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In 1926 bouwde Johannes van de Ven op grond van 
wijlen zijn vader Hendrikus van de Ven op 
voornoemde plaats aan de huidige Achterhei een 
boerderij. De grond was in die tijd eigendom van de 
kinderen van de Ven. Johannes was vrijgezel 
evenals zijn twee zussen Elisabeth en Hendrika. Zij 
gingen samen met hun broer Johannes op de 
nieuwe boerderij wonen.  
 
Hiernaast: Schilderij van de boerderij in 1931. 
 
Het vierde kind van Hendrikus van de Ven was 
Maria van de Ven, zij was getrouwd met Hendrikus 
(Driek) Hoefs en bleef op het stamhuis, thans Paters 
Visserslaan 10, wonen.  
 
Driek Hoefs en zijn vrouw Maria kregen 6 kinderen, waaronder:  
- Hanneke, getrouwd met Johan van Zutphen, zij blijven op het stamhuis wonen. (Pater Visserslaan 10) 
- Dina Hoefs is getrouwd met Bert Mulders. Zij hebben na hun huwelijk enkele jaren in Loosbroek    
  gewoond. In 1942 zijn zij op de boerderij, thans, Achterhei 3-4, komen wonen. 
- Drika, getrouwd met Tinus van Os. Zij gaan na hun huwelijk in Schijndel wonen. 

 
Hiernaast de trouwfoto van Tinus van Os met Drika Hoefs. 
 
In 1943 is Drika op 41 jarige leeftijd in Schijndel overleden. 
 
Een andere indrukwekkende gebeurtenis voor Tinus en zijn gezin was het 
overlijden van zijn jongste zoontje Joke. (Toen nog woonachtig in Schijndel). 
Op 26 maart 1945 ging het 4 jarige zoontje Joke brood brengen naar zijn vader 
die op het land aan het werken was. Op de terugweg is hij waarschijnlijk op een 
landmijn gelopen met het noodlottige gevolg. Op zijn gedachtenis prentje staat 
o.a. de volgende tekst: 
 

 U, Vader bracht ik brood 
 bij ’t werk met paard en ploeg 
 Ik speelde van u weg 
           naar Moeders eeuwigheid. 

 

In 1949 vindt er een boedelscheiding plaats en middels het in die tijd meer voorkomend gebruik werd er 
“spierke getrokken”, waarbij Bert Mulders letterlijk aan het kortste eindje trok en werd zijn zwager Tinus van 
Os de nieuwe eigenaar van de boerderij werd. 
 

“Spierke trekken” was een hulpmiddel om te bepalen tussen twee of meerdere personen wie gewonnen of 
verloren had. Een neutraal persoon nam twee of meer “stro-spierkes” van verschillende lengte in zijn hand 
en om de beurt trok men een “spierke”. Het kortste “spierke” had verloren en het langste “spierke” had 
gewonnen.” Vandaar het oude gezegde: “Aan het kortste eind trekken”. 
 
De uitkomst van een dergelijke “loterij” werd daarna formeel en notarieel vastgelegd. 
 
Ondanks dat Tinus van Os al in 1949 eigenaar was geworden van de boerderij is hij er pas in 1955 gaan 
wonen. Zijn zwager Bert Mulders en zijn vrouw Dina zijn toen naar Schijndel verhuisd. 
 



 Hiernaast het gezin van Bert 
Smulders. 
Vlnr: Frans, Mari, vader Bert, 
Antoon, baby Maria, moeder 
Dina, Riek en Harry 
 
Voordat Tinus van Os en zijn 
gezin er gingen wonen is de 
boerderij in 1950 nog 
afgebrand, Waarschijnlijk 
doordat de kinderen met vuur 
gespeeld hadden. 
 
Hieronder de herbouwde 
boerderij na de brand langs de 
toen nog onverharde weg.  
Deze zandweg werd in de 
volksmond “De Breesteegt” 
genoemd. In 1964 is deze 
zandweg verhard. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Hierboven de familie van Tinus van Os. 
Vlnr: Sjan, Albert, Harry en Miet. Zittend: vader  
Tinus, de kinderen zijn een nichtje en een neefje.  
Dochter Annie staat  niet op de foto, zij zat op de  
kostschool. 
 

 
In 1963 is de boerderij gesplitst in twee wooneenheden. Zoon 
Harry, getrouwd met Fien van Dijk, zijn in het achterhuis gaan 
wonen. Zij kregen 3 kinderen, Mark, Hans en Lindy.  
Vader Tinus, Sjan en Albert bleven in het voorhuis wonen.  
De dochters Miet en Annie waren inmiddels getrouwd. 
 
   Hiernaast de familie van Harry van Os. 
   Vlnr: Hans.Fien, Lindy, Harry en Mark 

 
 
 



In 1967 is Albert getrouwd met Joke van Boekel. Zij zijn samen met vader Tinus van Os in het voorhuis 
blijven wonen. Enkele jaren later is Tinus naar het bejaardenhuis in Eerde gegaan.  
Albert en Joke kregen 2 kinderen, Carla en Matthieu. 
In 1975 zijn Albert en Joke naar de Hintel, waar thans Hans Bekx woont, verhuisd en zijn Jan Rijkers en 
zijn vrouw Tonny in hun huis komen wonen.  
In 1989 zijn Jan en Tonny Rijkers weer verhuisd en zijn er de huidige bewoners Harrie en Nellie van Doorn 
daar gaan wonen. 
 

Harry en Fien van Os hebben in 2001 het achterhuis verlaten om naar de Struikhei in Maria-Heide  te 
verhuizen. De nieuwe bewoners van hun huis waren Freek en Anita Coenders.  

 
  Anita en Freek Coenders, thans Achterhei 4.  Harrie en Nellie van Doorn, thans Achterhei 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De huidige boerderij. In haar korte geschiedenis hebben er een groot aantal mensen gewoond. 
       
 
 


