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Van nostalgische boerderij naar 
moderne woning 

Bertha Crooijmans verhuist na 68 jaar 
 
Een van de meest nostalgische plekjes in Oerle is toch 
wel de boerderij van Bertha Crooijmans, gelegen aan de 
Vilderstraat. Het pand behoort sinds enige tijd tot de 
Veldhovense rijksmonumenten en is, voor zover Bertha 
weet, altijd van haar familie geweest. Maar binnenkort 
gaat Bertha verhuizen. Eind april heeft Bertha de 
sleutel van haar nieuwbouwwoning gekregen op de 
Berkt. En als het goed is gaat ze in juni verhuizen. Een 
hele ingrijpende verandering voor Bertha. 
 
Door: Miranda van Vlerken en Annie van de Velden  
 
Vijf generaties 
“In deze boerderij ben ik geboren en opgegroeid, samen 
met mijn zusters Mien, An en mijn broer Paulus”, begint 
Bertha haar verhaal. “Ons moeder (Marie Crooijmans – 
Van Dooren) is hier ook geboren en opgegroeid. Ze is  
98 jaar oud geworden en heeft hier meer dan 60 jaar lang 
vele St. Janstrossen gemaakt, onder andere voor de pastoor 
en de Kerk. Die traditie heb ik nu  voortgezet. Ons moeder 
heeft heel wat werk verzet in dit huis. Maar ze heeft ook 
altijd tijd gehad voor hobby’s. Zo heeft ze heel veel 
geborduurd. Ze maakte hele schilderijen, kussens en 
overhanddoeken. En later, toen ze al ruim negentig jaar oud 
was, heeft ze ook nog veel gebreid. Ik heb bijvoorbeeld nog 
een heel mooi geblokt tafelkleed van haar liggen. Voor 
zover we hebben kunnen nagaan hebben hier zeker 5 
generaties van de familie Van Dooren gewoond en nu gaat 
dat stoppen, dat gaat me wel heel erg aan mijn hart”, 
verzucht Bertha. 
 
Vroeger 
“Ik heb in dit huis veel meegemaakt, ook de oorlog”, gaat 
Bertha verder. “Gelukkig hebben wij hier nooit honger 
geleden want we hadden alles zelf op de boerderij; melk, 
boter, brood bakten we zelf, groente uit de groentetuin, en 
we slachtten zelf voor vlees. We hadden varkens, koeien en 
kippen. Toen stelde je ook nog niet zoveel eisen als nu, je 
was veel eerder tevreden. In dit huis zijn bijna alle oude 
kenmerken van vroeger nog bewaard gebleven. Er is nooit 
aan verbouwd. We hebben het schilderwerk altijd 
bijgehouden en het dak is eens vernieuwd. De oude schouw 
zit er nog in, en je kunt nog zien waar de boterstand heeft 
gezeten. Vroeger, nog voor mijn tijd, hadden we hier twee 
herdershonden en die deden voor heel de buurt ‘boteren’. 

Dan liepen ze aan een boterstand. Je kunt het vergelijken 
met een rad waar een hamstertje in loopt. De honden 
hielden het wiel in beweging dat weer aansloot op een ton. 
In die ton werd melk gedaan, doordat de melk werd geroerd 
kreeg je boter die je er kon afscheppen. Ik praat eigenlijk 
best graag over vroeger en kijk ook graag naar foto’s. Maar 
ons moeder zei altijd: “Van vruger hoef ik het allemaol nie 
mir te weten, als ik het nu maor wit!” en daar heeft ze 
eigenlijk wel gelijk in gehad.”  
 
