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Nieuwkomers 

Laat ons 

even weten, 

als u pas in 

Steensel woont. U ont-

vangt dan een welkomst 

attentie en wij weten wie 

er nieuw zijn in ons dorp. 

Geef het even door aan:  

Gonny Wouters,  

Schulteweg 6, tel:517139  

gwouters@dehollekes.nl 

f bij De Höllekes: tel 

513033 

De Stinselse Kookpot  

Elke 3e donderdag van de maand wordt er gekookt voor 

Steenselse gasten. De volgende kookpot is let op: op 

19 april 2018, Verder 17 mei en 21 juni 

Als je een keer niet kunt dan afmelden bij Fridy 514660. 
Hier kun je ook aanmelden als er nog plaats is.:  

 

Reserveer tijdig een zaal in “De Höllekes”. (513033)Dit 

kan ook via de website: 

 www.dehollekes.nl > reserveren 

Let op!!!  

Als een activiteit  niet doorgaat geef dit dan zo snel mogelijk door!!!! 

Kaarten te koop in De Höllekes 

Er zijn veel nieuwe goedkope kaarten te koop voor  

diverse gelegenheden, van geboorte tot condolean-

ces, huwelijk, verjaardag etc 
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Heeft u een bericht voor de Pierenbode? 

Stuur dit dan  

vóór de 19e van de maand naar:  

pierenbode@dehollekes.nl  

 “Belangrijke gebeurtenissen in Steensel”: 

april 2018 

 5 april 2018 KBO samen eten KBO Steensel 

 6 april 2018 Afsluiting Buurtbiljart . Ook finale pentatlon 

 7 april  Stinselse Kwis 

 10 april 2018 Voorjaarsstuk maken. Vrouwenvereniging Lucida 

 11 april 2018 Pierentocht Wandelvereniging: De Grenslopers 

 11 april   Dansinstuif. Vrouwenvereniging Lucida   

 12 april  Film [er is weer een mooie film uitgezocht] 

 14 april 2018 Culturele dag Hapert KBO Steensel 

 18 april  vergadering Eaad van Toezicht 

 19 april  Kookpot   

 22 april 2018 Jaarmarkt Gilde St. Lucia  

 26 april  Feest voor het hele dorp in de Höllekes 

    Koningsnacht + prijsuitreiking Kwis 
 

Geef uw programma met beschrijving van activiteiten 

door aan de Pierenbode en bij de website: 

www.dehollekes.nl>>dorpskalender.Kijk hier dus voor je 

iets organiseert of er dan niet veel gepland staat. 
 

Wist u dat 
• Als u de Höllekes een goed hart toedraagt, U lid kunt 

worden van Vrienden van de Höllekes. 

