb [blz. ].
4.	Paulus ArnoldusVoornaamPaulus ArnoldusBroek, van den [6998] *1796AchternaamBroek, van den,Paulus Arnoldus [6998] *1796 [6998], ged. RK te Eersel [nb] op 2 dec 1796 (getuigen: zijn tante Wilhelmina (Wilhelma) van den BroekVoornaamWilhelminaBroek, van den [4636] *1763AchternaamBroek, van den,Wilhelmina [4636] *1763VoornaamWilhelmaBroek, van den [4636] *1763AchternaamBroek, van den,Wilhelma [4636] *1763 [4636] (zie IIIa [blz. ]), Joannes Heeren, Wilhelma van den Broek), ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Eersel [nb] op 29 sep 1798.
5.	ArnoldusVoornaamArnoldusBroek, van den [6999] *1799AchternaamBroek, van den,Arnoldus [6999] *1799 [6999], ged. RK te Eersel [nb] op 11 jul 1799 (getuige: Joannes Heeren, Wilhelma van den Broek).
6.	JacobusVoornaamJacobusBroek, van den [7000] *1804AchternaamBroek, van den,Jacobus [7000] *1804 [7000], ged. RK te Eersel [nb] op 11 apr 1804, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Eersel [nb] op 30 aug 1854, volgt Vc [blz. ].
IVb.	Wijnandus (Wijnand) van den BroekVoornaamWijnandusBroek, van den [4644] *1768AchternaamBroek, van den,Wijnandus [4644] *1768 [4644], (zn. van IIIb [blz. ]), geb. te Eersel [nb], ged. RK te Eersel [nb] op 29 jul 1768 (getuige: zijn tante Henrica van den BroeckVoornaamHenricaBroeck, van den [7510] †1768AchternaamBroeck, van den,Henrica [7510] †1768 [7510] (zie IIa [blz. ])) Joannes Vosters, Henrica van den Broeck, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Eersel [nb] op 15 okt 1846, Wonende te Eersel. Op 19-7-1798 getuige bij doop te Eersel, otr. [1670] te Eersel [nb] op 22 apr 1797, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 25 jaar oud) (Schepenbank) te Eersel [nb] op 7 mei 1797, kerk.huw. (RK) te Eersel [nb] op 7 mei 1797 met Alegondis VerheijenVoornaamAlegondisVerheijen [4648] *1772AchternaamVerheijen,Alegondis [4648] *1772 [4648] alias van der Heijden, dr. van Godefridus Verheijen [12209] en Elisabeth van de Graef [12210], geb. te Eindhoven [nb] circa 1772, RK, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Eersel [nb] op 20 jul 1825 akte 7, In 1797 wonende te Eersel. Op 19-5-1808 en 10-8-1809 getuige bij doop te Eersel.
	Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1.	JoannaVoornaamJoannaBroek, van den [7001] *1798AchternaamBroek, van den,Joanna [7001] *1798 [7001], ged. RK te Eersel [nb] op 20 feb 1798 (getuigen: haar tante Cornelia van den BroekVoornaamCorneliaBroek, van den [4642] *1766AchternaamBroek, van den,Cornelia [4642] *1766 [4642] (zie IIIb [blz. ]), Joannes Verheijen, Cornelia van den Broek), ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Bergeijk [nb] op 4 nov 1830, tr.[2483] met Lodevikus SmoldersVoornaamLodevikusSmolders [7002]AchternaamSmolders,Lodevikus [7002] [7002]. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2.	GodefridaVoornaamGodefridaBroek, van den [7003] *1799AchternaamBroek, van den,Godefrida [7003] *1799 [7003], geb. te Eersel [nb], ged. RK te Eersel [nb] op 27 mrt 1799 (getuige: Franciscus van der Sande, Catharina Vosters), ovl. (minstens 22 jaar oud) na 15 nov 1821, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 24 jaar oud) [2484] (Burgerlijke Stand) te Waalre [nb] op 15 nov 1821 akte 4 met Francis van der WeerdenVoornaamFrancisWeerden, van der [7004] *1797AchternaamWeerden, van der,Francis [7004] *1797 [7004], zn. van Willem van der Weerden [7005] en Johanna van Heeswijk [7006], ged. RK te Waalre [nb] op 26 jan 1797, ovl. (minstens 24 jaar oud) na 15 nov 1821. Uit dit huwelijk geen kinderen.
3.	Joannes FranciscusVoornaamJoannes FranciscusBroek, van den [7007] *1801AchternaamBroek, van den,Joannes Franciscus [7007] *1801 [7007], ged. RK te Eersel [nb] op 23 nov 1801 (getuigen: zijn aangetrouwd oom Wilhelmus van GompelVoornaamWilhelmusGompel, van [4643] *1767AchternaamGompel, van,Wilhelmus [4643] *1767 [4643], Wilhelmus van Gompel, Anna Catharina van der Sande), ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Eersel [nb] op 14 jul 1854, tr. (resp. ongeveer 51 en 38 jaar oud) (1) [2486] (Burgerlijke Stand) te Luijksgestel [nb] op 19 sep 1853 met Engelina VerreckVoornaamEngelinaVerreck [7008] *1815AchternaamVerreck,Engelina [7008] *1815 [7008], geb. te Luijksgestel [nb] op 19 mrt 1815, RK, ovl. (hoogstens 42 jaar oud) voor 6 feb 1858. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 56 en 41 jaar oud) (2) [2487] (Burgerlijke Stand) te Borkel [nb] op 6 feb 1858 met Maria Elisabeth de GraafVoornaamMaria ElisabethGraaf, de [7009] *1816AchternaamGraaf, de,Maria Elisabeth [7009] *1816 [7009], dr. van Cornelis Jan de Graaf [7010] en Hendrina van Veldhoven [7011], geb. te Borkel [nb] op 28 mei 1816, RK, ovl. (minstens 41 jaar oud) na 6 feb 1858. Uit dit huwelijk geen kinderen.
4.	ElisabethVoornaamElisabethBroek, van den [7012] *1805AchternaamBroek, van den,Elisabeth [7012] *1805 [7012], ged. RK te Eersel [nb] op 14 jan 1805 (getuige: Godefridus van der Sande, Maria van den Broek), ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Woensel [nb] op 11 mrt 1874, tr. (resp. ongeveer 22 en 28 jaar oud) [2489] (Burgerlijke Stand) te Eersel [nb] op 25 mei 1827 met Wilhelmus RomboutsVoornaamWilhelmusRombouts [7013] *1798AchternaamRombouts,Wilhelmus [7013] *1798 [7013], geb. te Eersel [nb] op 1 dec 1798, RK, ovl. (52 jaar oud) te Eersel [nb] op 22 mei 1851. Uit dit huwelijk geen kinderen.
5.	JacobusVoornaamJacobusBroek, van den [7014] *1807AchternaamBroek, van den,Jacobus [7014] *1807 [7014], ged. RK te Eersel [nb] op 30 okt 1807, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Eersel [nb] op 1 mei 1886, volgt Vd [blz. ].
IVc.	Michael (Michiel) van den BroeckVoornaamMichaelBroeck, van den [7216] *1764AchternaamBroeck, van den,Michael [7216] *1764VoornaamMichielBroeck, van den [7216] *1764AchternaamBroeck, van den,Michiel [7216] *1764 [7216], (zn. van IIIc [blz. ]), geb. te Baarschot [nb], ged. RK te Zeelst [nb] op 29 apr 1764 (getuige: Simon Donckers, Gertrudis Valckx), ovl. (minstens 45 jaar oud) na 21 jan 1810, In 1791 wonende te Blaarthem. In 1794 wonende te Zeelst. Op 26-11-1804 getuige bij doop te Zeelst, kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 25 jaar oud) (1) [2989] (RK) te Blaarthem [nb] op 12 jun 1791 met Maria van BaarschotVoornaamMariaBaarschot, van [8387] *1766AchternaamBaarschot, van,Maria [8387] *1766 [8387], geb. circa 1766, RK, ovl. (hoogstens 35 jaar oud) voor 16 nov 1801 Na 19-12-1798.
	Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1.	Wilhelmus van den BroekVoornaamWilhelmusBroek, van den [1623] *1792AchternaamBroek, van den,Wilhelmus [1623] *1792 [1623], ged. RK te Blaarthem [nb] op 17 jul 1792 (getuigen: zijn tante Maria Anna van den BroeckVoornaamMaria AnnaBroeck, van den [7446] *1767AchternaamBroeck, van den,Maria Anna [7446] *1767 [7446] (zie IIIc [blz. ]), Judocus van Baarschot, Maria Anna van den Broek).
2.	Maria van den BroekVoornaamMariaBroek, van den [8825] *1794AchternaamBroek, van den,Maria [8825] *1794 [8825], ged. RK te Zeelst [nb] op 10 okt 1794 (getuige: Dilis Baselmans, Joanna Lauwers).