Bezoek 
Na de lagere school en de huishoudschool is Bertha meteen 
gaan werken. Met Zuster Myriam, een non die haar destijds 
les gaf in koken en huishoudelijk werk, heeft Bertha nog 
steeds contact.  
Bertha vertelt: “Ze is nu 84 jaar en ik vind het altijd leuk 
om haar weer te spreken. Ik heb sowieso veel vrienden en 
bekenden. Regelmatig krijg ik bezoek en telefoontjes; 
bijvoorbeeld van mensen die in de oorlog nog bij ons 
hebben gewoond om aan te sterken. Ik heb ook altijd goed 
contact gehad met alle buren. Met Kerstmis heb ik laatst 
wel 110 kaarten gehad.” Bertha vindt het gezellig thuis, 
maar ze gaat er ook graag opuit. “Met Riek en Ger Arends 
en Tiny van de Wildenberg ga ik graag winkelen. Ik vind 
het wel gezellig om af en toe een dagje ergens naar toe te 
gaan. We gaan wel eens naar Eindhoven of naar Oisterwijk 
en drinken dan gezellig een lekkere kop chocolademelk met 
slagroom, heerlijk!  
Met mijn zus An, die vorig jaar overleden is, en haar man 
Cees ging ik elke zondag naar de kerk in Meerveldhoven, 
efkes naar Onze Lieve Vrouw en daarna brachten we nog 
een bezoekje aan de familie Van Dooren in de Sagenstraat.” 
Dat An er nu niet meer is, doet haar veel verdriet. Maar ze 
moet toch altijd glimlachen als ze aan An terugdenkt want 
An zorgde altijd voor een vrolijke noot. 
 
Kinderen 
Ook krijgt Bertha veel aanloop van kinderen. Bertha: 
“Kinderen vinden het heerlijk om hier te spelen. Ze zijn 
hier nog vrij om te doen en laten wat ze willen. Ze 
verzorgen de dieren mee want er is veel te doen in en rond 
de boerderij. Er zijn koeien, 3 schapen,  
4 lammetjes, katten, kippen en ganzen die verzorgd moeten 
worden. Iedere zaterdag komt (juffrouw) Sanne Brekelmans 
met de oppaskinderen Maxime en Beau op bezoek. Het 
nichtje van Maxime en Beau, “Alice”, deed mee aan Idols 
en daarom kijk ik daar nu ook altijd naar.  

Het Interview 

Foto van de boerderij aan de Vilderstraat 1. 
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Ook Pip van de Sande komt regelmatig ‘buurten’. Soms 
neemt ze haar broertje Noah mee of een vriendje of 
vriendinnetje. Ik heb Pip zelfs leren breien!”  
Niet alleen Oerse 
kinderen weten de 
boerderij te vinden, ook 
kinderen uit de Heikant 
komen geregeld langs. 
Bertha vindt het allemaal 
wel best, “Dat brengt wat 
leven in de brouwerij”, 
zegt ze. 
Er blijven ook regelmatig 
kinderen logeren. Vroeger 
kwamen de zusjes Erna, 
Sandra en Angela 
Verkuijlen vaak slapen, 
maar die zijn al weer 
groot en wonen niet meer 
thuis. Tegenwoordig komt 
Loes Naus wel eens 
slapen en Rik Lammers. 
Ook Moniek slaapt 
regelmatig hier of ze komt gewoon even de hond uitlaten. 
Als het vakantie is komt Ivy Keiren uit Limburg vaak een 
paar nachtjes slapen, dat vindt Bertha altijd heel gezellig. 
 
Hobby’s 
Bertha heeft ook veel hobby’s en liefhebberijen. Haar 
grootste hobby is natuurlijk het verzorgen van de dieren. 
Dat zit in haar bloed. “De honden Ilja en Baloe gaan mee 
naar het nieuwe huis en de poesjes ook”, zegt Bertha. “Er 
zijn pasgeleden nog 4 lammetjes geboren, dat vind ik echt 
schitterend. Ik heb nog een stukje land bewaard vlakbij de 
boerderij waar ik nog wat beesten kan houden. De ganzen, 
de kippen, de drie schapen en de paarden kunnen voorlopig 
daar blijven.” 
 

