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Gérard (Siraar voor insiders) Strauven woont in Heeze en is een zoon van Fredericus 

Strauven (1889-1975) en Martina Duisters (1895-1981). Hij  is in 1927 op Sterksel geboren 

als vijfde kind in een gezin van tien kinderen. Of zoals hij zelf zegt; “ik ben de jongste van de 

eerste vijf”. De vader van Gérard heeft als geïnterneerde uit België werkzaamheden verricht 

voor Maatschappij de Heerlijkheid Sterksel (1915-1924). Hij heeft toen onder andere 

meegewerkt aan het graven van het Sterkselsch kanaal, dat in die tijd nog met de schop en 

kiepwagens moest gebeuren. Zijn vader heeft altijd goed met de schop overweg gekund. Het 

was in die periode dat ons vader ons moeder leerde kennen, zij kwam oorspronkelijk van 

Budel, maar werkte op Sterksel. De ouders van Gérard hebben na hun huwelijk ook een 

poosje in Brussel gewoond daar is broer Frans geboren. Ons pap was toen tuinman bij de 

heer Willems de voormalige directeur van de Maatschappij. In 1924 is het gezin naar 

Sterksel gekomen. De andere 9 kinderen zijn allen op Sterksel geboren. 

 

Familie Strauven - Duistsrs in 1935, v.l.n.r. Toon, Trees, Jan, Frans, moeder, Tini, vader, Mon, Wim, 
Fré, Gérard (staand uiterst rechts), Nikki. 

Bij terugkomst op Sterksel heeft de familie Strauven op verschillende plaatsen gewoond, 

zoals, in willekeurige volgorde, in de bollenschuur, de boerderij van Eilers aan de Heezerweg 

en in hoeve de Pan. Uiteindelijk heeft de familie haar intrek genomen aan de Pastoor P. 

Thijssenlaan. De Maatschappij had daar een gebouw staan dat dienst deed als 

machinekamer om daarmee de Sterkselse gemeenschap van stroom te voorzien. Deze 



“machinekamer” met hoge zolders werd verbouwd tot woonhuis. De aanwezige locomobiel 

werd eruit gehaald en deze heeft later in Asten nog lang dienst gedaan, aldus Gérard. Ook 

alle stroomkabels moesten 

eerst gesloopt worden. De 

opbrengst van het koper was 

weer een aangename 

aanvulling voor de kosten van 

de verbouwing. Het 

verbouwde woonhuis stond 

achter een sloot, met een 

bruggetje er overheen. De 

sloot was een verbinding 

tussen het Sterkselsch kanaal 

aan de Stoeiing en de 

Sterkselsche Aa, achteraan 

op het land van Gerrit 

Noordman.  Een slootje dat 

liep vanaf huize Sterksel langs de huidige Pastoor P. Thijssenlaan voerde ook af op deze 

verbindingssloot.   

De bollenschuur kan Gérard zich nog goed herinneren. Zijn broer Wim heeft daar  nog lang 

met zijn gezin in gewoond, aan de kant van Huize Sterksel,. Aan de andere kant woonde 

toen de familie van der Palen. Er hebben 

meerdere families in de bollenschuur gewoond 

zoals te Boekhorst, Jack en Fie Maas – Reiling. 

Fie bracht wel eens melk rond en dan stond 

haar fiets met het melkkruikje aan het stuur 

tegen de witte gevel van de bollenschuur. In de 

periode van Maatschappij de Heerlijkheid 

Sterksel was het kantoor van de Maatschappij in 

de bollenschuur gevestigd. Aan de voorgevel 

was wel een brievenbus van de PTT, maar er 

was daar geen postkantoor. Deze oude boerderij 

tegenover de kerk werd de bollenschuur 

genoemd omdat Bernard Noordman 

bloembollen kweekte op percelen in die 

omgeving. In de bollenschuur werden de bollen 

gedroogd en gepeld. Het was altijd een mooi 

gezicht als de bloembollenvelden in bloei 

stonden. Heel veel mensen kwamen daar naar 

kijken, zo vertelde Gérard. Tegen de kerk werd 

dan een lange ladder gezet zodat men ook een 

prachtig beeld had van bovenaf. Vandaaruit 

konden ook mooie foto’s gemaakt worden.  

  De bollenschuur, (naast Huize Sterksel) 