• U ook de Höllekes kunt steunen door bij de 

Grote Clubactie van de RABObank uw stem te geven 

aan De Höllekes. 
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Harrie Huijbers Cronieck 
Christusbeeld 
Soms gebeurt er iets en sta je er perplex bij de kijken, als aan het kruis gena-
geld, wordt dan ook wel gezegd. Dat overkwam ons een paar maanden gele-
den in de kerk van Orthen in Den Bosch. Hoe kwam dat zo? Zoals u weet is 
de Luciatoren op gezette tijden open voor publiek om van binnen te bezichti-
gen en naar boven te klimmen, naar de klok en het uitzicht. Werkgroep Stin-
sels Archief heeft er op de begane grond en op de etages bezienswaardighe-
den uit de geschiedenis van Steensel bij elkaar gebracht. In beeld en geluid, 
op panelen en vitrines worden opvallende zaken uit Steensels verleden ge-
presenteerd. Vier keer per jaar – op 2e Paasdag, 2e Pinksterdag, op open mo-
numentendag begin september, en op de Lucia-
dag rond 13 december – zal de toren op een 
vaste tijd voor iedereen open zijn. En verder op 
verzoek via een email naar stinselsar-
chief@outlook.com. Maar wat ons betreft moet 
het daar niet bij blijven. Als vervolg op de toren 
willen we ook de omgeving ervan, het stukje 
openbaar groen voor de toren, het kerkhof en de 
pastorietuin verbeteren en van meer betekenis 
laten zijn voor de inwoners van Steensel en de 
mensen die het dorp bezoeken. Elementen van 
onze plannen zijn om fasegewijs meer te laten 
zien over de geschiedenis van Steensel, ook bui-
ten de toren, over de devotie voor onze patroon-
heilige St. Lucia, en over het volksverhaal van de 
pier. Het idee is om verbindingen te leggen. Ver-
bindingen tussen interessante, religieuze erfgoed-plekken in het dorp en de 
groene wandelomgeving vanaf de toren aansluitend op de natuurontwikkeling 
langs de Gender en een ommetje Steensel. Zo komen we bij het parochiebe-
stuur terecht en bij het initiatief voor een pierenpad uit de Steenselse quiz. De 
toren is van de gemeente, maar het kerkhof van de parochie en in het overleg 
daarover vraagt het parochiebestuur ons mee te denken over de inrichting 
van de helft van de pastorietuin die eigendom van de parochie is gebleven. 
Alles bijeen groeit er stap voor stap een plan met deelplannen die apart uitge-
voerd kunnen worden, maar ook in elkaar over kunnen vloeien tot iets unieks 
voor het dorp. Wat plopt er allemaal op? Nou, bijvoorbeeld een canon van 
Steensel, een tijdlijn van historische jaartallen en gebeurtenissen weergege-
ven op panelen van corten-staal, het verfraaien van het kerkhof door de con-
touren van het oude kerkje aan de toren zichtbaar te maken op de grond, een 
christusbeeld aan het kruis, een interessante inrichting van de pastorietuin, 
aan een pierenpad, een echt avonturenpad voor kinderen, aan een relatie 
leggen met een beeldenroute van Eersel naar Eindhoven die de Gender route 
volgt en waar de gemeenten aan werken bijvoorbeeld. 
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 Tot uiterlijk Palmzondag 25 maart 
om 12.00 uur kunnen teams zich nog 
aanmelden. 

 Beste kwissers, 7 april kunnen jullie 
het boekje vanaf 19.00 uur ophalen bij 

de Höllekes. Zorg dat je het nummer van je team bij de 
hand hebt.  

 Het belooft weer een avond te worden waarbij intelligen-
tie, creativiteit, doorzettingsvermogen etc. getest worden 

 Op de eerste plaats is samenwerking belangrijk 

 Wij zien het als een uitdaging om iedereen een gezellige 
avond te bezorgen 

 Wie worden de nieuwe Kwiskampioenen van Steensel 

 Heel veel plezier 
 

NIEUWE LEVENSKRACHT STEENSEL en Rabobank 

CLUBKAS CAMPAGNE 

De Rabobank stelt ook dit jaar weer een deel van hun winst beschik-

baar als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven. Elke 

stem is geld waard en het zou mooi zijn om als Nieuwe Levenskracht 

Steensel hier een deel van te mogen ontvangen!! 

Leden van de Rabobank ontvangen bij de start van de stemperiode 

een unieke code waarmee ze kunnen stemmen. Van 5 april t/m 30 april 

2018 mogen zij via een speciale site hun vijf stemmen uitbrengen op 

de clubs die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen bepalen de 

hoogte van de bijdrage voor onze club. 

Dus stem op Nieuwe Levenskracht Steensel!!!  

mailto:stinselsarchief@outlook.com
mailto:stinselsarchief@outlook.com
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Graag wil ik een bericht plaatsen.  
Het gaat over een fiets die vanaf de carnaval bij 'de stern' 
stond, niet op slot. Vorige week heb ik hem mee naar 
huis genomen om de eigenaar te kunnen opzoeken.  
Het gaat om een blauwe Batavus Verona herenfiets . Kenmerken zijn; ont-
breken rechterhandvat, geen voorlicht. Degene die zijn fiets mist en weer 
herenigd wil worden kan een mail sturen naar margosubnel@gmail.com 
 

