
door Everdine te Dorsthorst.
Augustus 2018

Landgoed De Lange Bleek.

Uit de failliete boedel van N.V. De Heerlijkheid Sterksel kocht Joseph Elias 
in de jaren 20 van de vorige eeuw bijna 300 hectare onontgonnen grond: 
natuurgebied de Lange Bleek.
Dit gebied grenst aan Somerenseweg, Vlaamseweg, Ten Brakeweg en 
Peelven en er ligt ook een ven, het Bultven; op Sterksel bekend als het 
Eliasven.

Plattegrond Landgoed de Lange Bleek
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De naam Lange Bleek is afkomstig van een ven, dat direct ten zuiden van 
het huidige bosgebied gelegen heeft en dat in het begin van de 20e eeuw 
is drooggelegd en ontgonnen. Een bleek is een zeer ondiep ven dat in de 
meeste zomers droog valt.

Buitenhuis “de Hut”.
De joodse familie Elias had in Eindhoven (Strijp) een textielfabriek. Zij 
woonden aan de Parklaan 54 in Eindhoven en hadden drie zoons; Mathias 
(1903), Adolph (1906) en Eduard (1908).

Op deze grond bouwden Joseph Elias (26-12-1873 – 13-07-1952) die met 
zijn nicht Henriette Elias (19-01-1879 – 27-10-1960) was gehuwd, in 1930 
midden in het bos een prachtig buitenhuis “de Hut” maar pas nadat eerst 
een boswachterswoning (1926) en aan de rand van het natuurgebied een 
boerderij (1927) gebouwd waren..
De boswachterswoning en de boerderij werden verhuurd/verpacht.
De villa gebruikten zij als zomerverblijf.  
Omdat zij wel aangesloten wilden worden op het elektriciteitsnet (wat nog 
bijna niemand had) werd er een leiding getrokken van Ginderover in Heeze
via de Vlaamseweg naar hun perceel. Alle mensen die aan de Vlaamseweg
woonden, mochten hun huis ook aansluiten op de elektriciteit..
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Vanaf 1931 gingen zij ’s zomers wonen op Sterksel om dan in de herfst 
weer richting Eindhoven te gaan.
Het kadastrale nummer was D70a.

Voorkant villa Elias

Vader en moeder Elias zijn in mei 1940 vertrokken naar Engeland met de 
zonen en hun gezinnen. Daarna zijn zij gevlucht naar de Verenigde Staten 
en hebben daar de oorlog doorgebracht.
De villa werd door de Duitsers in beslag genomen. Toen de Duitsers 
doorhadden dat de oorlog een verloren strijd was, zijn zij gevlucht. De villa
is daarna afgebrand, maar het is niet duidelijk of de Duitsers de villa in 
brand hebben gestoken of dat het verzet dat heeft gedaan………
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Achterkant villa Elias

Jammer dat de villa nooit meer is herbouwd.
Omdat er nog een groot gedeelte van de fundering ligt, is te zien hoe 
groot de omvang  van het huis was.

Sinds kort is in natuurgebied de Lange Bleek een wandelroute uitgezet, die
o.a. langs de fundamenten van Villa Elias loopt.
Bij de onthulling van de informatieborden waren een aantal nazaten van 
de familie Elias aanwezig.

In de jaren 60 kocht Philips her en der natuurgebieden op, waaronder de 
Lange Bleek.
Philips verzorgde in de zomervakanties Kika-kamp; kinderen van 
werknemers laten ravotten in de natuur. Op vakantie gaan was in die tijd 
voor de meeste gezinnen niet haalbaar, mede omdat de mensen veel 
kinderen, geen vakantiegeld en geen vervoer hadden om op vakantie te 
gaan. Op een open plek in het bos stond een houten toiletgebouw met 
daarop golfplaten en verder werden er veel tenten opgezet waarin de 
kinderen aten en sliepen.

Boswachterswoning – Lange Bleek 1.
Gebouwd in 1926 en verhuurd als dienstwoning; kadastraal bekend als 
D71a.
Pieter Boonman (07-02-1897- overleden in 1968) en Theodora van Hooff 
(02-03-1898-overleden in 1957) zijn in de boswachterswoning gaan wonen
toen ze trouwden in 1926. Hun vier kinderen zijn hier geboren:
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Thea (05-02-1930)
Jan (13-06-1931)
Rieky (14-08-1932)
Piet (16-07-1934)
Pieter was bezoldigd boswachter en in dienst van de familie Elias.
In 1936 verhuisde het gezin naar Heeze.
Wie er precies gewoond hebben tussen 1936 en 1956 is niet bekend, 
behalve dat er een familie Schellekens woonde met hun dochter Marietje. 
Zij zijn verhuisd naar de regio     ’s Hertogenbosch.
De familie Soetens is er komen wonen in juni 1956. 
Het gezin bestond uit :
Sjef  Soetens (30-04-1920 – 29-08-2011) 
Fien Mijs (21-03-1922 – 02-07-1999) 
Ad (21-02-1948) 
Bertha (19-03-1950)
Jan (08-09-1960) is op Sterksel geboren. 