Woonhuis van de familie Strauven, voorheen elektriciteitshuisje voor Sterksel 



Gérard Strauven werkte in vroegere tijden bij Floor van Dijk. Van Dijk 

was feitelijk geen fruitteler, hij werkte op het kantoor bij  Vullings (zou 

ook Engelen – Evers geweest kunnen zijn) in Heeze. Maar hij was  wel met 

fruit opgegroeid. Zijn ouders hadden een fruitbedrijf in Beesd in de 

Betuwe. Het fruitbedrijf aan de Stoeiing stond al geruime tijd te koop 

en op een gegeven moment heeft Floor dat bedrijf gekocht, een 

woonhuis met 6 hectare grond, waarvan 1 hectare fruitbomen. (redactie: 

zie ook interview Floris van Dijk). Met lange ladders van 32 sporten moest 

destijds het fruit van de hoogstam fruitbomen geplukt worden. Het was 

hard werken en al het fruit moest voorzichtig en netjes behandeld 

worden. Daar was van Dijk heel secuur in. Van Dijk was een goeie 

organisator, hij zat in veel verenigingen en was vaak naar 

vergaderingen. Dat lag hem blijkbaar toch beter dan werken in de 

boomgaard, wist Gérard te vertellen. Met zijn DKW scheurde hij overal 

naar toe. In de oorlogsjaren is een vliegtuig neergestort in de 

boomgaard. Het was ’s avonds rond 7 uur, een Engels vliegtuig met 

twee piloten, het toestel stond in de lucht al in brand. De piloten waren 

omgekomen, maar aan de fruitbomen was weinig schade. De twee propellers van het 

vliegtuig hebben nog lang in de tuin gestaan, eentje bij Floor van Dijk en eentje bij de familie 

Strauven. 

Bij het afscheid van pastoor Thijssen” (1935) heeft Floor van Dijk foto’s gemaakt van elk 

gezin dat toen op Sterksel woonden. Bij het doornemen van deze oude fotoalbum kwamen 

er vele herinneringen bij Gérard Strauven naar boven, want hij heeft heel veel van deze 

mensen gekend en wist ook vaak te vertellen waar deze families destijds woonden. 

 

Bloembollenvelden naast de bollenschuur, op de plek waar later het Churchillpark is ontstaan. 

Floor van Dijk 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behalve het kerkkoor was er op Sterksel vroeger nog een koor,  zangvereniging Valentijn. Zij 

repeteerden elke maandag avond in de serre bij Tinus Engelen. David Schilleman was de 

dirigent. Studenten van de witte paters, die ’s avonds vaak een brief gingen posten, bleven 

dan luisteren naar ons 

gezang, zo vertelde Gérard. 

Na afloop van de repetitie 

dronken wij wat aan de bar en 

rookten een sigaar. Valentijn 

zong zijn eigen repertoire 

maar geen kerkelijke liederen. 

Schilleman die ook dirigent en 

organist was van het kerkkoor, 

speelde soms wel eens een 

liedje van Valentijn in de kerk. 

Dat moet toen wel opgevallen 

zijn tussen alle gregoriaanse 

liederen. De partituren zijn 

door Toon Engelen nog lang 

bewaard gebleven, maar op 

een gegeven moment zijn 

deze liederen allemaal  

spoorloos verdwenen, dat 

vindt Gérard nog steeds heel 

erg spijtig. 

 

 

 

personeel fruitbedrijf van Dijk, v.l.n.r.  Anny Mertens,  Johan Rijnen, Gérard 
Strauven. 

Zangvereniging Valentijn, v.l.n.r. zittend: Adriaan Schilleman, David 
Schilleman, Leo van de Palen. Staand, Sjef de Leijer, Adriaan de Leijer, Dries 
van Kessel, Pietje van (Nol) Scheepers, Laurens van Hoorn, Frans Strauven, 
Jan Derksen, Jan Cox (Vlaamseweg), Toon Engelen, Chris Derksen, Toon 
Kerkhof, Frits de Louw, Gérard staat uiterst rechts achter het bord. Martien 
van de Voort ontbreekt op de foto. 



Het voetballeven op Sterksel is ooit begonnen voor het huis van Nol Scheepers aan de weg 

die nu Averbodeweg heet. Maar het eerste echte voetbalveld lag aan het verlengde van de 

Kennedylaan, waar nu het ruiterterrein is. De voetbalvereniging heeft daarna nog op 

verschillende andere plaatsen een voetbalveld gehad. Onder andere aan de Dreef en aan de 

Churchilllaan waar voorheen de bollenvelden lagen, en ook nog op de plaats waar nu de 

Talententoren staat aan de Beukenlaan.  Daar moest het voetbalveld in 1955  plaats maken 

voor een nieuwe school, die inmiddels alweer is afgebroken.  Pas in 1980 kreeg ook Sterksel 

van de gemeente Maarheeze een echt sportpark “de Hemelrasten” op de hoek Heezerweg – 

Vlaamseweg, bedoeld voor voetbal, handbal en tennis. 

Naast voetballen kon men op Sterksel ook vissen. Op initiatief van Sjang van Bommel, Toon 

Engelen en Ber Stienen werd op 22 mei 

1955 de visvereniging Sterksel-Heeze op 

Sterksel opgericht. Het idee ontstond aan 

de toog bij café Leentje de Leijer (nu 

Narragonia). Iemand stelde de vraag: 

“zou er ook vis zitten in het kanaaltje”. Ik 

weet het wel zeker zei een ander en er 

werd een weddenschap afgesloten. 

