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In 1927 wordt op deze plek een nieuwe boerderij gesticht, waarschijnlijk door de familie 
“van Kessel”.  
Justinus van Cuijk en Christina Romme zijn de eerste bewoners. 
 

Justinus van Cuijk is geboren op 06-
07-1896 in Heesch, zoon van Arnoldus 
van Cuijk en Wilhelmina van den Akker. 
Justinus is overleden op 02-05-1955 in 
Dinther, 58 jaar oud. Hij is begraven in 
Dinther. Justinus trouwde, ten hoogste 
32 jaar oud, vóór 1928 met Christina 
Romme, ten hoogste 30 jaar oud. 
Christina is geboren op 30-01-1898 in 
Heesch, dochter van Peter Romme en 
Antonia van Roosmalen. Christina is 
overleden op 19-11-1980 in Dinther, 82 
jaar oud. Zij is begraven in Dinther.  
 

Tot 1948 (vanaf circa 1940) huren Jan van Kessel en Bertha van der Zanden deze 
boerderij. 
 

Johannes (Jan) van Kessel is geboren op 04-09-
1905 in Dinther, zoon van Petrus (Piet) van Kessel 
en Helena van den Bogaart. Jan is overleden op 25-
08-1970 in Uden, 64 jaar oud. Hij is begraven in 
Vorstenbosch. Jan trouwde, 26 jaar oud, op 26-04-
1932 met Alberdina (Bertha) van der Zanden, 
22 jaar oud. Bertha is geboren op 01-09-1909 in 
Dinther, dochter van Marinus van der Zanden en 
Allegonda Verboorten. Bertha is overleden op 16-
10-1997 in Veghel, 88 jaar oud. Zij is begraven in 
Vorstenbosch.  

 
Circa 1948 komt Janus van Piet van Kessel boeren op 
deze boerderij die in bezit is van de familie. 

 
Adrianus Arnoldus Johannes (Janus) van 
Kessel is geboren op 03-04-1914 in Dinther, 
zoon van Petrus van Kessel en Lamberdina 
(Dina) van der Heijden. Janus is overleden op 
28-12-2005 in Heeswijk (vzh), 91 jaar oud. 
Hij is begraven in Vorstenbosch. Janus 
trouwde, ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 
1947 met Marie van de Sanden, ongeveer 
29 jaar oud. Marie is geboren op 30-09-1918 
in Veghel, dochter van Christianus van de Sanden en Petronella (Nel) van den 
Tillart. Marie is overleden op 13-05-2012 in Heeswijk-Dinther, 93 jaar oud. Zij is 
begraven op 18-05-2012 in Vorstenbosch.  

 
Zoon Henk van Kessel neemt het boerenbedrijf over. 
 

Henk van Kessel, zoon van Adrianus Arnoldus Johannes (Janus) van Kessel en 
Marie van de Sanden. Henk trouwde met Jose van der Horst.  
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Momenteel (2013) woont hier een 
dochter van Henk van Kessel en Jose 
van der Horst. 
 
Tekst en foto’s: Cor Ottenheim. 
Foto’s: Jo van de Berg en BHIC. 
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