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In de boerderij aan de Eikenwal 7 wonen Peter en Caroline van Berlo-van der Velden in het voorhuis. In het 
vroegere achterhuis wonen Jan Heesters en Marieke Grassens. 
 

Deze boerderij stamt uit 1932 en 
krijgt dan het huisnummer E51. De 
boerderij is gebouwd door Adrianus 
van Os, gehuwd met Johanna 
Schepers. De grond koopt hij van 
de zusters Gertruda en Petronella 
van der Wijst van Duifhuis tijdens 
een grote veiling in café Jan Poels. 
(latere Trambar). Voorlopig gaat 
zijn jongste zoon Harrie van Os 
(1904-1998) er met echtgenote 
Dina Ketelaars wonen.  
 
Hiernaast: een bouwtekening van 
de boerderij die Adrianus van Os 
liet bouwen. 
 
Als in 1939 beide ouders Adrianus en Johanna van Os overleden zijn, verdelen de kinderen de onroerende 
goederen volgens de akte van 6 november 1939. Dat is de boerderij D61 in de Kruisstraat, waar 
tegenwoordig familie de Korte woont en de boerderij E51 aan de Heiakkerstraat/Eikenwal, waarvan we nu de 
geschiedenis beschrijven. D61 wordt aan Hannes van Os toebedeeld, E51 aan dochter Petronella (Pietje) 
van Os (1898-1997), getrouwd met Marinus van Helvoirt uit Berlicum (1894-1966). De vijf andere broers en 
zussen ontvangen vervolgens hun rechtmatige erfdeel.  
 

Pietje en Marinus zullen volgens akte op 
‘het gewone aanvaardingstijdstip’ in 
1941 in de boerderij trekken. Tot die tijd 
blijft Harrie het huis huren, staat 
beschreven. Vroeger was 1 mei vaak de 
datum dat men verhuisde in verband met 
het nieuwe groeiseizoen. Ook 
boerenknechten en -meiden werden per 
1 mei in dienst genomen. Echter, op 1 
mei 1940 brandt de boerderij met schuur 
en inboedel af. Oorzaak: met vuur 
spelende kinderen! Bij de herbouw wordt 
de oorspronkelijke Franse kap 
vervangen door een zadeldak. Harrie 
van Os verhuist naar  boerderij D35, 
Driehuizen 15. Lees meer over deze 
boerderij op onze website.  

 
 

Hierboven: het krantenbericht op 2 mei 1940. 
 
Marinus en Pietje van Helvoirt krijgen zes kinderen, allemaal geboren toen ze nog in Kaathoven, Berlicum 
woonden. De twee jongsten, Christ en Martina, waren een tweeling. Martina overlijdt anderhalf jaar na haar 
geboorte. 



 

 

Hiernaast het gezin van Marinus 
en Petronella (Pietje) van 
Helvoirt 
Vlnr: Jan, Bert, Annie, Ad en 
Christ. 
 
Dat het vroeger bij de burgerlijke 
stand wel eens misging met het 
overnemen van namen bewijst 
het feit dat bij de familie twee 
schrijfwijzen van de achternaam 
worden gebruikt: Bert van 
Helvoort schrijft als enige van 
zijn familie zijn achternaam 
afwijkend, omdat dit bij zijn 
geboorte zo is vastgelegd. 
Foutje van de ambtenaar van 
dienst. 
 
 

 
Zoon Ad van Helvoirt (1934) neemt 
in 1964 de boerderij van zijn ouders 
over.  
 
 
In 1966 overlijdt Marinus, moeder 
Pietje blijft bij haar zoon Ad inwonen. 
In 1972 verhuist zij naar het 
bejaardenhuis in Eerde, waar ze nog 
25 jaar verblijft en op 98-jarige 
leeftijd in 1997 overlijdt.        
   
 
 
Hiernaast: de boerderij verscholen 
achter de perenbomen. 
 
 
 
 

Intussen is Ad in 1969 getrouwd met Mien de 
Weijer uit Oploo. In 1972 verhuizen zij naar 
een boerderij in Vredepeel. Daar worden hun 
twee zonen, René en Marcel, in 1973 
geboren. Later, in 1988, verhuizen Ad en 
Mien naar Ell. Momenteel wonen zij in België. 
Hun zonen hebben de boerderij in Ell 
overgenomen. 
 
Hiernaast: het gezin van Mien en Ad met hun 
zonen René en Marcel. 
 
De familie van Berkel koopt in 1974 de 
boerderij van Ad van Helvoirt. Johan van 
Berkel, geboren in Eerde en Marie Driessen 
uit Veghel moesten voor nieuwbouw in de 
Bunders wijken. Waar zij vroeger woonden, 
staat nu verzorgingshuis De Watersteeg. 



 

 

Als Johan en Marie in 1974 naar Mariaheide 
verhuizen met hun zeven kinderen, heet de 
straat nog Heiakkerstraat. 
 
Hiernaast: de familie van Johan en Marie van 
Berkel-Driessen. 
Staande vlnr: Liesbeth-Johan-Aard-Marie-
Antoon 
Zittend: Wim-Diny-Ans-Riny 
 
Johan werkte bij De Meierij, maar het werk thuis 
in en rond de boerderij was zijn lust en leven.  
Achter het huis stond een schuur, waar eerst 
dochter Diny met haar man en daarna zoon 
Antoon hebben gewoond. 
 
Hieronder: de schuur achter de boerderij waar 
Diny en Antoon hebben gewoond. 
 
 

 

 
 
Hiernaast: een luchtfoto van de boerderij vóór de 
splitsing. 
 
 
 

 
 

In 1994 wordt de boerderij gesplitst en 
koopt de jongste zoon Riny het 
achterste deel van de boerderij, waar hij 
met zijn gezin gaat wonen.  
Zijn ouders blijven in het voorhuis 
wonen, totdat Johan en Marie in 2002 
en 2003 naar een verzorgingshuis 
verhuizen. Johan overlijdt in 2004 en 
Marie in 2014. 
 
 
Hiernaast: de gesplitste boerderij. 
 
 
 
 



 

 

In 2004 kopen Peter en Caroline 
van Berlo het voorhuis. Ze hebben 
drie kinderen en hebben eerder op 
de Hennenberg gewoond.  
Peter is constructietekenaar en 
Caroline werkt in het ziekenhuis.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Hiernaast:  het gezin van Peter en 
Caroline. 
Vlnr: Suzanne-Caroline-Niels-Lisa 
en Peter 
 

 
 
In 2012 verkoopt Riny van Berkel zijn 
deel van het huis aan Jan Heesters 
uit Reusel en Marieke Grassens uit 
Veghel.  Jan is IT-er en Marieke 
communicatieadviseur voor de ZLTO.  
Bij hun huis hoort het grootste deel 
van het perceel, maar liefst 
achtduizend vierkante meter. 
 

    
  
 
  
 
 
 
Hiernaast: het gezin van Jan en 
Marieke met hun achtjarige zoon 
Owen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