3.	Joannes van den BroekVoornaamJoannesBroek, van den [8925] *1797AchternaamBroek, van den,Joannes [8925] *1797 [8925], ged. RK te Zeelst [nb] op 7 feb 1797 (getuige: Gerardus van Lotringen, Wilhelmina van Barschot), ovl. (minstens 28 jaar oud) na 3 jun 1825, tr. (resp. ongeveer 28 en 26 jaar oud) [4747] (Burgerlijke Stand) te Vessem [nb] op 3 jun 1825 akte 4 met Anna Maria SmitsVoornaamAnna MariaSmits [12194] *1798AchternaamSmits,Anna Maria [12194] *1798 [12194], dr. van Antonij Smits [12195] en Maria Elizabeth Vervooren [12196], geb. te Best [nb] op 19 nov 1798, ovl. (minstens 26 jaar oud) na 3 jun 1825. Uit dit huwelijk geen kinderen.
4.	WilhelmaVoornaamWilhelmaBroeck, van den [9027] *1798AchternaamBroeck, van den,Wilhelma [9027] *1798 [9027], ged. RK te Zeelst [nb] op 19 dec 1798 (getuige: Lambertus van Lotteringen, Wilhelma van Baerschot).
	Michael (Michiel) van den BroeckVoornaamMichaelBroeck, van den [7216] *1764AchternaamBroeck, van den,Michael [7216] *1764VoornaamMichielBroeck, van den [7216] *1764AchternaamBroeck, van den,Michiel [7216] *1764 [7216], tr.(2) [3494] met Wilhelma van der HeijdenVoornaamWilhelmaHeijden, van der [8629] †1810AchternaamHeijden, van der,Wilhelma [8629] †1810 [8629], RK, ovl. na 21 jan 1810.
	Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1.	Martinus van den BroekVoornaamMartinusBroek, van den [9561] *1801AchternaamBroek, van den,Martinus [9561] *1801 [9561], ged. RK te Zeelst [nb] op 16 nov 1801 (getuigen: zijn tante Maria Anna van den BroeckVoornaamMaria AnnaBroeck, van den [7446] *1767AchternaamBroeck, van den,Maria Anna [7446] *1767 [7446] (zie IIIc [blz. ]), Lucas van der Heijden, Maria Anna van den Broek).
2.	Antonius van den BroekVoornaamAntoniusBroek, van den [9631] *1802AchternaamBroek, van den,Antonius [9631] *1802 [9631], ged. RK te Zeelst [nb] op 29 dec 1802 (getuige: Wilhelmus van den Broeck, Elisabeth van der Heijden), begr. te Zeelst [nb] op 6 nov 1804.
3.	Anna Catharina van den BroekVoornaamAnna CatharinaBroek, van den [9749] *1805AchternaamBroek, van den,Anna Catharina [9749] *1805 [9749], ged. RK te Zeelst [nb] op 23 aug 1805 (getuige: Walterus van Beers, Joanna van der Heijden).
4.	Maria van den BroekVoornaamMariaBroek, van den [9877] *1807AchternaamBroek, van den,Maria [9877] *1807 [9877], ged. RK te Zeelst [nb] op 20 dec 1807 (getuigen: haar tante Maria Anna van den BroeckVoornaamMaria AnnaBroeck, van den [7446] *1767AchternaamBroeck, van den,Maria Anna [7446] *1767 [7446] (zie IIIc [blz. ]), Lucas van der Heijde, Maria Anna van den Broek).
5.	Antonius van den BroekVoornaamAntoniusBroek, van den [10013] *1810AchternaamBroek, van den,Antonius [10013] *1810 [10013], ged. RK te Zeelst [nb] op 21 jan 1810 (getuige: Lucas van der Heijden, Maria van den Broek).

Generatie V

Va.	Josephus van den BroekVoornaamJosephusBroek, van den [6996] *1791AchternaamBroek, van den,Josephus [6996] *1791 [6996], (zn. van IVa [blz. ]), ged. RK te Eersel [nb] op 2 aug 1791 (getuigen: zijn tante Henrica van den BroekVoornaamHenricaBroek, van den [4628] *1749AchternaamBroek, van den,Henrica [4628] *1749 [4628] (zie IIIa [blz. ]), Henricus van Mol, Henrica van den Broek), ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Eersel [nb] op 1 jul 1873, Hij woonde in Schadewijk 13 te Eersel, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 25 jaar oud) (1) [5132] te Eersel [nb] op 1 feb 1822 akte 4 met Adriana RomboutsVoornaamAdrianaRombouts [6725] *1796AchternaamRombouts,Adriana [6725] *1796 [6725], dr. van Matheas Rombouts [7248] en Maria Joanna Roijakkers [7249], geb. te Eersel [nb], ged. RK te Eersel [nb] op 13 sep 1796, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) te Steensel [nb] op 10 jul 1833.
	Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1.	GodefridusVoornaamGodefridusBroek, van den [9160] *1822AchternaamBroek, van den,Godefridus [9160] *1822 [9160], geb. te Eersel [nb] op 23 jun 1822.
2.	MatheasVoornaamMatheasBroek, van den [9161] *1823AchternaamBroek, van den,Matheas [9161] *1823 [9161], geb. te Eersel [nb] op 5 aug 1823, bouwman, ovl. (68 jaar oud) te Eersel [nb] op 28 mei 1892.
3.	PetronellaVoornaamPetronellaBroek, van den [9162] *1825AchternaamBroek, van den,Petronella [9162] *1825 [9162], geb. te Eersel [nb] op 18 jan 1825, ovl. (38 jaar oud) te Eersel [nb] op 15 dec 1863, tr. (resp. 32 en 28 jaar oud) [3305] te Eersel [nb] op 27 jun 1857 met Waltherus TielemansVoornaamWaltherusTielemans [9163] *1829AchternaamTielemans,Waltherus [9163] *1829 [9163], zn. van Johannes Tielemans [9164] en Petronella van de Hurk [9165], geb. te Bladel [nb] op 9 jun 1829, ovl. (minstens 28 jaar oud) na 27 jun 1857. Uit dit huwelijk geen kinderen.
4.	Anna CatharinaVoornaamAnna CatharinaBroek, van den [9166] *1827AchternaamBroek, van den,Anna Catharina [9166] *1827 [9166], geb. te Eersel [nb] op 26 feb 1827, ovl. (84 jaar oud) te Eersel [nb] op 17 mrt 1911, volgt VIa [blz. ].
5.	WillebrordusVoornaamWillebrordusBroek, van den [9167] *1829AchternaamBroek, van den,Willebrordus [9167] *1829 [9167], geb. op 18 jun 1829, ovl. (63 jaar oud) te Eersel [nb] op 15 jun 1893, volgt VIb [blz. ].
	Josephus van den BroekVoornaamJosephusBroek, van den [6996] *1791AchternaamBroek, van den,Josephus [6996] *1791 [6996], tr. (resp. ongeveer 44 en ongeveer 38 jaar oud) (2) [3303] (Burgerlijke Stand) te Eersel [nb] op 16 apr 1836 met Helena DijkmansVoornaamHelenaDijkmans [9157] *1797AchternaamDijkmans,Helena [9157] *1797 [9157], dr. van Johannes Dijkmans [9158] en Henrika Lepelaars [9159], ged. RK te Eersel [nb] op 11 aug 1797, ovl. (minstens 38 jaar oud) na 16 apr 1836.
	Uit dit huwelijk geen kinderen.
Vb.	Wilhelmus van den BroekVoornaamWilhelmusBroek, van den [6997] *1794AchternaamBroek, van den,Wilhelmus [6997] *1794 [6997], (zn. van IVa [blz. ]), ged. RK te Eersel [nb] op 27 jan 1794 (getuigen: zijn oom Wijnandus van den BroekVoornaamWijnandusBroek, van den [4634] *1758AchternaamBroek, van den,Wijnandus [4634] *1758 [4634] (zie IIIa [blz. ]), Wijnandus van den Broek, Joanna Heeren), bouwman, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) te Eersel [nb] op 5 jul 1828, tr. (resp. ongeveer 32 en 27 jaar oud) [3307] (Burgerlijke Stand) te Eersel [nb] op 15 apr 1826 met Maria Catharina GeversVoornaamMaria CatharinaGevers [9168] *1799AchternaamGevers,Maria Catharina [9168] *1799 [9168], dr. van Theodorus Gevers [9169] en Johanna van Stiphout [9170], geb. te Eersel [nb] op 27 jan 1799, RK, ovl. (78 jaar oud) te Eersel [nb] op 15 feb 1877.
	Uit dit huwelijk één zoon:
1.	TheodorusVoornaamTheodorusBroek, van den [9171] *1827AchternaamBroek, van den,Theodorus [9171] *1827 [9171], geb. te Eersel [nb] op 6 mrt 1827, ovl. (66 jaar oud) te Eersel [nb] op 15 feb 1894, volgt VIc [blz. ].