Vastenactie 2018 Project voor Zambia 
In het uiterste noorden van Zambia ligt Mbala. Een 
straatarme regio waar de Zusters van het Heilig hart 
van Jezus en Maria met verschillende projecten zijn ge-
start om de families te ondersteunen.  Households in 
Distress (HID) betekent letterlijk, huishoudens in nood. Het werk in het 
ziekenhuis hebben de zusters overgedragen aan de overheid en zij zijn 
letterlijk naar de mensen toe gegaan. Het gaat vooral om families die in 
de jaren 90 ernstig zijn getroffen door de enorme aids / HIV besmettin-
gen. Hele generaties zijn gestorven. Het Vastenactie-campagneproject 
2018 richt zich op 300 hiv-positieve mannen en vrouwen, die weduwe/
weduwnaar of alleenstaande (pleeg)ouder zijn. Ze hebben allemaal 
een laag inkomen - tussen de 0 en 6 euro per week - en veel van hen 
hebben de zorg voor een aantal (klein)kinderen. Via het project willen 
we ze helpen voldoende inkomen te verwerven zodat ze voor hun ge-
zin kunnen zorgen. Het doel van dit project is om de onafhankelijkheid 
van deze mensen (100 per jaar, drie jaar lang) te vergroten door ze te 
trainen op ondernemerschap en manieren om in hun levensonderhoud 
te voorzien. Het project zal ze bijvoorbeeld leren hoe ze hun eigen on-
derneming kunnen starten en uitbreiden, ze een startkapitaal bieden of 
een starterspakket om een landbouwbedrijfje op te zetten. 
Op maandag 26 maart komt de collectant bij U langs. 
 

Jaarmarkt Steensel zondag 22 april 2018 
Op zondag 22 april a.s. vindt de traditionele jaarmarkt in Steensel 
plaats In de Frans van Nunenstraat en de Korte Kerkstraat worden 
weer diverse marktkramen geplaatst waar de marktkooplieden hun arti-
kelen aanbieden. Ook de schoolkinderen zijn van harte welkom om 
hun spulletjes te verkopen. Naast de markt zorgt het gilde er altijd voor 
dat er entertainment is. Op het terras bij de Höllekes speelt een orkest 
gezellige muziek. Dit jaar komt een circus naar Steensel met veel spe-
ciale acts. Als er iemand interesse heeft om een marktkraam te willen 
huren, kun je contact opnemen met Wouter Hompes tel. 06-10327549 
of deken-schrijver@gildestluciasteensel.nl 
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Ambitieus, hè. Zeker en het eerste succes is geboekt. 
Na contact met het bisdom dat religieus erfgoed verza-
meld uit leegkomende kerken en kapellen, krijgen we in 
de kerk van Orthen dit Christusbeeld onder ogen. We 
zagen het meteen. Wat een fraai beeld en dat past per-
fect op het lege kruis aan de toren. Hoe mooi kan dat 
zijn! Het is een lang gekoesterde wens van meerdere 
parochianen. Er is al een donatie voor gedaan. Pastoor 
Lamoen heeft eens gezegd dat het heel protestants is 
dat er geen Christusbeeld op het kruis hangt. Op 1e 
Paasdag na de H. Mis van 10.00 uur wordt een nieuw 
kruis met het Christusbeeld erop bevestigd, ingezegend. 
Het Christusbeeld is een schenking van het bisdom, het 
eikenhouten kruis door gulle gever. Iedereen is uitgenodigd om bij de inzege-
ning aanwezig te zijn en het eerste succes te aanschouwen.  

