
  

D61, thans Kruisstraat 30 
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Dat deze boerderij op die plek in 1873 werd gebouwd had een historische reden. 
Ongeveer 200 meter noordwaarts, richting het oude spoorwegtracé, heeft al veel eerder een boerderij 
gestaan. Allereerst zullen we deze in 1874 afgebroken boerderij bespreken. 
 

In 1792 koopt Jan Geert van Lieshout, getrouwd met Elisabeth Timmers, diverse percelen grond van de 
gemeente. De totale oppervlakte was ongeveer 10 hectare. Deze grond was gelegen aan de huidige 
Kruisstraat, op een gedeelte ervan is nu het sportpark van Maria-Heide gevestigd. 
Hij bouwt er ook een boerderij ongeveer ter hoogte van het oude spoorwegtracé. 
In 1842 wordt middels vererving zijn zoon Gerrit (Geert) van Lieshout, getrouwd in 1814 met Johanna 
Maria Verstede, eigenaar van zowel de boerderij als van de grond. 
Zij krijgen 5 kinderen, waarvan een jongen, Johannes, slechts 2 maanden oud is geworden.. 
 

In 1854 trouwt Elisabeth, dochter van Geert van Lieshout, met Johannes van Os. Zij gingen na hun 
huwelijk wonen op Krekelshof op de ouderlijke boerderij van Johannes. Deze Johannes was de enige nog 
in leven zijnde zoon van Arnoldus van Os. De twee andere kinderen van Arnoldus waren op jonge leeftijd 
overleden. 
 

Na het overlijden van de Geert en Johanna van Lieshout-Verstede wordt de boerderij verdeeld onder hun 
vier kinderen. Elisabeth en daarmede ook Johannes van Os krijgen het huis, inclusief vijf hectaren grond. 
Ondanks dat haar man Johannes eigenaar was geworden van deze boerderij heeft hij er nooit gewoond. 
De boerderij is vanaf 1854 steeds verhuurd aan respectievelijk Wilhelmus Daandels, Johannes van 
Eijndhoven, Martinus van de Ven en tenslotte aan Wilhelmus van Eert. 
 

Toen in 1873 de spoorlijn Boxtel-Gennep-Wezel werd aangelegd hebben er veel grondtransacties plaats- 
gevonden omdat de nieuwe spoorlijn dwars door de velden liep.  
 

Johannes van Os was reeds in 1865, slechts 43 jaar oud, overleden 
De (verhuurde) boerderij van de wed. Elisabeth van Os-van Lieshout kwam afgelegen en vrijwel tegen de 
spoorlijn aan liggen. Tevens lag veel van haar grond aan de overzijde van de spoorlijn die daardoor vrijwel 
onbereikbaar werd. 
De grond aan de overzijde van de spoorlijn werd verkocht en nieuwe grond werd aangekocht. 
Eilisabeth heeft toen in 1873, op het huidige adres Kruisstraat 30, een nieuwe boerderij gebouwd. De oude 
boerderij A is daarna afgebroken.  

 
Tekening hiernaast ter informatie: 
A is de afgebroken boerderij in 
1874. 
B is de nieuwe boerderij aan de 
Kruisstraat, gebouwd in 1873. 
 
Elisabeth is in 1876, ook slechts 
49 jaren oud, overleden. 
Johannes en Elisabeth hebben 8 
kinderen gekregen waarvan 2 op 
jonge leeftijd zijn overleden.  
Na het overlijden van Elisabeth 
bleven de andere 6 kinderen in 
de leeftijd van 14 tot 20 jaren oud, 
als wees op de Krekelshof 
achter.Een van deze kinderen 
was Adrianus van Os 



De huurder van de oude boerderij, Wilhelmus van Eert, heeft mogelijk nog tot 1890 op de nieuwe boerderij 
(B) gewoond. In dat jaar is namelijk Adrianus van Os, 29 jaar oud, getrouwd met Johanna Schepers, zij zijn 
zeer waarschijnlijk toen op deze boerderij gaan wonen. Het kan echter ook zijn dat Adrianus al vóór zijn 
huwelijk op deze boerderij gewoond en gewerkt heeft. 

 
 
 
Adrianus en Johanna, 
in de volksmond Janus 
en Hanne genoemd, 
krijgen elf kinderen 
waarvan ook weer 
twee op jonge leeftijd 
zijn overleden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familiefoto uit 1915 bij gelegenheid van de zilveren bruiloft van Adrianus en Johanna van Os-Schepers. 
Achteraan vlnr: Joannes(Hannes) en Francisca 
Midden vlnr: Petronella, Martinus, Elisabeth, Maria, Johannes(Jan) en Joanna. 
Vooraan vlnr: Hendrikus, vader Adrianus, en moeder Johanna. 
 
Zes van de kinderen van Adrianus van Os zijn in Maria-Heide blijven wonen: 
Johannes (Jan), getrouwd met Anna Raaijmakers. 
Martinus (Tinus), getrouwd met Maria Hoefs. 
Francisca (tante Cis) ongehuwd gebleven. 
Petronella (Pietje) getrouwd met Marinus van Helvoirt 
Hendrikus (Harrie) getrouwd met Martina Ketelaars 
en 
tenslotte Johannes (Hannes), getrouwd op 3 juni 1937 met Joanna 
Maria Langens. Zij zijn op de boerderij aan de Kruisstraat blijven 
wonen. Joanna is in 1956 op 52 jarige leeftijd overleden. 
 

Ook de zus van 
Hannes, tante Cis,  
is op het stamhuis 
blijven wonen en 
heeft altijd na het 
overlijden van haar 
schoonzus Joanna 
voor het gezin 
gezorgd. 
 
Hiernaast: Hannes 
met zus Cis in de 
deuropening  
van de boerderij    Trouwfoto van Hannes van Os 
      en Joanna Maria Langens. 

 



Hannes en Joanna hebben vier kinderen gekregen 
Ad, Bert en de tweeling Annie en Joke. 
 
 
Foto hiernaast: De kinderen van Hannes en Joanna 
van Os. 
Vlnr: Bert, de tweeling Joke en Annie, met in hun 
midden broer Ad. 
 

 
 
 
 
Foto hieronder.  
De boerderij in 1968 voordat deze verbouwd en 
gerestaureerd werd. 
 

 
In 1968 heeft Hannes de boerderij verkocht aan Maurice en Nell Bogaers die de boerderij geheel  
verbouwd en gerestaureerd hebben. 
Hannes is hierna met zijn zus Cis en zoon Bert gaan wonen op Kruisstraat 23. 
In 1985 zijn Hannes en in 1990 tante Cis overleden, respectievelijk 85 en 93 jaren oud. 

 
Foto hiernaast: Nell en Maurice Bogaers.  
In de jaren 1973 en ‘74 ook bekend als  
Prins Maurice d’n Urste en Prinses Nell. 
 

Nell en Maurice hebben één zoon gekregen Hein-Jan  
die in 1972 op 6 jarige leeftijd is overleden. 
 
 
 
 
 
 

In 1992 hebben Maurice en Nell de boerderij 
verkocht aan Wim en Anja de Korte.  
Maurice en Nell zijn toen naar Wagenberg  
verhuisd waar Nell in 1994 en Maurice in 2005  
is overleden. 
 

      Foto hiernaast: Familie de Korte, rechts Wim en  
      Anja, links hun kinderen Stephania en Martijn,. 
      die hun hobby “paarden” ’hier naar hartenlust      
      kunnen beoefenen. 


