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Willem Passtoors (1784-1859) is de stamvader van alle dragers van de familienaam 
Passtoors. Als nazaten van hem hebben wij, Willem Passtoors te Eindhoven en Arthur 
Passtoors te Heiloo, besloten de in slechte staat verkerende grafsteen van Willem Passtoors te 
Zundert te laten restaureren. Nu de restauratie bijna voltooid is en het grafmonument 
binnenkort weer in Zundert op zijn plaats is, menen wij dat het passend is u hierover te 
informeren. Vandaar deze brief. 
 
Mocht u geïnteresseerd zijn om zelf het gerestaureerde grafmonument te zien dan stellen wij 
voor dit in familieverband te doen op zaterdag 18 november 2006. Het programma voor die 
dag is als volgt: 
 

14:00-14:30 Uur Verzamelen in Cultureel Centrum Van Gogh, Molenstraat 5, 4881 CP te Zundert 
(http://www.vangoghzundert.nl/). Expositie: “Willem Passtoors, paardenpostmeester 
te Zundert” . 

14:30-15:00 Uur Bezoek aan gerestaureerde grafsteen Willem Passtoors op het kerkhof van de Rooms 
Katholieke Kerk St. Trudo, Molenstraat 7 te Zundert.  

15:00-16:00 Uur Rondwandeling door Zundert onder begeleiding van een ervaren gids. 
16:00-16:45 Uur Afsluiting middagprogramma in Cultureel Centrum Van Gogh. 
Vanaf 17:00 Uur Optioneel: eten en drinken bij Wijncafé Dames Pellens, St. Bavostraat 30, 4891 CJ te 

Rijsbergen (http://www.damespellens.nl/damespellens.html ). 
 
U kunt vóór zaterdag 28 oktober telefonisch doorgeven aan Huub Passtoors (tel.nr. 072-
506.2179) of u belangstelling heeft voor deze dag.Vermeld in ieder geval even met hoeveel 
personen u komt en of u wenst deel te nemen aan het afsluitende diner. De kosten voor 
deelname aan de dag bedragen € 10,-  per persoon (op de dag zelf te voldoen). Hierin is 
inbegrepen: 1x koffie met gebak, bezoek expositie en rondwandeling. Extra consumpties op 
de dag zelf en de kosten voor het afsluitende diner te Rijsbergen zijn voor eigen rekening. 
 
Beknopte informatie over Willem Passtoors en het restauratieproject vind u op het bijgesloten 
informatieblad. Op de Internet website Genealogie van de familie Passtoors kunt u meer 
gedetailleerde informatie vinden en kunt u tevens inzage krijgen in het tot nu toe verrichtte 
genealogisch onderzoek. Het adres hiervan is: http://home.hetnet.nl/~a.passtoors/index.htm . 
 
Een klein aantal afstammelingen heeft het initiatief genomen de achteraf toch wel kostbaar 
gebleken restauratie financieel te ondersteunen. Zij zullen met naam (maar zonder het bedrag 
te vermelden) als donateur in de betreffende documenten worden vermeld. Mocht u ook uw 
band met uw verre voorvader op deze manier tot uiting willen brengen dan kunt u een bedrag 
van minimaal € 100,- overmaken op rekening  97.34.60.075 ten name van W.C.J. Passtoors te 
Eindhoven. In december ontvangt u dan een financiële verantwoording. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens Willem Passtoors te Eindhoven, 
 
 
 
 
Arthur Wilhelmus Passtoors 
 
Adres: 
Kennemerstraatweg 564  
1851 NJ Heiloo  
 

E-mail:  
a.passtoors@hetnet.nl

Internet:  
http://home.hetnet.nl/~a.passtoors/
Genealogie van de familie Passtoors  
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