
Berghems straatnamen-abc 

Enkele feiten 
Zeepkanneke, de rotonde op de kruising Osseweg, 
Julianastraat, Kerkstraat en Zevenbergseweg. 
Betreft een enkelbaans rotonde met aanliggend 
fietspad. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Plattegrond: rotonde Zeepkanneke e.o. 2021 

Bron: https://bagviewer.kadaster.nl 

 
Straatnaam tot 1992 

Voor de aanleg van de rotonde was dit een kruis-
punt van vier straten; Osseweg, Julianastraat,  
Kerkstraat en Zevenbergseweg. 

 

 

 

 

 

 

 

Plattegrond: Kruising Osseweg, Julianastraat, Kerkstraat en Zevenbergse-

weg e.o. 1992 

Bron: www.topotijdreis.nl 

Naam vanaf 1992 
Bij besluit van de gemeenteraad van Berghem 
kreeg de aangelegde rotonde op de kruising van 
de straten Osseweg, Julianastraat, Kerkstraat en  
Zevenbergseweg de naam Zeepkanneke.  

De Wegenlegger anno 1870-1873 nr. 37 geeft aan: 
“De Heieindsche Straat of Nistelrooische Baan 
van het Noorden naar Zuiden begint aan den klin-
kerweg bij het Zeepkenneke en eindigende aan de 
grenzen van Oss bij de Zeelandsche baan”. 
 
De stamboom van de familie Den Brok vermeldt: 
“Gerarda Johanna den Brok, geboren te Berghem  
1 of 11 november 1897, overleden te Berghem 18 
januari 1974, getrouwd te Berghem 18 augustus 
1920 met Gerardus Martens (Grad de Smid), gebo-
ren te Berghem 17 mei 1895, zoon van Hendrikus 
Martens en Maria Anna van Uden. Grad de Smid 
had een smederij en een café. Op het dak van zijn 
huis stond een zeepkan als schoorsteen”. 
 
Uit archief familie Dappers-Hol, Het Zeepkanneke, 
Sectie B2123, Zevenbergseweg 3 (stond schuin te-
genover het huis van de familie Martens). 
Hypotheekakte 1940. 
"Het huis gelegen onder Berghem, in het Berger-
eind ter plaatse van 'Het Zeepkanneke', kadaster 
gemeente Berghem sectie B no. 2123, groot 3 Are 
en zeven Centiare. Geschiedende dit verband on-
der de volgende bepalingen dat het verbonden on-
roerend goed zonder schriftelijke toestemming des 
schuldeisers niet zal worden verhuurd en in geen 
geval vooruitbetaling of cessie ....... zal mogen ge-
schieden." 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Zand, zeep en soda met links een olie/zeepkan 

Bron: https://www.mooitijdloos.nl 
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