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In 1932 koopt Adrianus van Os een perceel dennenbos van Gerardus Verbruggen uit Eerde. Het stuk grond 
was 48,7 aren groot. Direct na de koop is begonnen met de ontginning van het perceel en in 1933 werd  
hierop een boerderij met woonhuis gebouwd.  
 

Weer een jaar later in 1934 trouwt Adrianus (Janus) van Os, geboren op de Krekelshof, met Leonarda (Lien) 
van de Wetering. Lien is geboren in Uden op de Hengstheuvel, maar als kind met het hele gezin verhuisd 
naar het Maxend in 
Nistelrode. 
   
Hiernaast  de 
bouwtekening van 
de boerderij. 
 

Janus en Lien 
hadden een 
gemengd agrarisch 
bedrijf. Zij kregen 
negen kinderen. 
Eén kind, Adrianus, 
overlijdt als het 
negen maanden is. 
Hun jongste zoon Ad is op veertienjarige leeftijd overleden. 

 
Hiernaast: trouwfoto van Janus en Lien. 
 

 

               
Hierboven het gezin van Janus en Lien in 1954. 
Achterste rij vlnr: Annie, Antoinet en Piet. 
Voorste rij vlnr: Petra, Francien, Janus, Lien  met op haar 
schoot Ad, Jan en Wim. 

 



 

 

Hiernaast: de boerderij in de jaren 
zestig met de traditionele 
vensters(luiken) en met Franse 
kap. 
 

De Franse kap is een gebroken 
kap waardoor extra ruimte op 
zolder werd gecreëerd. In onze 
omgeving werd vooral in de jaren 
dertig van de vorige eeuw van 
deze bouwstijl gebruik gemaakt. 
De formele naam is Mansardedak 
genoemd naar de Franse architect 
François Mansart. 
 
De oudste zoon Wim, getrouwd 
met Mariet Verhoeven uit Dinther, 
nam in 1964 de boerderij over. 
 
 

 
De ouders Janus en Lien bouwden een 
nieuw huis tegenover de boerderij. 
 

Wim en Mariet kregen drie kinderen. 
 

 Hiernaast: De fam. van Wim en Mariet. 
Vlnr: Jos, Mariet, Els, Wim en Lieke. 
 
In eerste instantie zette Wim het 
gemengde bedrijf van zijn ouders voort. 
Maar in 1976 bouwde hij een nieuw 
bedrijf aan de Bolstweg richting Erp. Het 
nieuwe bedrijf werd een melkveebedrijf. 
 
In 1976 nam Jan van Os, een broer van 
Wim, de boerderij over.  

 

Jan was in 1972 getrouwd met Marijn van der Sanden van de 
buurtschap Hazelberg. 
Jan legde zich helemaal toe op de kalvermesterij. 
Jan en Marijn krijgen vier kinderen. 
 
Hiernaast: De familie 
van Jan en Marijn. 
Vlnr: Jet, Marijn, 
Greetje, Jan, Lot en 
Neel. 
 
 
 
Hiernaast: de 
kalvermesterij tussen 
de maisvelden. 
 
 
 
 



 

 

In 2005 stopt Jan met zijn kalvermesterij 
en worden er andere plannen gemaakt. 
 
In 2006 brengen Jan en Marijn een 
bezoek aan Nicaragua, waar hun 
dochter Jet werkt. Na een korte vakantie 
op Cuba, overlijdt Marijn op de terugweg 
plotseling. 
 
In 2007 zijn de bedrijfspanden gesloopt 
en is op de plaats van de kalvermesterij 
een prachtig park met meerdere vijvers 
aangelegd. 
 
Links: Waar vroeger de kalvermesterij 
was, is nu een prachtig park met 
meerdere vijvers aangelegd. Een mooie 
omgeving en voor iedereen toegankelijk 
om in te wandelen. 

 

In 2009 is de boerderij gesplitst en is de jongste dochter Greetje in 2010 met de kinderopvang ’t Klavertje 
gestart. ‘t Klavertje is een kleinschalige kinderopvang waar het buitenleven centraal staat. Greetje woont 
samen met haar dochters Marijntje en Doris in het achterhuis. 
 

In het andere gedeelte, het oude voorhuis van de boerderij, woont Jan met sinds mei 2014 dochter Jet met 
haar twee kinderen Jannes en Solki. 
 

 
Foto links: 
Jet met haar 
kinderen 
Jannes en 
Solki. 
 
Foto rechts: 
Greetje met 
haar 
dochters 
Marijntje en 
Doris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
Dochter Jet reisde na haar studie Spaanse taal en letterkunde over de hele wereld en deed ook Nicaragua 
aan, waar zij vrijwilligerswerk deed in de hoofdstad Managua. 
In 2004 ging ze wonen in Port Cabezes, een havenstadje met vijftigduizend inwoners. 
Jet trok zich het lot aan van haar dorpsgenoten en vooral van de kinderen. Met steun van haar moeder 
Marijn werden er in de omgeving van Mariaheide verschillende acties en inzamelingen georganiseerd voor 
projecten in Nicaragua. 
Marijn van Os overleed plotseling in 2006. Het jaar daarop werd door Jet een stichting opgericht, die zij naar 
haar moeder vernoemde, de Stichting Marijn. 
 

De stichting heeft al een aantal zaken gerealiseerd o.a. een bibliotheek en binnen het project Adelante voor 
tachtig kinderen uniformen en lesboeken. Verder worden met de ouders gesprekken gevoerd over 
opvoeding en vele andere zaken. Zie voor meer informatie: www.stichtingmarijn.nl. 
 

 
Hierboven:  de boerderij in 2017. In het rechtergedeelte van de boerderij is het kinderdagverblijf ’t Klavertje 
van Greetje gevestigd. 

 

http://www.stichtingmarijn.nl/