Familie Soetens   vlnr. Sjef, Bertha, Fien, Ad en een logeetje.

Sjef werkte eerder als boswachter op landgoed de Baest in Oostelbeers. 
Hij is waarschijnlijk via een bevriende familie van de familie Elias (familie 
Caron) op Sterksel beland. Voor da familie naar Sterksel verhuisde, zijn zij 
in een grote zwarte auto naar het nieuwe huis gereden met de familie 
Caron om het huis te bekijken. Bertha kan zich nog herinneren dat zij 
helemaal onder de indruk was dat ze een huis met een trap zouden 
krijgen, want in Oostelbeers hadden zij een huis zonder verdieping. Sjef 
kwam in dienst bij de familie Elias, waarschijnlijk om een oogje in het zeil 
te houden; de familie Elias woonde  tenslotte al even niet meer op het 
landgoed. Toen zij er kwamen wonen, was er geen elektriciteit, geen 
waterleiding en geen gas. De wc was in een apart huisje, buiten op het erf.
In de keuken was een pomp en op het erf stond een waterput. Toen die put
was drooggevallen, werd de pomp aangesloten op een put, die op de hei 
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was geslagen, nogal ver van het huis. Dichterbij zat alleen water dat niet 
voor consumptie geschikt was. Toen de familie Soetens een jaar of vijf in 
de boswachterswoning woonde, kwam er stroom; een kabel werd vanaf de
Vlaamseweg door het bos in de grond gegraven. Later, toen de boeren 
steeds meer gingen werken/melken met stroom, kwam het wel eens voor 
dat hier en daar een apparaat of lamp uitviel bij de familie Soetens, omdat
elders te veel stroom werd gevraagd. Koken deden ze op flessengas. 
Verwarmen deden ze met een oliekachel/houtkachel (platte buis).

De boswachterswoning

In die tijd kwamen Wim Hikspoors van de Centra de boodschappen en 
bakkerij Michiels het brood thuis bezorgen. Overal was zandweg, dus als 
het wat geregend had, dan reed de bakker zich nogal eens vast in de 
modder. Verder was het natuurlijk altijd rustig en stil in het bos, behalve in 
de winter, want dan kwam half Sterksel schaatsen op het Eliasven.
Toen haar man al was overleden,  kwam mevrouw Elias  regelmatig een 
bezoekje brengen aan de familie Soetens. Een chauffeur reed haar dan 
naar Sterksel. Op een dag bracht ze een klein katje mee. Hoewel Fien een 
bloedhekel had aan dieren die binnen kwamen, durfde ze dat niet te 
zeggen tegen mevrouw Elias. De kat mocht blijven en Bertha heeft jaren 
plezier gehad van dit beestje; de kat was ook aan Bertha bijzonder 
gehecht.
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In 1964 kocht Philips het hele landgoed van de familie Elias en Sjef kwam 
in dienst van Philips. In 1981 heeft Philips het landgoed weer verkocht aan 
Brabants Landschap. Sjef echter bleef in dienst van Philips, omdat die een 
betere pensioenregeling had en hij bijna de pensioengerechtigde leeftijd 
had bereikt.
Sjef was de laatste boswachter die op het terrein gewoond heeft. In 1984 
is hij met pre-pensioen gegaan. Hij verhuisde met zijn vrouw naar  ’t 
Hagelkruis in Maarheeze en daarna nog naar de Gagelstraat, ook in 
Maarheeze waar Fien is overleden in 1999.
Sjef kwam na een aantal jaren weer in contact met Jo, die hij nog kende 
van zijn tijd op landgoed de Baest en is met haar in Helmond gaan wonen. 
In 2011 is Sjef overleden in de leeftijd van 91 jaar.

Sjef Soetens in zijn functie van boswachter

Toen de Sjef en Fien in 1984 de boswachterswoning verlieten, is de familie 
van Lieshout er komen wonen met hun kinderen Patrick en Bianca. 
De kinderen zijn het huis uit, maar de ouders wonen er nog steeds. 

