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OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
VORSTENBOSSEWEG 10 
 

 
18nn: 
Oprichting niet bekend (na 
1832). 
 
1888-1914: 
Hendrikus van Kessel koopt 
voor fl. 510,-- sectie B 369 
t/m 376, d.d. 22-08-1888. 
Hendrikus was van 1902 tot 
1914 lid van de 
gemeenteraad en tevens 
wedhouder en waarschijnlijk 
herbergier. 
 
Hendrik (Driekske) van 
Kessel is geboren op 28-05-
1849 in Dinther, zoon van 

Martinus Hendrikus van Kessel en Lamberdiena van Doorn. Driekske is overleden 
op 29-04-1914 in Dinther, 64 jaar oud. Driekske trouwde, 28 jaar oud, op 17-05-
1878 in Dinther met Adriana van der Heijden, 20 jaar oud. Adriana is geboren 
op 26-12-1857 in Dinther, dochter van Lambertus (Lambert) van der Heijden en 
Willemijn Heerkens. Adriana is overleden op 19-12-1900 in Dinther, 42 jaar oud.  
 

1914-1918: 
Familie van den Broek. 
 
1918-1922:  
Martinus van Kessel gehuwd met Hendrika Heesakkers. 
 

Martinus (Tinus) van Kessel is geboren op 24-12-1880 in Dinther, zoon van 
Hendrik (Driekske) van Kessel en Adriana van der Heijden. Tinus is overleden op 
05-02-1943 in Dinther, 62 jaar oud. Hij is begraven in Vorstenbosch. Tinus 
trouwde, 37 jaar oud, op 30-04-1918 in Dinther met Hendrika (Drieka) 
Heesakkers, 31 jaar oud. Drieka is geboren op 04-06-1886 in Veghel, dochter 
van Johannes (Jan) Heesakkers en Elisabeth van der Heijden. Drieka is overleden 
op 18-09-1961 in Dinther, 75 jaar oud.  

 
1922-1958: 
Hendrikus van de Pas en zijn vrouw Lamberdina Maria van Kessel. 
In januari 1932 is de boerderij afgebrand en is 
er een geheel nieuwe opgericht (zie foto 
boven). 
 

Hendrikus van der Pas is geboren op 
07-02-1893 in Heeswijk, zoon van 
Christiaan van de Pas en Lamberta 
Dobbelsteen. Hendrikus is overleden op 
10-10-1960 in Dinther (parochie 
Vorstenbosch), 67 jaar oud. Hendrikus 
trouwde, 28 jaar oud, op 03-05-1921 in 
Heeswijk met Lamberdina Maria 
(Dina) van Kessel, 26 jaar oud. Dina is geboren op 02-11-1894 in Dinther, 
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dochter van Hendrik (Driekske) van Kessel en Adriana van der Heijden. Dina is 
overleden op 18-05-1956 in Dinther, 61 jaar oud.  

 
1958-1985:  
Jas van de Pas en Marietje Roefs. Vader Hendrikus 
Pas is tot zijn overlijden inwonend. 
 
Adrianus (Jas) van der Pas is geboren op 11-10-
1930 in Dinther, zoon van Hendrikus van der Pas en 
Lamberdina Maria (Dina) van Kessel. Jas is overleden 
op 11-10-2000 in Dinther, 70 jaar oud. Jas trouwde 
met Anna Maria (Marietje) Roefs. Marietje is een 

dochter van Segebertus Wilhelmus Roefs en 
Wilhelmina (Mijntje) van den Heuvel.  

 
1986-heden: 
Jas van de Pas en Marietje Roefs gaan wonen in de 
nieuwe bungalow naast het bedrijf en zoon Erik van de 
Pas komt met zijn vrouw Hennie van Zutphen op de 
boerderij wonen. 
 

Hendrikus (Erik) van der Pas, zoon van 
Adrianus (Jas) van der Pas en Anna Maria 
(Marietje) Roefs. Erik trouwde met Helena 
(Hennie) van Zutphen. Hennie is een dochter 
van Petrus (Piet) van Zutphen en Petronella (Nella) 
van Schijndel.  

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