Wilmpke van der Zanden ging naar huis 

om een wasmand te halen. Daarmee 

schepte hij een paar keer onder de kant 

van de sloot en jawel hoor er zat vis in de 

mand. Vanaf die dag is de vis club 

opgericht. Ze hadden in die tijd ongeveer 

15 leden, waaronder ook enkele 

Heezenaren. Heeze beschikte toentertijd 

niet over viswater. Gérard was bij de 

oprichting betrokken en is na 60 jaar nog 

steeds lid van deze vissersclub, die later 

alsnog gehuisvest werd in Heeze. Voor de vele inzet, betrokkenheid en 50 jaar lidmaatschap 

voor deze vereniging, heeft Gérard in 2006 een koninklijke onderscheiding ontvangen. Er is 

nooit vis uitgezet op het Sterkselsch kanaaltje, maar er zat en zit nog steeds vis en niemand 

weet waar die vandaan komt. 

De eerste harde weg op Sterksel is in 

1935 aangelegd en deze begon bij 

Frankske Hikspoors en ging naar 

Heeze. Ook herinnerde Gérard nog dat 

de eerste lantaarnpalen kwamen op 

Sterksel, drie stuks, eentje bij Michiels, 

eentje bij het postkantoor en eentje bij 

Mulders. Aan de weg wat nu 

Averbodeweg heet, stonden vier 

boerderijen. Wij gingen daar vaak 

spelen, want dat was bij ons thuis achter 

de tuin. De ingang van het kerkhof was 

destijds aan de Pastoor Thijssenlaan. 

Viswedstrijd aan het Sterkselsch kanaal achter de boerderij van  
Loeff. 

Spelen in de sneeuw achter het huis, op de achtergrond  de 
boerderij van Kursten en daarachter van Verbeek aan de 
Averbodeweg. 



De tuin van Piet Hikspoors was toentertijd een grote bult zand, een deel daarvan is gebruikt 

om het kerkhof op te hogen.   

 

Aan de Vonderweg woonde van 

Bussel, dat was een koperslager. 

Na de oorlog maakte van Bussel 

warmwater kruiken van koperen 

kanonskogels. Het koperfabriekje 

is later pootaardappel- 

bewaarplaats geworden. 

Tegenover van Bussel stond een 

boerderij waar van Bommel 

woonde en later de familie 

Biemans. Die oude boerderij  is 

jaren geleden afgebroken. De 

Vonderweg liep vroeger helemaal 

achter Bardoel door naar de 

Pastoor Thijssenlaan. Dat was 

toentertijd de vierde doorgaandeweg vanaf het station gezien. Verder vertelde Gérard dat 

langs het spoor aan de Biesputten een paar spoorhuisjes stonden. Daar woonden Jan 

Polman met zijn gezin en André te Boekhorst met zijn gezin. De spoorhuisjes staan er al 

lang niet meer.  

 

De Maatschappij had verschillende woningen gebouwd, onder andere aan de Averbodeweg, 

langs het kanaaltje, op de plek waar familie de Brouwer nu woont, stond vroeger een 

dubbele woning die door de Maatschappij gebouwd was. Evenals de dubbele woning van 

aannemersbedrijf Cox, de woning van de familie Dupree aan de Pastoor Thijssenlaan. Deze 

witte dubbele woning naast de voormalige smederij was bijzonder omdat de ene helft was 

ingericht voor een opzichter, want die had een halletje bij de voordeur, de andere woning 

had dit niet en was bedoeld voor de arbeider. Oorspronkelijk stonden daar twee dezelfde 

dubbele woningen naast elkaar, doch al vele jaren geleden is die andere woning van de 

Maatschappij vervangen door een moderne tweekapper. 

Boerderij aan de Vonderweg, laatste bewoners was de familie Biemans. 



  

Het is fijn dat Gérard Strauven zijn ruime kennis over de historie van Sterksel op deze 

manier met de Sterkselse gemeenschap wilde delen. Velen zullen hem daarvoor dankbaar 

zijn.  

 

Enkele jeugdherinneringen van mijzelf. 

De familie Strauven woonde tegenover ons toen ik nog thuis op boerderij Welgelegen 

woonde. Hun kinderen waren allemaal veel ouder dan ik, maar toch kwam ik daar vaak, 

zeker op zondagmorgen want hun vader had postduiven en hun moeder fokte konijnen, van 

die grote Vlaamse Reuzen. In de tuin stond een grote krentenboom, daar konden wij ons dik 

aan eten.  Met Pasen mochten wij bij hun altijd paaseieren komen zoeken. Opa Strauven 

zorgde bij ons thuis voor de groentetuin en hij kon ook heel goed de zeis haren, een heel 

secuur werk dat nu een oud ambacht geworden is. Bij de familie Strauven hadden ze 

toentertijd al een televisie wij mochten dan wel eens televisie komen kijken, soms mocht ik 

met ons mam mee om naar de serie van “Schipper naast Mathilde” te kijken. 

Gerard Noordman (Gzn). 

Foto’s uit de verzameling van Gérard Strauven en van Gerard Noordman. 

Foto familie Strauven, pagina 1, uit het boek van pastoor Thijssen. 

 

Dubbele woning gebouwd door de Maatschappij aan de Pastoor P. Thijssenlaan, bewoond door familie Duprée. 