Met dank aan Ad Soetens en Bertha Engelen-Soetens.
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Boerderij – Peelven 13.
Gebouwd in 1927 en verpacht;  kadastraal bekend onder nummer D71.
Tot 1933 woonde de familie Overbeek  op deze boerderij. Daarna kwam 
Andreas Geelen op deze boerderij wonen. Hij kwam vanuit Roggel naar 
Sterksel.
Van 1952 tot 1964 pachtten zijn zonen, de broers Piet en Nelis Geelen de 
boerderij. Piet woonde met zijn vrouw Cor en kinderen op de boerderij en 
Nelis woonde met zijn vrouw  Bets in een klein huisje dat bij de boerderij 
hoorde. In 1964 is eerst Nelis  met zijn vrouw verhuisd naar 
Somerenseweg 11 in Sterksel en later volgde Piet met zijn vrouw en vijf 
kinderen naar hetzelfde adres. Nog later is  Nelis  weer verhuisd naar 
Heeze en Piet verhuisde naar Someren.
Familie Zwetsloot is er in 1964 komen wonen.
De familie Zwetsloot bestond uit:
Adriaan Zwetsloot (07-06-1926)
Toos van Dongen (28-07-1923)
Joke (05-10-1952)
Corry (11-01-1954 – overleden op 28-09-1960)
Agaath (04-01-1955)
Gerrit (11-02-1957)
Adrie (21-07-1958)
Andre (25-10-1960 – overleden toen hij drie dagen oud was)
Ria (14-03-1962)
Toos (1964 – overleden bij de geboorte). Toos is geboren op Sterksel.

Adriaan en Toos hadden een boerderij in Eindhoven. Deze boerderij werd 
gepacht van Philips. Adriaan had gemeld dat zijn boerderij werd opgegeten
door de boktor en toen mensen van Philips kwamen kijken, vonden zij het 
tijd worden dat de familie elders ging wonen. Philips had net natuurgebied 
de Lange Bleek gekocht en daar stond nog een boerderij, die ze aan 
Adriaan en Toos wel wilden verpachten.  De oude boerderij in Eindhoven is 
afgebroken. De dode en levende inventaris hebben ze meegebracht vanuit
Eindhoven. Op 12 mei 1964 is de familie Zwetsloot naar Sterksel 
gekomen. 
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   Familie Zwetsloot  vlnr Gerrit, Toos, Ria, Adrie, Adriaan, Joke en 
Agaath.

In 1964 zijn nog meer boerenfamilies in Sterksel komen wonen:
Behalve de familie Zwetsloot waren dat de familie Ruijten (Pandijk), familie
Kerkers (Peelven) en familie Vos (Ronde Bleek).

De boerderij bestond uit 20 ha. grond. Adriaan verbouwde aardappelen, 
bieten en had roodbont vee.
Op een gegeven ogenblik zag hij een advertentie van Visser uit Twisk 
(Noord-Holland) die een hoog-dragende lakenvelder koe aanbood en die is 
hij samen met zijn zwager op gaan halen. De koe, genaamd Tineke heeft 
dezelfde dag  nog gekalfd en dat was het begin van zijn lakenvelder 
koeien.
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Lakenvelder koe Tineke

Omdat er niet veel lakenvelder koeien waren in Nederland, heeft Adriaan 
via Belgie sperma van een Amerikaanse Lakenvelder geimporteerd. 
Hij heeft met twee anderen het stamboek van de Lakenvelders opgezet en
hij was penningmeester van de Fokveedag.
In 1984 heeft Philips landgoed Lange Bleek verkocht aan Brabants 
Landschap, van wie Adriaan nog steeds de boerderij pacht.
Toos is overleden, de kinderen zijn allemaal het huis uit, maar Adriaan 
woont nog steeds met veel plezier op deze boerderij. Hij heeft geen vee 
meer, maar nog wel steeds een hond en enkele katten.
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Peelven 13 in de winter

Met dank aan Adriaan en Gerrit Zwetsloot.

Noot: Als je op je navigatie ingeeft Lange Bleek 1, zal je netjes geleid 
worden naar de bocht in de Vlaamseweg, waar de Lange Bleek begint.
Heel frappant is dat de brievenbus van Lange Bleek 1 broederlijk naast die
van Peelven 13 staat.
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Brievenbussen Lange Bleek 1 en Peelven 13 broederlijk naast elkaar

Voor meer informatie over de Lange Bleek: kijk op 
www.delangebleek.nl .  
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http://www.delangebleek.nl/

