Het gezin Van der Hofstad - van den
Broek
Bij het verzamelen van gegevens over Tiny
van der Hofstad werden door Toon van der
Hofstad foto’s van de broers en zussen van
Tiny uitgeleend om ze te scannen. Door
gebruik te maken van Tiny’s memoires
werd het artikel te lang om die foto’s op te
kunnen nemen. Daarom dit aanvullende
artikel.

Het echtpaar Linnard van der Hofstad en Toy van
den Broek.

De kinderen van het echtpaar Leonardus
van der Hofstad en Antonia van den Broek
waren:
1.Hubertus Wilhelmus (Bert) werd geboren
te Sint-Michielsgestel op 23 februari 1935.
Toen hij 14 jaar was kreeg hij een leerlingcontract op de drukkerij van De Gruyter en
werd er typograaf. Hij heeft ongeveer 25
jaar gevaren o.a. bij de K.N.S.M. en bij
Van Ommeren in Rotterdam. Daarna
trouwde hij pas met zijn jeugdliefde Mien
Kivits. Hij woonde in de Paterstraat en
werkte bij de groenvoorziening van de

gemeente. Hij hielp ook mee bij de opgravingen van de Eikendonk vlak bij de A2.
Hij overleed te 's-Hertogenbosch op 13
december 1999. Zij hadden geen kinderen .
2. Marinus (Tiny) werd geboren te SintMichielsgestel op 8 maart 1937. Hij werkte
o.a. bij De Gruyter en trouwde met Anita
Elout uit Diemen die hij in de chocoladefabriek had leren kennen. Ze kregen drie
kinderen: Rens, Linda en Sander. Tiny
kwam vanaf zijn 35 ste al in de WAO. Hij
overleed in Den Dungen op 7 juli 2008.

Tiny en Anita ter gelegenheid van hun 40-jarig
huwelijk in 2002

3. Wilhelmus (Wim) van den Hofstad werd
geboren te Sint-Michielsgestel op 5 mei
1938. (Wim is officieel de enige die de
voorzetsels “ van den” voor zijn achternaam heeft. Bij de anderen staat allemaal
“van der” in de geboorteakte.)
Wim tekende op jonge leeftijd als beroeps
bij de Marine, maar werd met de hulp van
pastoor en burgemeester weer uit de dienst
ontslagen. Hij werd magazijnbeheerder bij
De Gruyter en vervulde daarna zijn dienstplicht bij de Marine waarbij hij op Curaçao
gestationeerd werd. Hij werkte daarna eerst
bij Vlisco in Helmond en werd daarna zet-

ter-opmaker bij het Brabants Dagblad. Hij
trouwde op 28 mei 1963 met Lamberdina
(Dineke) van Boxtel . Zij werd geboren op
21 februari 1942. Wim is overleden te
's-Hertogenbosch op 4 oktober 1995. Ze
kregen twee zoons: Leon en Wilbert.

5. Bernhard (Bennard) werd geboren te
Sint-Michielsgestel op 26 januari 1941. Hij
werd reclamefotograaf bij De Gruyter en
was er enige tijd chauffeur. Hij trouwde in
juni 1968 met Alda van de Laar. Hun zoon
heet Patrick. Hij is overleden te Eindhoven
op 17 mei 2011.
6. Adrianus A. (Ad) werd geboren te Den
Dungen op 18 maart 1943. Als kind is hij
veel ziek geweest en heeft hij o.a. difterie
gehad. Ad was typeur bij het Brabants
Dagblad. Hij trouwde met Maria (Marianne) Janssen, die geboren werd op 27 maart
1942. Hun dochter heet Annemiek. Ad is
overleden te 's-Hertogenbosch op 16 december 2009.

Wim van den Hofstad (1938-1995) in marineuniform

4. Dina (Dien) werd geboren te SintMichielsgestel op 16 november 1939. Zij
werkte in de huishouding bij een van de
bedrijfsleiders van De Gruyter en enige tijd
bij de Schiedamse Lederwarenfabriek in de
Hoogstraat in Sint-Michielsgestel, waar ze
door de gebruikte lijm enige tijd verlammingsverschijnselen vertoonde. Zij trouwde op 6 januari 1966 met Marinus Dortmans. Hun zoon heet Robert. Zij is overleden te 's-Hertogenbosch op 25 juni 2013.
Ad van der Hofstad (1943-2009)

7. Leonardus (Leo) werd geboren te Den
Dungen op 6 november 1944. Hij heeft bij
Mars en MBI gewerkt. Hij trouwde te
Schijndel met Dien der Kinderen en hertrouwde later met Dinie van Padua.

Dien met haar jongste zusje Mieke.

8. Antonia (Toos) werd geboren te Den
Dungen op 1februari1946. Zij heeft gewerkt in de drukkerij van De Gruyter en in
de brillenzaak van Van der Ven in ’sHertogenbosch. Zij trouwde in 1968 met
Piet de Wit. Hij is overleden te Nuland op
18 december 1991. Hun dochter heet Wendy. Toos is overleden te 's-Hertogenbosch
op 7 juli 2011.

Toos en Jet op een schoolfoto.

9. Henriëtte Jozefine (Jet) werd geboren te
Den Dungen op 23 maart 1948. Zij trouwde in 1969 te Den Dungen met Bernardus
(Ben) de Kleijn. Zij gingen in Son wonen
en verhuisden in 1980 naar SintMichielsgestel. Ben is overleden in 2010
en Jet op 3 juli 2013.
10. Johannes Antonius (Jo) werd geboren
te Den Dungen op 8 april 1950. Hij heeft
ook bij de Gruyter gewerkt. Net als Wim is
hij bij de Marine geweest en werkte daarna
deels bij de PTT en deels als zzp-er. Hij
trouwde te Utrecht met Joke Hodde. Jo is
overleden in 2012; hun zoon heet Jeffrey
en hun dochter Bianca.

Hein op latere leeftijd.

12. Antonius (Toon) werd geboren te Den
Dungen op 21 februari 1954. Hij was
vrachtwagenchauffeur en heeft gewerkt
bij: de Gruyter, Sjef de Laat, Immens en op
het districtsbureau van de Katholieke Werkende Jongeren (K.W.J.). in ’sHertogenbosch. Vanaf 1984 werkte hij
voor de Stichting Rijdende School samen
met Maria Rutjes, die daar onderwijzeres
was en met wie hij trouwde op 25 februari
1993. Maria werd geboren te Nijmegen op
12 september 1949. Zij wonen nu in de
Pastorijakker.

Jo, Toon en Hein in de schoolbanken.

11. Henricus Maria (Hein) werd geboren te
Den Dungen op 24 oktober 1951. Hij
trouwde te Rosmalen met Francisca Martens. Zij kregen twee kinderen. Hij is heel
jong overleden te Rosmalen op 9 mei
1984.

Toon bij zijn eerste communie.

13. Annemieke (Mieke) werd geboren in
de Paterstraat op 17 juni 1955. Zij kreeg op
een-jarige leeftijd een stuipenaanval, raakte
in een soort coma en is op 9-jarig leeftijd te
Den Dungen overleden op 14 december
1964.

Annemieke van der Hofstad (1955-1964.

Elf kinderen Van der Hofstad op volgorde van leeftijd.