Vc.	Jacobus van den BroekVoornaamJacobusBroek, van den [7000] *1804AchternaamBroek, van den,Jacobus [7000] *1804 [7000], (zn. van IVa [blz. ]), ged. RK te Eersel [nb] op 11 apr 1804 (getuigen: zijn tante Maria van den BroekVoornaamMariaBroek, van den [4632] *1756AchternaamBroek, van den,Maria [4632] *1756 [4632] (zie IIIa [blz. ]), Jacobus Keerisen, Maria van den Broek), bouwman, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Eersel [nb] op 30 aug 1854, woonde in Schadewijk 12 te Eersel, tr. (resp. ongeveer 32 en 28 jaar oud) [3309] (Burgerlijke Stand) te Eersel [nb] op 4 feb 1837 met Johanna Maria GroenenVoornaamJohanna MariaGroenen [9172] *1808AchternaamGroenen,Johanna Maria [9172] *1808 [9172], dr. van Johannes Groenen [9173] en Henrica Baest [9174], geb. te Riethoven [nb] op 5 sep 1808, ovl. (67 jaar oud) te Eersel [nb] op 16 jun 1876.
	Uit dit huwelijk 8 kinderen:
1.	GodefridusVoornaamGodefridusBroek, van den [9175] *1838AchternaamBroek, van den,Godefridus [9175] *1838 [9175], geb. te Eersel [nb] op 16 mrt 1838, ovl. (63 jaar oud) te Eersel [nb] op 27 jan 1902, volgt VId [blz. ].
2.	HenrikaVoornaamHenrikaBroek, van den [9176] *1839AchternaamBroek, van den,Henrika [9176] *1839 [9176], geb. te Eersel [nb] op 12 jul 1839, ovl. (59 jaar oud) te Eersel [nb] op 25 okt 1898, tr.[3311] met Johannes MollenVoornaamJohannesMollen [9177] *1854AchternaamMollen,Johannes [9177] *1854 [9177], zn. van Gerardus Mollen [9178] en Johanna Maria Wouters [9179], geb. te Hoogeloon [nb] op 28 mrt 1854. Uit dit huwelijk geen kinderen.
3.	Petrus JohannesVoornaamPetrus JohannesBroek, van den [9180] *1840AchternaamBroek, van den,Petrus Johannes [9180] *1840 [9180], geb. te Eersel [nb] op 31 mei 1840, ovl. (8 maanden oud) te Eersel [nb] op 3 feb 1841.
4.	WilhelmusVoornaamWilhelmusBroek, van den [9181] *1842AchternaamBroek, van den,Wilhelmus [9181] *1842 [9181], geb. te Eersel [nb] op 13 mei 1842, ovl. (77 jaar oud) te Valkenswaard [nb] op 12 dec 1919, volgt VIe [blz. ].
5.	Peter JohannesVoornaamPeter JohannesBroek, van den [9182] *1843AchternaamBroek, van den,Peter Johannes [9182] *1843 [9182], geb. te Eersel [nb] op 15 mei 1843, arbeider, ovl. (62 jaar oud) te Eersel [nb] op 26 mrt 1906, tr. (resp. 36 en 42 jaar oud) [3313] (Burgerlijke Stand) te Duizel [nb] op 2 apr 1880 met Joanna WoutersVoornaamJoannaWouters [9183] *1838AchternaamWouters,Joanna [9183] *1838 [9183], dr. van Peter Wouters [9184] en Maria Catharina Heijmans [9185], geb. te Duizel [nb] op 11 feb 1838, ovl. (51 jaar oud) te Duizel [nb] op 23 feb 1889. Uit dit huwelijk geen kinderen.
6.	PetronellaVoornaamPetronellaBroek, van den [9186] *1845AchternaamBroek, van den,Petronella [9186] *1845 [9186], geb. te Eersel [nb] op 4 mrt 1845, ovl. (8 jaar oud) te Eersel [nb] op 23 dec 1853.
7.	TheodorusVoornaamTheodorusBroek, van den [9187] *1847AchternaamBroek, van den,Theodorus [9187] *1847 [9187], geb. te Eersel [nb] op 16 mei 1847, ovl. (4 jaar oud) te Eersel [nb] op 5 jul 1851.
8.	Maria CatharinaVoornaamMaria CatharinaBroek, van den [9188] *1849AchternaamBroek, van den,Maria Catharina [9188] *1849 [9188], geb. te Eersel [nb] op 4 nov 1849, dienstmeid, ovl. (39 jaar oud) te Eersel [nb] op 3 feb 1889, tr. (resp. 29 en 26 jaar oud) [3315] (Burgerlijke Stand) te Eersel [nb] op 21 jun 1879 met Francis CremersVoornaamFrancisCremers [9189] *1852AchternaamCremers,Francis [9189] *1852 [9189], zn. van Johannis Cremers [9190] en Jacoba Rombouts [9191], geb. te Riethoven [nb] op 25 okt 1852. Uit dit huwelijk geen kinderen.
Vd.	Jacobus van den BroekVoornaamJacobusBroek, van den [7014] *1807AchternaamBroek, van den,Jacobus [7014] *1807 [7014], (zn. van IVb [blz. ]), ged. RK te Eersel [nb] op 30 okt 1807 (getuige: Wijnandus van den Broek, Henrica van der Sande), ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Eersel [nb] op 1 mei 1886, tr. (resp. ongeveer 41 en 29 jaar oud) [3317] (Burgerlijke Stand) te Eersel [nb] op 18 okt 1849 met Hendrika DekkersVoornaamHendrikaDekkers [9192] *1820AchternaamDekkers,Hendrika [9192] *1820 [9192], dr. van Arnoldus Dekkers [9193] en Maria Elisabeth Schellens [9194], geb. te Eersel [nb] op 2 aug 1820, ovl. (69 jaar oud) te Eersel [nb] op 14 dec 1889.
	Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1.	AllegondaVoornaamAllegondaBroek, van den [9195] *1850AchternaamBroek, van den,Allegonda [9195] *1850 [9195], geb. te Eersel [nb] op 3 feb 1850, ovl. (minstens 24 jaar oud) na 20 jun 1874, volgt VIf [blz. ].
2.	JacobaVoornaamJacobaBroek, van den [9196] *1852AchternaamBroek, van den,Jacoba [9196] *1852 [9196], geb. te Eersel [nb] op 5 jul 1852, ovl. (4 jaar oud) te Eersel [nb] op 6 feb 1857.
3.	FrancisVoornaamFrancisBroek, van den [9197] *1855AchternaamBroek, van den,Francis [9197] *1855 [9197], geb. te Eersel [nb] op 28 dec 1855, ovl. (50 jaar oud) te Eersel [nb] op 30 jul 1906, volgt VIg [blz. ].
4.	Johanna CatharinaVoornaamJohanna CatharinaBroek, van den [9198] *1858AchternaamBroek, van den,Johanna Catharina [9198] *1858 [9198], geb. te Eersel [nb] op 29 aug 1858, ovl. (73 jaar oud) te Bergeijk [nb] op 23 jul 1932, tr. (resp. 19 en 50 jaar oud) [3319] te Bergeijk [nb] op 22 feb 1878 met Hendrikus LeendersVoornaamHendrikusLeenders [9199] *1827AchternaamLeenders,Hendrikus [9199] *1827 [9199], zn. van Bernardus Leenders [9200] en Fransijna van der Linden [9201], geb. te Bergeijk [nb] op 25 aug 1827. Uit dit huwelijk geen kinderen.
5.	JacobusVoornaamJacobusBroek, van den [9202] *1861AchternaamBroek, van den,Jacobus [9202] *1861 [9202], geb. te Eersel [nb] op 4 mei 1861, ovl. (76 jaar oud) te Bergeijk [nb] op 13 dec 1937, volgt VIh [blz. ].

Generatie VI

VIa.	Anna Catharina van den BroekVoornaamAnna CatharinaBroek, van den [9166] *1827AchternaamBroek, van den,Anna Catharina [9166] *1827 [9166], (dr. van Va [blz. ]), geb. te Eersel [nb] op 26 feb 1827, ovl. (84 jaar oud) te Eersel [nb] op 17 mrt 1911, 
	één zoon:
1.	Wouter van den BroekVoornaamWouterBroek, van den [12276] *1857AchternaamBroek, van den,Wouter [12276] *1857 [12276], geb. te Eersel [nb] op 29 okt 1857.
	Anna Catharina van den BroekVoornaamAnna CatharinaBroek, van den [9166] *1827AchternaamBroek, van den,Anna Catharina [9166] *1827 [9166], tr. (resp. 30 en 25 jaar oud) [4781] (Burgerlijke Stand) te Eersel [nb] op 30 jan 1858 met Wouter LiebregtsVoornaamWouterLiebregts [12273] *1832AchternaamLiebregts,Wouter [12273] *1832 [12273], zn. van Johannes Liebregts [12274] en Justina van de Berg [12275], geb. te Valkenswaard [nb] op 5 mrt 1832, ovl. (67 jaar oud) op 15 jan 1900.
