
OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
KERKSTRAAT 16 
 
In eigendom van de Sint Lambertus parochie is in 1937 een nieuwe woning gebouwd. 

 
De woning wordt in het begin gebruikt als woonruimte van de eerste Vorstenbossche 
religieuze van de congregatie Zusters van Barmhartigheid. 
Dat zijn: 
Johanna van de Voort (gekomen uit Nijmegen op 12-4-1937),  
Gerarda Smits (gekomen uit Vught op 12-4-1937) en  
Elisabeth Veldpaus (gekomen uit 11-4-1937, Ronse (Belgie). 
 
Later wonen tot circa 1940 hier Albert van Tiel en Theodora Verstegen met hun gezin. Zij 
huren van de parochie deze woning. 
 

Johannes Lambertus (Albert) van Tiel is geboren op 23-10-1904 in Zeeland, 
zoon van Johannes van Tiel en Antonia van der Burgt. Albert is overleden op 16-
10-1973 in Schaijk (vzh), 68 jaar oud. Hij is begraven in Vorstenbosch. Albert 
trouwde, ten hoogste 31 jaar oud, vóór 1935 met Theodora (Doortje) 

Verstegen, ten hoogste 31 
jaar oud. Doortje is geboren 
op 18-01-1904 in 
Nistelrode, dochter van 
Martinus Verstegen en 
Theodora Maria Vlind. 
Doortje is overleden op 31-
01-1987 in Vorstenbosch, 
83 jaar oud. Zij is begraven 
in Vorstenbosch.  
 
De volgende bewoners zijn 
Keeske van de Ven en 
Drieka van de Wijst. Zij 
vertrokken in 1949 naar de 
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nieuwe gemeentewoningen aan de overkant Kerkstraat 39. 
 

Cornelis (Keeske) van de Ven is geboren op 08-09-1905 in Boekel, zoon van 
Johannes van de Ven en Cornelia van den Heuvel. Keeske is overleden op 19-02-
1995 in Uden (vzh), 89 jaar oud. Hij is begraven op 23-02-1995 in Vorstenbosch. 
Keeske trouwde, 24 jaar oud, op 05-05-1930 in Boekel met Hendrica (Drieka) 
van de Wijst, 25 jaar oud. Drieka is geboren op 09-01-1905 in Boekel, dochter 
van Franciscus van der Wijst en Anna Maria Derks. Drieka is overleden op 09-01-
1993 in Uden (vzh), 88 jaar oud. Zij is begraven op 13-01-1993 in Vorstenbosch.  

 
Janus van Kessel koopt de woning van de de Sint Lambertus parochie waarvan hij 
kerkmeester is. Hij en zijn vrouw Dina Heesakkers komen, op oudere leeftijd, van de 
Vorstenbosseweg 21 (Den Hoek). 
 

Adrianus (Janus) van 
Kessel is geboren op 02-
07-1881 in Dinther, zoon 
van Martinus Hendrikus van 
Kessel en Petronella Vogels. 
Janus is overleden op 12-
10-1967 in Vorstenbosch, 
86 jaar oud. Janus trouwde, 
22 jaar oud, op 29-04-1904 
in Dinther met Ardina 
(Dina) Heesakkers, 26 
jaar oud. Dina is geboren 
op 29-06-1877 in Veghel, 
dochter van Johannes (Jan) 
Heesakkers en Elisabeth 
van der Heijden. Dina is 
overleden op 20-02-1970 in 
Vorstenbosch, 92 jaar oud.  

 
Hun dochter Nel van Kessel is met haar man Grard Bos de volgende bewoner.  
 

Gerardus (Grard) Bos is geboren op 15-01-1905 in Uden, zoon van Marianus 
(Janus) Bos en Wilhelmina Sommers. Grard is overleden op 22-11-1976 in 
Dinther, 71 jaar oud. Grard trouwde, 33 jaar oud, op 10-05-1938 met Petronella 
(Nel) van Kessel, 32 jaar oud. Nel is geboren op 14-10-1905 in Dinther, dochter 
van Adrianus (Janus) van Kessel en Ardina (Dina) Heesakkers. Nel is overleden op 
06-05-1998 in Eerde (vzh), 92 jaar oud.  

 
Momenteel (2013) woont hier hun kleindochter Angelique Bos met echtgenoot Joris van 
Bakel en hun kinderen. 
 

 
 
 
 
 
 
Tekst en foto’s: Cor Ottenheim. 
Foto’s: Jo van de Berg en BHIC. 
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