 Monumentje Stinselse Pier 
Tijdens open dagen en groepsrondleidingen in de Luciatoren is ons herhaal-
delijk de vraag gesteld waar men nou die Stinselse Pier aan de ketting einde-
lijk eens te zien kan krijgen. Dit dier is onlosmakelijk met Steensel verbonden  
en in vroeger tijden heeft het nogal eens tot opschudding en leedvermaak ge-
leid als de Steenselnaren er weer eens subtiel op gewezen werden hoe ar-
moedig de Steenselse bodem eigenlijk wel niet was. In een van de vele ver-
halen wordt verteld dat de grond hier in vroegere tijden zo schraal was dat 
een pier die zich al in de bek van een ooievaar bevond, en dreigde te worden 
opgegeten, het uitschreeuwde dat hij liever ingeslikt wenste te worden dan 
dat de ooievaar hem liet vallen, zodat hij op een van die armoedige Steensel-
se akkers terecht zou komen. Oude aktes bevestigen de zeer schrale grond 
van ons dorp. Een mud graan uit Steensel bracht 5 stuivers meer op dan 
graan van omliggende dorpen. De reden hiervoor was dat het graan zeer zui-
ver was, er zaten zo goed als geen onkruidzaden tussen! Wat waren die 
Steenselnaren er toen dan ook zeer blij en vereerd mee dat er bij het 
schrobgat van de pastorie, het vetste stukje grond van Steensel,  een pier 
werd gevonden. Het dier mocht voor geen goud ontsnappen en werd daarom 
aan een ketting gelegd. In het gedicht van meester van Nunen wordt verteld 
hoe de pier uiteindelijk geslacht en uitgedeeld werd aan de toenmalige bewo-
ners van Steensel. Hiermee dacht men voor eens en altijd van deze 
“scheldnaam” af te zijn.  Maar ……….. het verhaal eindigt hiermee niet want 
iedereen weet dat ook zelfs een klein stukje van dit dier zich gewoon weer in 
de grond verstopt en…..Om het verhaal en de herinnering aan de pier leven-
dig te houden staat er aan de linkerzijde van de toren  sinds enkele dagen 
een opvallende biels in de grond met daaraan een replica van de originele 
ketting. Waar en in welke toestand we de  pier ooit weer eens ergens in de 
Steenselse bodem  aan zullen treffen is nog onzeker, maar de eerste aanwij-
zingen gaan richting pastorietuin. 
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RAAD VAN TOEZICHT van GEMEENSCHAPSHUIS  DE HÖLLEKES. 
In zowel de statuten als in het huishoudelijk reglement staat vermeld dat, 
het bestuur van de Stichting De Höllekes een Raad van Toezicht instelt. 
De leden van deze Raad zijn de afgevaardigden van de verenigingen en 
stichtingen, die metterdaad gebruik maken van het gebouw. 
De Raad komt jaarlijks bijeen en heeft de bevoegdheid aanbevelingen te 
doen aan het bestuur. 
Dit jaar is deze bijeenkomst gepland op woensdag 18 april 2018, uiter-
aard in De Höllekes om 20.00u. 
Wij zullen alle betrokken verenigingen en stichtingen een uitnodiging stu-
ren; mochten wij echter iemand zijn vergeten dan verzoeken wij U con-
tact met ons op te nemen. 
Samen willen wij de Höllekes het cultureel hart laten zijn van Steensel, 
uw hulp is daarbij onmisbaar. Wordt dus Vriend van De Höllekes! 
Jan Willems, voorzitter RVT            Hendrik Smits, secretaris RVT 

 

SiDanza's Grote voorstelling 
Op zaterdag 14 en zondag 15 april zal SiDanza weer in de 
Muzenval in Eersel te bewonderen zijn met een grote voor-
stelling. Het is een familievoorstelling voor jong en oud! 
Kaartjes zijn nu te koop via de website van de Muzenval. 
Om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen rondom 
de voorstelling en de vereniging kun je terecht op de Face-

bookpagina van SiDanza of onze website! Hopelijk zien we jullie in gro-
ten getale in de zaal zitten! 
 

E.H.B.O.vereniging Eersel Steensel Duizel. 
 Beste inwoners van Steensel. Onze vereniging komt jaarlijks collecteren 
voor de pleisteractie. Aangezien dat we in Steensel hiervoor nog maar 
een paar fanatieke mensen hebben lukt het ons niet meer om ons hele 
dorp te benaderen. Dit is jammer want hierdoor lopen we een flink be-
drag mis ten opzichte van de afgelopen jaren .De opbrengst van onze 
pleisteractie wordt gebruikt voor materialen. En tevens kunnen we voor 
een klein bedrag hulp verlenen bij Steenselse evenementen. Bij deze wil 
ik graag een oproep doen voor meer collectanten. De pleisteractie is in 
de eerste week van juli.  Voor inlichtingen Jose van der Aalst Tel.517050   
 