	Uit dit huwelijk geen kinderen.
VIb.	Willebrordus van den BroekVoornaamWillebrordusBroek, van den [9167] *1829AchternaamBroek, van den,Willebrordus [9167] *1829 [9167], (zn. van Va [blz. ]), geb. op 18 jun 1829, arbeider, dagloner, ovl. (63 jaar oud) te Eersel [nb] op 15 jun 1893, Woonde in Heesch 1 te Eersel, tr.(1) [4784] met Susanna BijnenVoornaamSusannaBijnen [12277] *1829AchternaamBijnen,Susanna [12277] *1829 [12277], dr. van Caspar Bijnen [12278] en Hendrika Swinkels [12279], geb. te Veldhoven [nb] op 10 mei 1829, ovl. (45 jaar oud) te Eersel [nb] op 29 jun 1874.
	Uit dit huwelijk 6 kinderen:
1.	AdrianaVoornaamAdrianaBroek, van den [12283] *1859AchternaamBroek, van den,Adriana [12283] *1859 [12283], geb. te Eersel [nb] op 5 jan 1859, ovl. (4 jaar oud) te Eersel [nb] op 6 aug 1863.
2.	JohannaVoornaamJohannaBroek, van den [12284] *1860AchternaamBroek, van den,Johanna [12284] *1860 [12284], geb. te Eersel [nb] op 13 jul 1860, ovl. (88 jaar oud) te Eindhoven [nb] op 17 dec 1948, tr. (resp. 31 en ongeveer 26 jaar oud) [4788] (Burgerlijke Stand) te Zeelst [nb] op 14 aug 1891 met Martinus BaselmansVoornaamMartinusBaselmans [12285] *1865AchternaamBaselmans,Martinus [12285] *1865 [12285], zn. van Antonius Baselmans [12286] en Johanna Catharina van Baarschot [12287], geb. te Strijp [nb] circa 1865, ovl. (minstens 26 jaar oud) na 14 aug 1891. Uit dit huwelijk geen kinderen.
3.	HendrikusVoornaamHendrikusBroek, van den [12288] *1862AchternaamBroek, van den,Hendrikus [12288] *1862 [12288], geb. te Eersel [nb] op 19 sep 1862, ovl. (3 jaar oud) te Eersel [nb] op 30 sep 1865.
4.	JosephusVoornaamJosephusBroek, van den [12289] *1865AchternaamBroek, van den,Josephus [12289] *1865 [12289], geb. op 11 aug 1865, ovl. (70 jaar oud) te Eindhoven [nb] op 29 jan 1936, volgt VIIa [blz. ].
5.	HendrikusVoornaamHendrikusBroek, van den [12293] *1868AchternaamBroek, van den,Hendrikus [12293] *1868 [12293], geb. te Eersel [nb] op 30 jul 1868, ovl. (59 jaar oud) te Eersel [nb] op 20 jun 1928, volgt VIIb [blz. ].
6.	AdrianaVoornaamAdrianaBroek, van den [12300] *1872AchternaamBroek, van den,Adriana [12300] *1872 [12300], geb. te Eersel [nb] op 2 nov 1872, ovl. (2 jaar oud) te Eersel [nb] op 22 feb 1875.
	Willebrordus van den BroekVoornaamWillebrordusBroek, van den [9167] *1829AchternaamBroek, van den,Willebrordus [9167] *1829 [9167], tr. (resp. 49 en 47 jaar oud) (2) [4786] te Eersel [nb] op 2 nov 1878 met Wilhelmina KwintenVoornaamWilhelminaKwinten [12280] *1831AchternaamKwinten,Wilhelmina [12280] *1831 [12280], dr. van Simon Kwinten [12281] en Paula Bel [12282], geb. te Eersel [nb] op 6 apr 1831, ovl. (minstens 47 jaar oud) na 2 nov 1878.
	Uit dit huwelijk geen kinderen.
VIc.	Theodorus van den BroekVoornaamTheodorusBroek, van den [9171] *1827AchternaamBroek, van den,Theodorus [9171] *1827 [9171], (zn. van Vb [blz. ]), geb. te Eersel [nb] op 6 mrt 1827, RK, bouwman, houtzager, ovl. (66 jaar oud) te Eersel [nb] op 15 feb 1894, Woonde in Schadewijk 16 te Eersel, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) [4794] (Burgerlijke Stand) te Riethoven [nb] op 13 mei 1854 met Maria Christina van WeertVoornaamMaria ChristinaWeert, van [12301] *1830AchternaamWeert, van,Maria Christina [12301] *1830 [12301], dr. van Jan Francis van Weert [12302] en Wilhelmina Rijkers [12303], geb. te Riethoven [nb] op 5 feb 1830, ovl. (minstens 37 jaar oud) na 18 jul 1867.
	Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1.	WilhelmusVoornaamWilhelmusBroek, van den [12304] *1856AchternaamBroek, van den,Wilhelmus [12304] *1856 [12304], geb. op 22 jul 1856, ovl. (89 jaar oud) te Tilburg [nb] op 15 mrt 1946, volgt VIIc [blz. ].
2.	JohannesVoornaamJohannesBroek, van den [12308] *1858AchternaamBroek, van den,Johannes [12308] *1858 [12308], geb. te Eersel [nb] op 28 sep 1858.
3.	CatharinaVoornaamCatharinaBroek, van den [12309] *1861AchternaamBroek, van den,Catharina [12309] *1861 [12309], geb. te Eersel [nb] op 31 mei 1861, ovl. (85 jaar oud) te Eersel [nb] op 26 mrt 1947.
4.	WilhelminaVoornaamWilhelminaBroek, van den [12310] *1864AchternaamBroek, van den,Wilhelmina [12310] *1864 [12310], geb. te Eersel [nb] op 17 feb 1864, ovl. (54 jaar oud) te Vught [nb] op 18 dec 1918.
5.	GodefridusVoornaamGodefridusBroek, van den [12311] *1867AchternaamBroek, van den,Godefridus [12311] *1867 [12311], geb. te Eersel [nb] op 18 jul 1867, ovl. (77 jaar oud) te Eersel [nb] op 7 feb 1945, volgt VIId [blz. ].
VId.	Godefridus van den BroekVoornaamGodefridusBroek, van den [9175] *1838AchternaamBroek, van den,Godefridus [9175] *1838 [9175], (zn. van Vc [blz. ]), geb. te Eersel [nb] op 16 mrt 1838, bouwman, ovl. (63 jaar oud) te Eersel [nb] op 27 jan 1902, Woonde in Schadewijk 23 en 12 te Eersel, tr. (resp. 29 en 31 jaar oud) [4800] te Eersel [nb] op 8 feb 1868 met Gerarda LoijkensVoornaamGerardaLoijkens [12315] *1836AchternaamLoijkens,Gerarda [12315] *1836 [12315], dr. van Johannis Henricus Loijkens [12316] en Maria Catharina Gevers [12317], geb. te Eersel [nb] op 23 mrt 1836, ovl. (minstens 34 jaar oud) na 7 mei 1870.
	Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1.	Johanna MariaVoornaamJohanna MariaBroek, van den [12318] *1868AchternaamBroek, van den,Johanna Maria [12318] *1868 [12318], geb. te Eersel [nb] op 19 jul 1868, ovl. (54 jaar oud) te Eersel [nb] op 24 nov 1922, Woonde in Schadewijk te Eersel.
2.	JacobusVoornaamJacobusBroek, van den [12319] *1870AchternaamBroek, van den,Jacobus [12319] *1870 [12319], geb. te Eersel [nb] op 7 mei 1870.
VIe.	Wilhelmus van den BroekVoornaamWilhelmusBroek, van den [9181] *1842AchternaamBroek, van den,Wilhelmus [9181] *1842 [9181], (zn. van Vc [blz. ]), geb. te Eersel [nb] op 13 mei 1842, arbeider, landbouwer, ovl. (77 jaar oud) te Valkenswaard [nb] op 12 dec 1919, tr. (resp. 36 en 28 jaar oud) [4802] te Valkenswaard [nb] op 8 jul 1878 met Maria Catharina ClevenVoornaamMaria CatharinaCleven [12320] *1850AchternaamCleven,Maria Catharina [12320] *1850 [12320], dr. van Hermanus Cleven [12321] en Maria Anna de Natris [12322], geb. te Valkenswaard [nb] op 12 jun 1850, ovl. (83 jaar oud) te Valkenswaard [nb] op 9 mei 1934.
	Uit dit huwelijk 7 kinderen:
1.	JacobusVoornaamJacobusBroek, van den [12323] *1879AchternaamBroek, van den,Jacobus [12323] *1879 [12323], geb. te Dommelen [nb] op 14 sep 1879, ovl. (78 jaar oud) te Eindhoven [nb] op 20 nov 1957, volgt VIIe [blz. ].
