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OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
VORSTENBOSSEWEG 27 
 

Voor 1849 was op deze plek 
al bewoning. 
 
1849-1896: 
Martinus van Kessel en zijn 
vrouw Lamberdiena van 
Doorn komen vanuit Schijndel 
naar de Dintherse hoek en 
stichten daar een gezin van 
zeven kinderen. Als 
Lamberdiena overlijdt in 
1868, hertrouwd Martinus 
een paar jaar later met 
Petronella Vogels. Zij krijgen 
samen acht kinderen (heel de 
familietak “van Kessel” uit 
Vorstenbosch zijn nazaten 
van deze Martinus). 
De oude boerderij stond 
verder achter op het perceel 
in de dwarsrichting en was in 
die periode van Andre Jean 

Louis baron van den Bogaerde van Terbrugge (foto)  
 “Jonkerboerderij”. 
 

Martinus Hendrikus van Kessel is geboren op 20-12-
1821 in Schijndel, zoon van Jan Peter (Jan Babtist) van 
Kessel en Helena Peter Hellings. Martinus is overleden 
op 28-06-1902 in Dinther, 80 jaar oud. Martinus:  
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 18-05-1848 in Berlicum 
met Lamberdiena van Doorn, 24 jaar oud. 
Lamberdiena is geboren op 30-03-1824 in Schijndel, 
dochter van Hendrikus van Doorn en Theodora Maria 
Heijnsbergen. Lamberdiena is overleden op 20-08-1868 in Dinther, 44 jaar oud.  
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 22-01-1870 in Dinther met Petronella Vogels, 32 
jaar oud. Petronella is geboren op 17-06-1837 in Dinther, dochter van Gerardus 
Vogels en Maria Smits. Petronella is overleden op 11-04-1892 in Dinther, 54 jaar 
oud.  

 
1896-1943: 
 

Gerardus van Kessel is geboren 
op 22-10-1874 in Dinther, zoon 
van Martinus Hendrikus van Kessel 
en Petronella Vogels. Gerardus is 
overleden op 28-02-1940 in 
Dinther, 65 jaar oud. Gerardus 
trouwde, 21 jaar oud, op 14-08-
1896 in Dinther met Antonia van 
Roosmalen, 25 jaar oud. Antonia 



w
w

w
.v

or
st

en
bo

sc
h-

in
fo

.n
l

is geboren op 01-06-1871 in Veghel, dochter van Theodorus van Rosmalen en 
Johanna Cissen. Antonia is overleden op 03-10-1948 in Dinther, 77 jaar oud.  

 
1943-1974: 
 
Hendrikus Johannes (Harrie) 
van Kessel is geboren op 16-03-
1915 in Dinther, zoon van 
Gerardus van Kessel en Antonia 
van Roosmalen. Harrie is 
overleden op 08-03-1990 in 
Dinther, 74 jaar oud. Harrie 
trouwde, 28 jaar oud, op 11-11-
1943 met Antonia (Tonnie) van 
der Heijden, 25 jaar oud. Tonnie 
is geboren op 09-05-1918 in 
Nistelrode, dochter van Johannes 
van der Heijden en Johanna van 

de Laar. Tonnie is overleden op 12-05-1992 in Dinther, 74 jaar oud.  
 
Inmiddels hebben ze naast de boerderij een bungalow gebouwd en zijn daar gaan wonen. 
Het woongedeelte van de boerderij wordt verhuurd en het bedrijfsdeel gebruikt door 
zoon Gerard van Kessel. 
 
1974-1977: 
Eigenaar “van Kessel” en 
verhuurd aan familie Ad Kuijpers. 
 
1977-1983: 
Verhuurd aan familie Del Pointer. 
 
1983-19nn: 
Zoon Jos van Kessel woont er 
ook nog een paar jaren. 
 

Jos van Kessel, zoon van 
Hendrikus Johannes 
(Harrie) van Kessel en 
Antonia (Tonnie) van der 
Heijden. Jos trouwde met 
Theodora (Dorien) van 
Dijk. Dorien is een dochter van Wilhelmus (Wim) van Dijk en Johanna Martina 
(Jo) van den Bogaart.  

 
19nn-2013: 
Verhuurd aan familie Jeroen Vissers. 
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