Hulp gevraagd  voor de Luciakerk. 
Wij zijn op zoek naar iemand die vanaf april eens in de twee weken on-
geveer 2 ½ uur onze kerk wil schoonhouden. Het gaat dan voornamelijk  
om het stofzuigen van de vloeren, stof afnemen en af en toe dweilen. In 
feite is het geen zwaar werk en er staat een normale vergoeding tegen-
over. Je hoeft geen kerkganger te zijn om dit werk te doen. Informatie 
kun je inwinnen bij Liesbeth Paanakker, tel: 530590 
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K.V. Steensel en K.V. Fortuna ’68 uit Knegsel  
bundelen hun krachten. 
De velden van K.V. Steensel en K.V. Fortuna 
‟68 worden nu nog van elkaar gescheiden door 
het viaduct over de A67. Een klein eindje is het 
maar, net iets meer dan een kilometer, dus de 
stap om met elkaar samen te werken lijkt niet zo 
groot. Een eerste samenwerking startte in 2015 
met het opzetten van de Kangoeroeclub om jon-
ge leden te werven. Daaruit bleek dat het goed 
bevalt om samen het korfbal in Steensel en 
Knegsel goed op de kaart te zetten en de basis voor meer samenwer-
king was gelegd! Na een aantal gesprekken tussen besturen van beide 
verenigingen bleek de behoefte aan een meer structurele samenwer-
king bij beide verenigingen te bestaan.  
Inmiddels zijn ook de leden van beide verenigingen geïnformeerd en is 
zowel in Steensel als in Knegsel groen licht gegeven voor een intensie-
ve samenwerking. In de competitie 2017/2018 spelen alle teams als 
combinatieteam met de naam KV Fortuna „68/Steensel. De wedstrijden 
worden, met uitzondering van de midweekwedstrijden van Steensel, 
gespeeld op het veld van Fortuna in Knegsel, dat de beschikking heeft 
over een eigen kantine. Gedurende dit seizoen blijven de verenigingen 
nog zelfstandig bestaan, maar per 1 juli 2018 gaan beide verenigingen 
officieel fuseren! Achter de schermen werkt een werkgroep met leden 
uit beide verenigingen hard aan het realiseren van de fusie. Één van 
de zaken die geregeld moest worden was het kiezen van een nieuwe 
naam. En inmiddels is die bekend! 
Fortuna en Steensel zullen vanaf seizoen 2018-2019 verder gaan als 
FSC. (Fortuna Steensel Combinatie). 
Wij houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen! 
Bestuur en leden KV Fortuna ‟68 en KV Steensel. 
. 

24 maart opschoondag 
Op 24 maart is de landelijke opschoondag. Ook in Steensel willen we 
graag bermen/plantsoenen en bosgebied opruimen. 
Help ons mee. We verzamelen om 9.00 uur bij de Hollekes. Voor vuil-
niszakken en knijpers wordt gezorgd. We werken tot circa 11.00 uur. 
Voor vragen kan je contact opnemen met Ruud Kox telefoon 0497-
516896. Tot 24 maart.  Werkgroep Natuur en Educatie. 
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NIEUWE LEVENSKRACHT STEENSEL 
Terugblik op 2017. 
Zoals gebruikelijk geven wij u een overzicht van de activiteiten van het 
afgelopen jaar. 
Nieuwe Levenskracht wil aandacht schenken aan droevige maar zeker 
ook aan blijde gebeurtenissen in onze dorpsgemeenschap. 
Heel vaak bestaat die aandacht uit een kaartje, een bloemetje, een fruit-
doos, een fruitschaal of in een incidenteel geval een geldelijke bijdrage. 
De middelen hiervoor komen in hoofdzaak van onze vele donateurs, in 
2017 waren er dat 341, die jaarlijks  € 5 ,- doneren en de bekende ker-
misloterij. De drukkosten van de loten worden gedragen door een aantal 
bedrijven, die ook op de loten vermeld staan. Door stemming van leden 
van de Rabobank mochten we nog eens een bedrag van € 235,90 ont-
vangen. Dank aan de Rabobank voor het beschikbaar stellen. 
56 80 plussers werden verblijdt met een kaartje, 25 inwoners ontvingen 
een plantje omdat zij 80, 85, 90 of meer werden! 
17 Boeketjes/plantjes gingen naar mensen die in het ziekenhuis gelegen 
hadden. 37 Plantjes gingen er naar mantelzorgers, ouders van kinderen 
met extra zorg en vrijwilligers van de Kookpot en De Stern. 
9 Boeketjes gingen er naar gezinnen waar een geboorte was. 
29 Fruitdozen gingen er naar langdurig zieken rond de Kerst. 
2 Fruitschalen gingen er naar gouden huwelijksparen. 
Mis of vergelijkbaar geldbedrag ging naar 6 families bij overlijden. 
Daarnaast ontving de KBO € 135,- voor het uitje van de alleroudsten en 
€ 165,-  voor de Kerstviering. 
De Ziekendag ondersteunden we met een bedrag van € 300,-. 
Om dit alles te realiseren kan het bestuur, vooral bij de donateuractie en 
de lotenverkoop, een beroep doen op een zeer actief comité.  
Van 9 tot 14 april 2018 is er vergunning verleend voor de jaarlijkse do-
nateursactie. De comitéleden komen dan in die week om de donatie 
voor 2018 te innen. Mocht u nog geen donateur zijn of zou u ons willen 
helpen, neem dan contact op met anja.visschers@gmail.com. 
Dank aan het comité, maar vooral aan u, Steenselnaren.  