2.	HermanusVoornaamHermanusBroek, van den [12327] *1881AchternaamBroek, van den,Hermanus [12327] *1881 [12327], geb. te Valkenswaard [nb] op 28 feb 1881, ovl. (77 jaar oud) te Eindhoven [nb] op 30 jan 1959, volgt VIIf [blz. ].
3.	JohannesVoornaamJohannesBroek, van den [12331] *1885AchternaamBroek, van den,Johannes [12331] *1885 [12331], geb. te Valkenswaard [nb] op 30 jan 1885, ovl. (1 jaar oud) te Valkenswaard [nb] op 12 mrt 1886.
4.	JohannesVoornaamJohannesBroek, van den [12332] *1887AchternaamBroek, van den,Johannes [12332] *1887 [12332], geb. te Valkenswaard [nb] op 8 jun 1887, ovl. (57 jaar oud) te Eindhoven [nb] op 19 sep 1944, volgt VIIg [blz. ].
5.	HendricusVoornaamHendricusBroek, van den [12336] *1888AchternaamBroek, van den,Hendricus [12336] *1888 [12336], geb. te Valkenswaard [nb] op 13 apr 1888, ovl. (2 dagen oud) te Valkenswaard [nb] op 15 apr 1888.
6.	MariaVoornaamMariaBroek, van den [12337] *1889AchternaamBroek, van den,Maria [12337] *1889 [12337], geb. te Valkenswaard [nb] op 12 mei 1889, ovl. (76 jaar oud) te Valkenswaard [nb] op 25 jan 1966, tr. [4810] te Valkenswaard [nb] op 2 feb 1821 met Adrianus van LoonVoornaamAdrianusLoon, van [12338] *1885AchternaamLoon, van,Adrianus [12338] *1885 [12338], geb. te Eindhoven [nb] circa 1885, ovl. (minstens 36 jaar oud) na 2 feb 1921. Uit dit huwelijk geen kinderen.
7.	WilhelmusVoornaamWilhelmusBroek, van den [12339] *1891AchternaamBroek, van den,Wilhelmus [12339] *1891 [12339], geb. op 29 sep 1891, ovl. (50 jaar oud) te Eindhoven [nb] op 11 apr 1942, volgt VIIh [blz. ].
VIf.	Allegonda van den BroekVoornaamAllegondaBroek, van den [9195] *1850AchternaamBroek, van den,Allegonda [9195] *1850 [9195], (dr. van Vd [blz. ]), geb. te Eersel [nb] op 3 feb 1850, ovl. (minstens 24 jaar oud) na 20 jun 1874, 
	één dochter:
1.	Maria Johanna van den BroekVoornaamMaria JohannaBroek, van den [12344] *1872AchternaamBroek, van den,Maria Johanna [12344] *1872 [12344], geb. te Eersel [nb] op 5 mrt 1872.
	Allegonda van den BroekVoornaamAllegondaBroek, van den [9195] *1850AchternaamBroek, van den,Allegonda [9195] *1850 [9195], tr. (24 jaar oud) [4814] te Ravels [an, België] op 20 jun 1874 met Everardus van de PolVoornaamEverardusPol, van de [12343] †1874AchternaamPol, van de,Everardus [12343] †1874 [12343], ovl. na 20 feb 1874.
	Uit dit huwelijk geen kinderen.
VIg.	Francis van den BroekVoornaamFrancisBroek, van den [9197] *1855AchternaamBroek, van den,Francis [9197] *1855 [9197], (zn. van Vd [blz. ]), geb. te Eersel [nb] op 28 dec 1855, landbouwer, ovl. (50 jaar oud) te Eersel [nb] op 30 jul 1906, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) [4816] te Hapert [nb] op 1 okt 1880 met Wilhelmina PellenVoornaamWilhelminaPellen [12345] *1857AchternaamPellen,Wilhelmina [12345] *1857 [12345], dr. van Martinus Pellen [12346] en Jacoba van der Aa [12347], geb. te Hapert [nb] op 30 okt 1857, landbouwster, ovl. (minstens 39 jaar oud) na 23 apr 1897.
	Uit dit huwelijk 8 kinderen:
1.	Jacobus MartinusVoornaamJacobus MartinusBroek, van den [12348] *1881AchternaamBroek, van den,Jacobus Martinus [12348] *1881 [12348], geb. te Eersel [nb] op 18 jul 1881, ovl. (54 jaar oud) te Bergeijk [nb] op 1 jan 1936, tr. (resp. 35 en ongeveer 45 jaar oud) [4818] te Bergeijk [nb] op 29 jul 1916 met Johanna Helena PlasmansVoornaamJohanna HelenaPlasmans [12349] *1871AchternaamPlasmans,Johanna Helena [12349] *1871 [12349], dr. van Johannes Plasmans [12350] en Agnes Heims [12351], geb. te Eersel [nb] circa 1871, ovl. (minstens 45 jaar oud) na 29 jul 1916. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2.	MartinusVoornaamMartinusBroek, van den [12352] *1883AchternaamBroek, van den,Martinus [12352] *1883 [12352], geb. te Eersel [nb] op 22 sep 1883, ovl. (5 jaar oud) te Eersel [nb] op 29 mei 1889.
3.	FrancisVoornaamFrancisBroek, van den [12353] *1885AchternaamBroek, van den,Francis [12353] *1885 [12353], geb. te Eersel [nb] op 8 dec 1885, ovl. (57 jaar oud) te Eindhoven [nb] op 13 aug 1943, volgt VIIi [blz. ].
4.	HendrikaVoornaamHendrikaBroek, van den [12355] *1888AchternaamBroek, van den,Hendrika [12355] *1888 [12355], geb. te Eersel [nb] op 9 jan 1888, ovl. (1 jaar oud) te Eersel [nb] op 20 dec 1889.
5.	Hendricus CorneliusVoornaamHendricus CorneliusBroek, van den [12356] *1890AchternaamBroek, van den,Hendricus Cornelius [12356] *1890 [12356], geb. te Eersel [nb] op 21 mrt 1890, koetsier, ovl. (minstens 24 jaar oud) na 10 aug 1914, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) [4821] te Eindhoven [nb] op 10 aug 1914 met Hendrika CoxVoornaamHendrikaCox [12357] *1886AchternaamCox,Hendrika [12357] *1886 [12357], dr. van Gerardus Cox [12358] en Johanna Popeliers [12359], geb. te Borkel [nb] op 23 feb 1886, dienstbode, ovl. (minstens 28 jaar oud) na 10 aug 1914. Uit dit huwelijk geen kinderen.
6.	Martinus CornelisVoornaamMartinus CornelisBroek, van den [12360] *1892AchternaamBroek, van den,Martinus Cornelis [12360] *1892 [12360], geb. te Eersel [nb] op 4 feb 1892.
7.	WilhelmusVoornaamWilhelmusBroek, van den [12361] *1894AchternaamBroek, van den,Wilhelmus [12361] *1894 [12361], geb. te Eersel [nb] op 12 nov 1894, bosjesmaker.
8.	Jacoba HendrikaVoornaamJacoba HendrikaBroek, van den [12362] *1897AchternaamBroek, van den,Jacoba Hendrika [12362] *1897 [12362], geb. te Eersel [nb] op 23 apr 1897, ovl. (minstens 24 jaar oud) na 2 dec 1921, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) [4823] te Eindhoven [nb] op 2 dec 1921 met Gerrit Johan van BragtVoornaamGerrit JohanBragt, van [12363] *1895AchternaamBragt, van,Gerrit Johan [12363] *1895 [12363], zn. van Jan van Bragt [12364] en Catharina Hendrika Nijman [12365], geb. te Arnhem [ge] op 4 dec 1895, ondermachinist, ovl. (minstens 25 jaar oud) na 2 dec 1921. Uit dit huwelijk geen kinderen.
VIh.	Jacobus van den BroekVoornaamJacobusBroek, van den [9202] *1861AchternaamBroek, van den,Jacobus [9202] *1861 [9202], (zn. van Vd [blz. ]), geb. te Eersel [nb] op 4 mei 1861, landbouwer, ovl. (76 jaar oud) te Bergeijk [nb] op 13 dec 1937, tr. (resp. 37 en 36 jaar oud) [4825] te Bergeijk [nb] op 27 aug 1898 met Maria van OttenVoornaamMariaOtten, van [12366] *1862AchternaamOtten, van,Maria [12366] *1862 [12366], dr. van Peter Cornelis van Otten [12367] en Johanna Bruijns [12368], geb. te Bergeijk [nb] op 15 aug 1862, ovl. (78 jaar oud) te Bergeijk [nb] op 11 feb 1941.
	Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1.	JacobusVoornaamJacobusBroek, van den [12369] *1899AchternaamBroek, van den,Jacobus [12369] *1899 [12369], geb. te Bergeijk [nb] op 2 jun 1899, ovl. (82 jaar oud) te Bergeijk [nb] op 3 jun 1981, volgt VIIj [blz. ].
2.	Johanna Maria AllegondaVoornaamJohanna Maria AllegondaBroek, van den [12371] *1901AchternaamBroek, van den,Johanna Maria Allegonda [12371] *1901 [12371], geb. te Bergeijk [nb] op 3 feb 1901, ovl. (17 jaar oud) te Bergeijk [nb] op 29 nov 1918.
3.	Petrus FranciscusVoornaamPetrus FranciscusBroek, van den [12372] *1902AchternaamBroek, van den,Petrus Franciscus [12372] *1902 [12372], geb. te Bergeijk [nb] in mrt 1902, ovl. (6 weken oud) te Bergeijk [nb] op 13 apr 1902.
4.	Petrus HendrikusVoornaamPetrus HendrikusBroek, van den [12373] *1904AchternaamBroek, van den,Petrus Hendrikus [12373] *1904 [12373], geb. te Bergeijk [nb] op 14 nov 1904, ovl. (minstens 35 jaar oud) na 16 feb 1940, volgt VIIk [blz. ].

Generatie VII

VIIa.	Josephus van den BroekVoornaamJosephusBroek, van den [12289] *1865AchternaamBroek, van den,Josephus [12289] *1865 [12289], (zn. van VIb [blz. ]), geb. op 11 aug 1865, grondwerker, ovl. (70 jaar oud) te Eindhoven [nb] op 29 jan 1936, tr. (resp. 36 en 34 jaar oud) [4790] (Burgerlijke Stand) te Gestel [nb] op 28 jan 1902 met Adriana KlessensVoornaamAdrianaKlessens [12290] *1867AchternaamKlessens,Adriana [12290] *1867 [12290], geb. te Gestel [nb] op 7 apr 1867, ovl. (minstens 45 jaar oud) na 27 jul 1912.
	Uit dit huwelijk 2 zonen:
1.	Wilhelmus Henricus Adrianus MartinusVoornaamWilhelmus Henricus Adrianus MartinusBroek, van den [12291] *1903AchternaamBroek, van den,Wilhelmus Henricus Adrianus Martinus [12291] *1903 [12291], geb. te Woensel [nb] op 7 apr 1903, schilder.
2.	Cornelis Willebrordus AntoniusVoornaamCornelis Willebrordus AntoniusBroek, van den [12292] *1912AchternaamBroek, van den,Cornelis Willebrordus Antonius [12292] *1912 [12292], geb. te Woensel [nb] op 27 jul 1912, bakker.
VIIb.	Hendrikus van den BroekVoornaamHendrikusBroek, van den [12293] *1868AchternaamBroek, van den,Hendrikus [12293] *1868 [12293], (zn. van VIb [blz. ]), geb. te Eersel [nb] op 30 jul 1868, koopman, ovl. (59 jaar oud) te Eersel [nb] op 20 jun 1928, Woonde in Schadewijk 16 te Eersel, tr. (beiden 36 jaar oud) [4791] te Eersel [nb] op 27 jan 1905 met Maria Elisabeth ElsenVoornaamMaria ElisabethElsen [12294] *1868AchternaamElsen,Maria Elisabeth [12294] *1868 [12294], dr. van Philipus Elsen [12295] en Hendrika van de Ven [12296], geb. te Veldhoven [nb] op 18 nov 1868, ovl. (minstens 37 jaar oud) na 16 aug 1906.
	Uit dit huwelijk 2 dochters:
1.	HendrikaVoornaamHendrikaBroek, van den [12297] *1897AchternaamBroek, van den,Hendrika [12297] *1897 [12297], geb. te Eersel [nb] op 3 sep 1897, ovl. (minstens 30 jaar oud) na 14 jun 1928, tr.[4793] met Adrianus VersmissenVoornaamAdrianusVersmissen [12298] *1898AchternaamVersmissen,Adrianus [12298] *1898 [12298], geb. te Eersel [nb] op 13 jul 1898, ovl. (minstens 29 jaar oud) na 14 jun 1928. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2.	Maria CorneliaVoornaamMaria CorneliaBroek, van den [12299] *1906AchternaamBroek, van den,Maria Cornelia [12299] *1906 [12299], geb. te Eersel [nb] op 16 aug 1906.
VIIc.	Wilhelmus van den BroekVoornaamWilhelmusBroek, van den [12304] *1856AchternaamBroek, van den,Wilhelmus [12304] *1856 [12304], (zn. van VIc [blz. ]), geb. op 22 jul 1856, metselaar, wever, ovl. (89 jaar oud) te Tilburg [nb] op 15 mrt 1946, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) [4796] te Eersel [nb] op 30 apr 1881 met Joanna Maria CremersVoornaamJoanna MariaCremers [12305] *1854AchternaamCremers,Joanna Maria [12305] *1854 [12305], dr. van Johannis Cremers [9190] en Jacoba Rombouts [9191], geb. te Riethoven [nb] op 10 sep 1854, ovl. (83 jaar oud) te Tilburg [nb] op 22 okt 1937.
	Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1.	Jacoba ChristinaVoornaamJacoba ChristinaBroek, van den [12375] *1882AchternaamBroek, van den,Jacoba Christina [12375] *1882 [12375], geb. te Tilburg [nb] op 18 feb 1882, ovl. (minstens 27 jaar oud) na 1 sep 1909, tr. (resp. 27 en ongeveer 23 jaar oud) [4829] te Tilburg [nb] op 1 sep 1909 met Paulus Norbertus KetelaarsVoornaamPaulus NorbertusKetelaars [12376] *1886AchternaamKetelaars,Paulus Norbertus [12376] *1886 [12376], geb. te Tilburg [nb] circa 1886, ovl. (minstens 23 jaar oud) na 1 sep 1909. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2.	Christina CatharinaVoornaamChristina CatharinaBroek, van den [12377] *1884AchternaamBroek, van den,Christina Catharina [12377] *1884 [12377], geb. te Tilburg [nb] op 7 mei 1884, ovl. (86 jaar oud) te Tilburg [nb] op 15 mrt 1971, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) [4830] te Tilburg [nb] op 8 aug 1906 met Franciscus Josephus GijselhartVoornaamFranciscus JosephusGijselhart [12378] *1882AchternaamGijselhart,Franciscus Josephus [12378] *1882 [12378], geb. te Tilburg [nb] op 1 sep 1882, ovl. (89 jaar oud) te Tilburg [nb] op 21 sep 1971. Uit dit huwelijk geen kinderen.
3.	Theodorus WilhelmusVoornaamTheodorus WilhelmusBroek, van den [12379] *1889AchternaamBroek, van den,Theodorus Wilhelmus [12379] *1889 [12379], geb. te Tilburg [nb] op 16 mei 1889.
4.	Catharina MariaVoornaamCatharina MariaBroek, van den [12380] *1894AchternaamBroek, van den,Catharina Maria [12380] *1894 [12380], geb. te Tilburg [nb] op 11 jun 1894, tr. [4831] te Tilburg [nb] met Gerardus Adrianus Cornelius AartsVoornaamGerardus Adrianus CorneliusAarts [12381] *1894AchternaamAarts,Gerardus Adrianus Cornelius [12381] *1894 [12381], geb. te Tilburg [nb] op 4 jan 1894, ovl. (96 jaar oud) te Tilburg [nb] op 17 feb 1990. Uit dit huwelijk geen kinderen.
5.	Philomena MariaVoornaamPhilomena MariaBroek, van den [12382] *1897AchternaamBroek, van den,Philomena Maria [12382] *1897 [12382], geb. te Tilburg [nb] op 26 mei 1897.
VIId.	Godefridus van den BroekVoornaamGodefridusBroek, van den [12311] *1867AchternaamBroek, van den,Godefridus [12311] *1867 [12311], (zn. van VIc [blz. ]), geb. te Eersel [nb] op 18 jul 1867, landbouwer, ovl. (77 jaar oud) te Eersel [nb] op 7 feb 1945, Woonde in Schadewijk 14, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) [4798] te Steensel [nb] op 19 apr 1890 met Maria Elisabeth van GrootelVoornaamMaria ElisabethGrootel, van [12312] *1868AchternaamGrootel, van,Maria Elisabeth [12312] *1868 [12312], dr. van Joannes van Grootel [12313] en Maria Elisabeth Rademakers [12314], geb. te Steensel [nb] op 11 mei 1868, ovl. (minstens 40 jaar oud) na 21 feb 1909.
