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In 1927 erft Johannes(Jan) van Os onder meer een perceel bouwland op de Bolst en bouwt er een boerderij 
met huisnummer E62, 
daarna Bolstweg 6.  
 
Hiernaast: een bouwtekening 
van de nieuwe boerderij. 
 
In 1928 trouwt Jan met 
Maria(Marie) Hurkmans 
(geboren op Duifhuis) en 
gaat op de nieuwe boerderij 
wonen. 
 

 
Zijn broer Adrianus heeft van 1931 tot zijn 
huwelijk in 1934 bij hen ingewoond.  
 
Jan en Marie krijgen negen kinderen, twee 
jongens en zeven meisjes. 
 
In 1946 kwam opa Hurkmans bij hen 
inwonen. Hij hield bijen. De kinderen vonden 
dit heel interessant. 
In 1949 is opa Hurkmans overleden. 
 
Hiernaast:  een schilderij van de boerderij 
die er al weer anders uitziet dan op de 
bouwtekening. 
 
 

 
Hiernaast: de familie van Jan 
en Marie van Os. 
Vlnr: Wim, Diny, Netty, Gerda, 
Fien, vader Jan, moeder 
Marie, Toos, Maria, Annie en 
Toon. 
 
In 1967 hebben Jan en Marie  
tegenover de boerderij een 
houten bungalow gebouwd. De 
boerderij werd toen verkocht. 
Jan van Os overlijdt in 1973. 
 
Na het overlijden van Jan is 
Marie van Os in de bungalow 
blijven wonen naast haar 
dochter Diny, getrouwd met 
Cor Rovers.  
 



 

 

De kleinkinderen gingen elke avond rond zes uur oma halen om 
bij hen te komen eten. ’s Nachts bleef zij bij Cor en Diny slapen. 
Marie is in 1979 overleden. 
 
Hiernaast: Na gedane arbeid is het goed rusten voor Jan van Os, 
intussen voert Marie de kippen. 
 

 
 
 
 

In 1967 heeft Jan van den 
Berg, getrouwd met Anna 
van Rijbroek, de boerderij 
gekocht. 
Jan en Anna kwamen vanuit 
Erp naar Mariaheide. 
In Erp zijn hun vijf kinderen 
geboren. 
 
Foto hiernaast de familie van 
den Berg. Vlnr: Tiny, 
(overleden in 1983), Pieter, 
Anna, Jan en Wilma. Zittend 
Ben en Henk. 
 
In 1985 hebben Jan en Anna 
een nieuw huis gebouwd in 
de Steenovenstraat. 
  
 
 

 
Zoon Ben, getrouwd 
met Maria van Nuland, 
is toen op de boerderij 
komen wonen. 
 

Rechts: de boerderij in 
de jaren zeventig 
 
Links: Ben en Maria 
van den Berg-van 
Nuland  
 

 



 

 

In 1988 heeft Gert-Jan van 
Bergen, getrouwd met 
Sandra van Nistelrooij, de 
boerderij gekocht. 
Enkele jaren later is de 
boerderij vervangen door 
een nieuw huis met daarbij 
diverse varkensstallen.  
In 1996 zijn zij in het 
nieuwe huis gaan wonen. 
 
Hiernaast: de familie van 
Gert-Jan en Sandra van 
Bergen 
Vlnr: Hayke, Romy, 
Sandra, Gert-Jan, Manon 
en Mathijs 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hierboven: het nieuwe huis in 2018. 

 