 

11 april 2018 Pierentocht Wandelvereniging: De Grenslopers 
Een mooie tocht vanuit De Höllekes De Pierentocht met af-

standen van 9, 14, 19, 24 km. Hierbij verkent de Pier niet 

alleen de omgeving van Steensel, maar gaat helemaal naar 

Knegsel. Een mooie tocht o.a. langs een beekdal, grafheu-

vels en door mooie bosdreven. Ook krijg je wat informatie 

over de pier van Steensel 



1 6 e  j a a rg a ng  n r  4   w e b s i t e :  w w w . d e h o l l e k e s . n l            6 

 

Film op de tweede donderdag .  
The Reader is een film uit  

2008 onder regie van Stephen Dal-

dry. Het verhaal is gebaseerd op het 

boek  Der Vorleser (1995) van  Bern-

hard Schlink. De film werd genomi-

neerd voor vijf  Oscars, waarvan  Ka-

te Winslet   de  Academy Award voor 

Beste Actrice   won.   

Tot ziens in “De Höllekes” 12 april 2018 om 1400 uur  
 

Fortuna’68/ Steensel E1 start met competitie in het voorjaar 
Korfbalverenigingen Fortuna’68 en Steensel hebben vanaf april een 
gezamenlijk E team in de competitie. Dit team is het 1e jeugdteam wat 
voortkomt uit de samenwerking tussen Fortuna’68 en KV Steensel. 
Natuurlijk is versterking altijd van harte welkom! Dus ben jij tussen de 
7 en 9 jaar oud? Kom dan gezellig een keertje geheel vrijblijvend proef 
trainen op maandagavond tussen 18.00 en 19.00 uur in de gymzaal in 
Steensel! Voor meer informatie stuur je een e-mail naar ledenwer-
ving@kvfortuna.nl of bezoek je http://www.kvfortuna.nl/informatie/
lidmaatschap/ 
 

Jaarmarkt Steensel zondag 22 april 2018 
Op zondag 22 april a.s. vindt de traditionele jaarmarkt in Steensel 
plaats In de Frans van Nunenstraat en de Korte Kerkstraat worden 
weer diverse marktkramen geplaatst waar de marktkooplieden hun ar-
tikelen aanbieden. Ook de schoolkinderen zijn van harte welkom om 
hun spulletjes te verkopen. Naast de markt zorgt het gilde er altijd voor 
dat er entertainment is. Op het terras bij de Höllekes speelt een orkest 
gezellige muziek. Dit jaar komt een circus naar Steensel met veel spe-
ciale acts. Als er iemand interesse heeft om een marktkraam te willen 
huren, kun je contact opnemen met Wouter Hompes tel. 06-
10327549 of deken-schrijver@gildestluciasteensel.n 
 
 
 

24 maart opschoon dag 
Op 24 maart is de landelijke opschoondag. Ook in Steensel willen we 
graag bermen/plantsoenen en bosgebied opruimen. Help ons mee. 
We verzamelen om 9.00 uur bij de Hollekes. Voor vuilniszakken en 
knijpers wordt gezorgd. We werken tot circa 11.00 uur. Voor vragen 
kun je contact opnemen met Ruud Kox telefoon 0497-516896. 
Tot 24 maart.  Werkgroep Natuur en Educatie. 
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