	Uit dit huwelijk 11 kinderen:
1.	MariaVoornaamMariaBroek, van den [12383] *1889AchternaamBroek, van den,Maria [12383] *1889 [12383], geb. te Schulen [lm, België] op 29 jan 1889, ovl. (65 jaar oud) te Bergeijk [nb] op 3 okt 1954, tr. (resp. 29 en 40 jaar oud) [4832] te Westerhoven [nb] op 27 nov 1918 met Hendrikus BrakenVoornaamHendrikusBraken [12384] *1878AchternaamBraken,Hendrikus [12384] *1878 [12384], geb. te Bergeijk [nb] op 23 mei 1878, ovl. (minstens 40 jaar oud) na 27 nov 1918. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2.	TheodorusVoornaamTheodorusBroek, van den [12385] *1890AchternaamBroek, van den,Theodorus [12385] *1890 [12385], geb. te Eersel [nb] op 29 aug 1890, ovl. (87 jaar oud) te Bladel [nb] op 13 feb 1978, volgt VIIIa [blz. ].
3.	ElisabethVoornaamElisabethBroek, van den [12389] *1892AchternaamBroek, van den,Elisabeth [12389] *1892 [12389], geb. te Eersel [nb] op 26 mei 1892, ovl. (73 jaar oud) te Riethoven [nb] op 9 nov 1965, tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) [4835] te Eersel [nb] op 26 okt 1917 met Johannes Francis CremersVoornaamJohannes FrancisCremers [12390] *1889AchternaamCremers,Johannes Francis [12390] *1889 [12390], zn. van Francis Cremers [12391] en Maria Margo de Louw [12392], geb. te Eersel [nb] op 13 aug 1889, ovl. (minstens 28 jaar oud) na 26 okt 1917. Uit dit huwelijk geen kinderen.
4.	Lucia ChristinaVoornaamLucia ChristinaBroek, van den [12393] *1893AchternaamBroek, van den,Lucia Christina [12393] *1893 [12393], geb. te Eersel [nb] op 13 dec 1893, ovl. (89 jaar oud) te Eersel [nb] op 22 okt 1983, volgt VIIIb [blz. ].
5.	JohannesVoornaamJohannesBroek, van den [12398] *1895AchternaamBroek, van den,Johannes [12398] *1895 [12398], geb. te Eersel [nb] op 3 okt 1895, ovl. (minstens 38 jaar oud) na 3 mei 1934, volgt VIIIc [blz. ].
6.	CatharinaVoornaamCatharinaBroek, van den [12400] *1898AchternaamBroek, van den,Catharina [12400] *1898 [12400], geb. te Eersel [nb] op 6 jun 1898, ovl. (3 maanden oud) te Eersel [nb] op 17 sep 1898.
7.	WilhelmusVoornaamWilhelmusBroek, van den [12401] *1900AchternaamBroek, van den,Wilhelmus [12401] *1900 [12401], geb. te Eersel [nb] op 27 mrt 1900, ovl. (22 jaar oud) te Eersel [nb] op 30 aug 1922.
8.	WilhelminaVoornaamWilhelminaBroek, van den [12402] *1902AchternaamBroek, van den,Wilhelmina [12402] *1902 [12402], geb. te Eersel [nb] op 30 dec 1902, ovl. (7 weken oud) te Eersel [nb] op 22 feb 1903.
9.	CatharinaVoornaamCatharinaBroek, van den [12403] *1904AchternaamBroek, van den,Catharina [12403] *1904 [12403], geb. te Eersel [nb] op 21 feb 1904, ovl. (92 jaar oud) te Veldhoven [nb] op 20 mei 1996, tr. (26 jaar oud) [4840] te Eersel [nb] op 26 jul 1930 met Petrus van de WaerdenVoornaamPetrusWaerden, van de [12404] †1930AchternaamWaerden, van de,Petrus [12404] †1930 [12404], ovl. na 26 jul 1930. Uit dit huwelijk geen kinderen.
10.	LouisVoornaamLouisBroek, van den [12405] *1906AchternaamBroek, van den,Louis [12405] *1906 [12405], geb. te Eersel [nb] op 10 jun 1906, ovl. (84 jaar oud) te Eindhoven [nb] op 24 feb 1991, volgt VIIId [blz. ].
11.	FranciscusVoornaamFranciscusBroek, van den [12407] *1909AchternaamBroek, van den,Franciscus [12407] *1909 [12407], geb. te Eersel [nb] op 21 feb 1909, ovl. (82 jaar oud) te Eersel [nb] op 21 aug 1991, tr.[4842] met Maria Bertha OomsVoornaamMaria BerthaOoms [12408]AchternaamOoms,Maria Bertha [12408] [12408]. Uit dit huwelijk geen kinderen.
VIIe.	Jacobus van den BroekVoornaamJacobusBroek, van den [12323] *1879AchternaamBroek, van den,Jacobus [12323] *1879 [12323], (zn. van VIe [blz. ]), geb. te Dommelen [nb] op 14 sep 1879, sigarenmaker, ovl. (78 jaar oud) te Eindhoven [nb] op 20 nov 1957, tr. (resp. 30 en 23 jaar oud) [4804] te Valkenswaard [nb] op 18 apr 1910 met Elisabeth JanssenVoornaamElisabethJanssen [12324] *1886AchternaamJanssen,Elisabeth [12324] *1886 [12324], dr. van Joannes Janssen [12325] en Francisca Hoogers [12326], geb. te Valkenswaard [nb] op 13 jun 1886, ovl. (minstens 39 jaar oud) na 1 okt 1925.
	Uit dit huwelijk 8 kinderen.
VIIf.	Hermanus van den BroekVoornaamHermanusBroek, van den [12327] *1881AchternaamBroek, van den,Hermanus [12327] *1881 [12327], (zn. van VIe [blz. ]), geb. te Valkenswaard [nb] op 28 feb 1881, overwegwachter, automonteur, ovl. (77 jaar oud) te Eindhoven [nb] op 30 jan 1959, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) [4806] te Waalre [nb] op 1 mei 1903 met Elisabeth van LieropVoornaamElisabethLierop, van [12328] *1877AchternaamLierop, van,Elisabeth [12328] *1877 [12328], dr. van Hubertus van Lierop [12329] en Maria van Osch [12330], geb. te Waalre [nb] op 6 jun 1877, ovl. (minstens 33 jaar oud) na 2 sep 1910.
	Uit dit huwelijk 3 zonen:
1.	HubertusVoornaamHubertusBroek, van den [12417] *1904AchternaamBroek, van den,Hubertus [12417] *1904 [12417], geb. te Waalre [nb] op 1 feb 1904, fabrieksarbeider, ovl. (minstens 26 jaar oud) na 16 mei 1930, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) [4843] te Eindhoven [nb] op 16 mei 1930 met Gerarda SlegersVoornaamGerardaSlegers [12418] *1906AchternaamSlegers,Gerarda [12418] *1906 [12418], dr. van Joannes Slegers [12419] en Godefrida Martens [12420], geb. te Aalst [nb] op 8 jun 1906, ovl. (minstens 23 jaar oud) na 16 mei 1930. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2.	Wilhelmus JacobusVoornaamWilhelmus JacobusBroek, van den [12421] *1904AchternaamBroek, van den,Wilhelmus Jacobus [12421] *1904 [12421], geb. te Waalre [nb] op 30 dec 1904, ovl. (minstens 31 jaar oud) na 22 mei 1936, volgt VIIIe [blz. ].
3.	Hermanus AdrianusVoornaamHermanus AdrianusBroek, van den [12425] *1910AchternaamBroek, van den,Hermanus Adrianus [12425] *1910 [12425], geb. te Gestel [nb] op 2 sep 1910, ovl. (10 maanden oud) te Gestel [nb] op 22 jul 1911.
VIIg.	Johannes van den BroekVoornaamJohannesBroek, van den [12332] *1887AchternaamBroek, van den,Johannes [12332] *1887 [12332], (zn. van VIe [blz. ]), geb. te Valkenswaard [nb] op 8 jun 1887, sigarenmaker, ovl. (57 jaar oud) te Eindhoven [nb] op 19 sep 1944, Het gezin in per 29 april 1916 verhuisd van Valkenswaard naar Gestel, naar de Gestelsestraat 22. Per 12 november 1926 was het adres Gestelsestraat 42 en per 2 december 1930 Gestelsestraat 41. Bij een bombardement op Eindhoven op 19 september 1944 (een dag na de bevrijding) zijn 3 gezinleden om het leven gekomen. Het waren Johannes, zijn vrouw Maria en hun zoon Petrus Johannes Josephus (Piet). Zij woonde toen in de Rivierstraat nr 21. Hun huis werd getroffen door een voltreffer, tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) [4808] te Gestel [nb] op 1 mei 1915 met Maria van LieropVoornaamMariaLierop, van [12333] *1887AchternaamLierop, van,Maria [12333] *1887 [12333], dr. van Jan van Lierop [12334] en Johanna Rooijakkers [12335], geb. te Gestel [nb] op 6 jan 1887, ovl. (57 jaar oud) te Eindhoven [nb] op 19 sep 1944, Het gezin in per 29 april 1916 verhuisd van Valkenswaard naar Gestel, naar de Gestelsestraat 22. Per 12 november 1926 was het adres Gestelsestraat 42 en per 2 december 1930 Gestelsestraat 41. Bij een bombardement op Eindhoven op 19 september 1944 (een dag na de bevrijding) zijn 3 gezinleden om het leven gekomen. Het waren Johannes, zijn vrouw Maria en hun zoon Petrus Johannes Josephus (Piet). Zij woonde toen in de Rivierstraat nr 21. Hun huis werd getroffen door een voltreffer.