Bertha gaat verder: “Een paar jaar geleden heb ik samen 
met Riek en Ger nog een cursus ‘Brooddeeg’ gevolgd. Daar 
kun je de mooiste dingen mee maken en dan mooi 
opschilderen, net echt! Nu ben ik bezig met het maken van 
3D schilderijtjes. Dat is heel precies werk, maar ook leuk 
om te doen.  
Maar ik vind het ook heel gezellig om te kaarten”, vervolgt 
Bertha. Mijn nichtje Emmy en haar vriendin Maria komen 

iedere maandag kaarten. Dan wordt er heel wat 
afgelachen.” 
 
Iedere morgen luistert Bertha naar weerman Johan 
Verschuren op Omroep Brabant. “Deze stem hoor ik graag 
omdat mijn vader ook uit Beek en Donk kwam. Vooral zijn 
spreuken (“Als de zon gaat zakken, beginnen de luilakken te 
plakken”) vind ik geweldig. De pastoor (Vekemans) was 
daar ook zo goed in. Nu ik na 68 jaar ga verhuizen moet ik 
altijd terugdenken aan wat hij altijd zei: “Alles heeft z’n 
voor en z’n na!”. Zei Cruijf niet ooit hetzelfde maar dan in 
andere woorden? Namens de redactie en vele andere 
Oerlenaren wensen wij Bertha veel plezier in haar nieuwe 
woning! 

Bertha samen met Noah, 2 andere 
kinderen en haar hondje Balou. 

Foto van de 2 paarden 

 
(Uit: Boerenbouw, een uitgave van het Comité Open 

Monumentendag Veldhoven) 
 
De Berkter Hoef 
De tijd van de bouw van de boerderij is niet exact bekend. 
Historisch gezien stond er in de Middeleeuwen al een 
‘Boerenhoeve’. Ook de oudste kadasteropmeting uit 1832 
geeft op deze plaats al een boerderij aan. Zij wordt dan 
aangeduid onder de naam ‘De Hoef’. De tegenwoordige 
uitvoering werd bij benadering in 1865 door verbouwing 
verbeterd. Het metselwerk aan de achterzijde (straatkant) 
is in de jaren dertig van de vorige eeuw vernieuwd. 
 
Ligging 
De boerderij is gelegen op het gehucht ‘Berkt’, onder 
Oerle, temidden van de ‘Berker Akkers’. Het pand is met 
de achterzijde naar de straat gekeerd. Deze weg, nu 
Vilderstraat geheten, is van oorsprong de oude Bossche 
Baan en heeft vroeger ook Berkt geheten. De voorzijde 
van de hoeve kijkt uit op de parochiekerk van Oerle. 
Vroeger liep van daaruit ook een smal pad richting de 
dorpskerk/kom. Dit gericht staan van de voorgevel naar de 
kerk, kwam vroeger meer voor. Niet ver van de Berkter 
Hoef loopt het riviertje de Rundgraaf. Dit maakt dat de 
boerderij zeer schilderachtig gelegen is in een ondiep dal 
met rondom weilanden en iets verder afgelegen, de akkers. 
 
Omschrijving 
Het betreft een bakstenen (veldovenstenen) 
langgevelboerderij onder een rieten zadeldak met schild- 
en wolfseind met aan de voet Oudhollandse pannen. De 
rieten dakbedekking is in 1982 vernieuwd, toen is 
eveneens een deel van de voorgevel vernieuwd. De voor- 
en zijgevel zijn voorzien van een gepleisterde plint. Het 
pand heeft houten klampdeuren en zesruits schuiframen 
met luiken. Het interieur verkeert in grote lijnen in de 
oorspronkelijke staat. Het houtwerk in de kap en in de 
gebinten in de stal worden gedateerd omstreeks 1800. Aan 
de voorzijde van de boerderij is een meidoornhaag. Er 
staan fruitbomen, een kastanjeboom, meerdere linden en 
een waterput. Er zijn geen waardevolle bijgebouwen. 
Vroeger stond er nog een vrijstaande stal, doch deze is 
omstreeks 1970 afgebrand en niet meer opgebouwd.  