	Uit dit huwelijk 5 kinderen.
VIIh.	Wilhelmus van den BroekVoornaamWilhelmusBroek, van den [12339] *1891AchternaamBroek, van den,Wilhelmus [12339] *1891 [12339], (zn. van VIe [blz. ]), geb. op 29 sep 1891, sigarenmaker, ovl. (50 jaar oud) te Eindhoven [nb] op 11 apr 1942, tr. (beiden 23 jaar oud) (1) [4811] te Valkenswaard [nb] op 9 aug 1915 met Maria Catharina DirksVoornaamMaria CatharinaDirks [12340] *1892AchternaamDirks,Maria Catharina [12340] *1892 [12340], dr. van Mechelina Dirks [12341], geb. te Budel [nb] op 17 feb 1892, ovl. (33 jaar oud) te Valkenswaard [nb] op 4 aug 1925.
	Uit dit huwelijk 3 kinderen.
	Wilhelmus van den BroekVoornaamWilhelmusBroek, van den [12339] *1891AchternaamBroek, van den,Wilhelmus [12339] *1891 [12339], tr.(2) [4813] met Maria Antonetta HurkmansVoornaamMaria AntonettaHurkmans [12342] *1884AchternaamHurkmans,Maria Antonetta [12342] *1884 [12342], geb. te Bergeijk [nb] op 27 feb 1884.
	Uit dit huwelijk geen kinderen.
VIIi.	Francis van den BroekVoornaamFrancisBroek, van den [12353] *1885AchternaamBroek, van den,Francis [12353] *1885 [12353], (zn. van VIg [blz. ]), geb. te Eersel [nb] op 8 dec 1885, Hoofdagent van politie, rechercheur, ovl. (57 jaar oud) te Eindhoven [nb] op 13 aug 1943, tr. (resp. 26 en 20 jaar oud) [4820] te Oisterwijk [nb] op 13 mei 1912 met Adriana Cornelia HoppenbrouwersVoornaamAdriana CorneliaHoppenbrouwers [12354] *1891AchternaamHoppenbrouwers,Adriana Cornelia [12354] *1891 [12354], geb. te 's‑Hertogenbosch [nb] op 29 jul 1891, ovl. (minstens 41 jaar oud) na 25 apr 1933.
	Uit dit huwelijk 7 kinderen.
VIIj.	Jacobus van den BroekVoornaamJacobusBroek, van den [12369] *1899AchternaamBroek, van den,Jacobus [12369] *1899 [12369], (zn. van VIh [blz. ]), geb. te Bergeijk [nb] op 2 jun 1899, ovl. (82 jaar oud) te Bergeijk [nb] op 3 jun 1981, tr. (resp. 33 en 22 jaar oud) [4827] te Bergeijk [nb] op 8 mrt 1933 met Petronella Cornelia BergmansVoornaamPetronella CorneliaBergmans [12370] *1911AchternaamBergmans,Petronella Cornelia [12370] *1911 [12370], geb. op 12 feb 1911, ovl. (minstens 26 jaar oud) na 31 jan 1938.
	Uit dit huwelijk 3 zonen.
VIIk.	Petrus Hendrikus van den BroekVoornaamPetrus HendrikusBroek, van den [12373] *1904AchternaamBroek, van den,Petrus Hendrikus [12373] *1904 [12373], (zn. van VIh [blz. ]), geb. te Bergeijk [nb] op 14 nov 1904, landbouwer, ovl. (minstens 35 jaar oud) na 16 feb 1940, Woonde in Lage Berkt B 126 in Bergeijk, tr. (resp. 28 en 20 jaar oud) [4828] te Bergeijk [nb] op 10 feb 1933 met Wilhelmina JansenVoornaamWilhelminaJansen [12374] *1912AchternaamJansen,Wilhelmina [12374] *1912 [12374], geb. te Bergeijk [nb] op 20 nov 1912, ovl. (27 jaar oud) te Bergeijk [nb] op 16 feb 1940.
	Uit dit huwelijk 6 kinderen.
Generatie VIII

VIIIa.	Theodorus van den BroekVoornaamTheodorusBroek, van den [12385] *1890AchternaamBroek, van den,Theodorus [12385] *1890 [12385], (zn. van VIId [blz. ]), geb. te Eersel [nb] op 29 aug 1890, landbouwer, ovl. (87 jaar oud) te Bladel [nb] op 13 feb 1978, tr. (resp. 31 en 24 jaar oud) [4833] te Eersel [nb] op 18 mei 1922 met Jacoba Gerardina HeerenVoornaamJacoba GerardinaHeeren [12386] *1897AchternaamHeeren,Jacoba Gerardina [12386] *1897 [12386], dr. van Arnoldus Heeren [12387] en Johanna Maria Catharina Leemans [12388], geb. te Eersel [nb] op 22 mei 1897, ovl. (minstens 29 jaar oud) na 16 mei 1927.
	Uit dit huwelijk 3 zonen.
VIIIb.	Lucia Christina van den BroekVoornaamLucia ChristinaBroek, van den [12393] *1893AchternaamBroek, van den,Lucia Christina [12393] *1893 [12393], (dr. van VIId [blz. ]), geb. te Eersel [nb] op 13 dec 1893, ovl. (89 jaar oud) te Eersel [nb] op 22 okt 1983, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) [4837] te Eersel [nb] op 18 aug 1921 met Cornelis Johannes HoogersVoornaamCornelis JohannesHoogers [12394] *1895AchternaamHoogers,Cornelis Johannes [12394] *1895 [12394], zn. van Petrsu Hoogers [12395] en Elisabeth van Antwerpen [12396], geb. te Hoogeloon [nb] op 5 okt 1895, ovl. (minstens 25 jaar oud) na 18 aug 1921.
	Uit dit huwelijk één zoon.
VIIIc.	Johannes van den BroekVoornaamJohannesBroek, van den [12398] *1895AchternaamBroek, van den,Johannes [12398] *1895 [12398], (zn. van VIId [blz. ]), geb. te Eersel [nb] op 3 okt 1895, ovl. (minstens 38 jaar oud) na 3 mei 1934, tr. (resp. 28 en 21 jaar oud) [4839] te Hapert [nb] op 4 okt 1923 met Anna Maria MaasVoornaamAnna MariaMaas [12399] *1902AchternaamMaas,Anna Maria [12399] *1902 [12399], geb. te Hapert [nb] op 23 sep 1902, ovl. (minstens 31 jaar oud) na 3 mei 1934.
	Uit dit huwelijk 8 kinderen.
VIIId.	Louis van den BroekVoornaamLouisBroek, van den [12405] *1906AchternaamBroek, van den,Louis [12405] *1906 [12405], (zn. van VIId [blz. ]), geb. te Eersel [nb] op 10 jun 1906, arbeider, broodbezorger, ovl. (84 jaar oud) te Eindhoven [nb] op 24 feb 1991, tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) [4841] te Eersel [nb] op 19 mei 1927 met Dingena van HoofVoornaamDingenaHoof, van [12406] *1904AchternaamHoof, van,Dingena [12406] *1904 [12406], geb. te Veldhoven [nb] op 10 jul 1904, ovl. (minstens 34 jaar oud) na 25 sep 1938.
	Uit dit huwelijk 6 kinderen.
VIIIe.	Wilhelmus Jacobus van den BroekVoornaamWilhelmus JacobusBroek, van den [12421] *1904AchternaamBroek, van den,Wilhelmus Jacobus [12421] *1904 [12421], (zn. van VIIf [blz. ]), geb. te Waalre [nb] op 30 dec 1904, fabrieksarbeider lakspuiterij Philips, ovl. (minstens 31 jaar oud) na 22 mei 1936, Woonde 13 Feb 1930 in Varenstraat 87 in Eindhoven, woonde 13 Okt 1931 in Dahliastraat 69 in Eindhoven, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) [4845] te Eindhoven [nb] op 7 feb 1930 met Josephina Allegonda van EijkVoornaamJosephina AllegondaEijk, van [12422] *1903AchternaamEijk, van,Josephina Allegonda [12422] *1903 [12422], dr. van Johan Ludwig van Eijk [12423] en Maria Huberdina Verschueren [12424], geb. te Helmond [nb] op 4 aug 1903, ovl. (minstens 32 jaar oud) na 22 mei 1936.
	Uit dit huwelijk 3 kinderen. Index 
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