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Nieuwkomers 
Laat ons even weten, als u 

pas in Steensel woont. U 

ontvangt 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 

De Stinselse Kookpot  

Elke 3e donderdag van de maand wordt er gekookt 

voor Steenselse gasten.  

De volgende kookpot is op 20 april 2017,  

Als je een keer niet kunt dan afmelden bij Fridy 
514660. Hier kun je ook informeren of er nog plaats 
is.:  
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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 2017 
 12 april Malpiewandeling De Grenslopers 

 1 april  Knutselmiddag!! Jeugdvakantiewerk Steensel 

 2 april  Op 2 April 2017 grote vlooienmarkt  

 6 april  KBO Samen eten KBO  

 7 april Afsluiting Buurtbiljart 

 8 april  Stinselse Kwis Stinselse Kwis 

 9 april  Jaarmarkt Gilde st. Lucia vanaf 11.00 uur 

 13 april Film in de Höllekes 

 15 april  50 jarig bestaan Sidanza Sidanza 

 16 april  KEMPENSESSIE kempensessie  

 20 april  Kookpot 

 22 april  KBO Cultureledag Hapert KBO Hapert 

 26 april  Uitreiking Prijzen Steenselse Kwis 

 

Geef de jaaractiviteiten door bij de dorpskalender  

van website: www.dehollekes.nl.  
Zo staan alle activiteiten van Steensel op één site 

Jammer genoeg zijn er nog steeds verenigingen, die dit vergeten 
 

 

Wist u dat: 

 Als u De Höllekes belangrijk vindt en vriend wilt 

worden van De Höllekes, geef het dan door aan 

de bar of bij een van de bestuursleden. Dit kan 

ook als u de bijdrage wilt verhogen. Ook kunt u 

uw bijdrage storten op nr.NL10RABO01128 

01854 Vrienden van “De Höllekes”. 
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Harrie Huijbers Cronieck [vervolg van maart] 
In 1879 naar Bladel en weer terug naar het ouderlijk huis, in 1880 naar 
Valkenswaard en twee jaar later terug, na het overlijden van zijn ou-
ders in 1892 via Kleef (Duitsland) naar Valkenswaard en in 1894 weer 
terug als kostganger bij een ander. In 1907, het jaar dat hij voor onrust 
zorgt in Steensel, komt hij uit Veldhoven, vertrekt nog naar Geldrop en 
weer terug. Als hij hier is woont hij bij zijn volle zuster Hendrica van de 
Weijer die getrouwd is met Peter Bogaerts. Ook zijn halfbroer en we-
duwnaar Hendricus (*1849) woont bij hen in. Enkele jaren later komt 
het toch nog goed met Paulus. Hoewel we niet weten of hij een brave 
huisvader was. Hij trouwt in 1910 in de leeftijd van 44 jaar in Bergeijk 
met Maria Catharina Antonis. Zij is dan 35 jaar, geboren in Borkel en 
Schaft en weduwe. Het echtpaar vestigt zich in Riethoven en krijgt daar 
twee dochters en een doodgeboren kind.  Paulus overlijdt in Riethoven 
in 1922, 56 jaar oud. Sinds de laatste van de bende woont er in Steen-
sel ‘alleen nog mèr goei volk’.  

Jacobus van de Weijer 
*  15-10-1757 Helmond 
+ 10-05-1805 Den Bosch 

X  01-06-1783  Christina van Deur-
sen, Breugel  
* 1761/62 
+ 12-07-1839, 80 jr, spinster 

    
    

* 1. 12-02-1784  Gerardus, in 
Breugel 

Na proces van 1805 geen spoor 
meer te vinden 

* 2. 27-08-1786  Christina, in 
Eersel 

+ 30-12-1821 Steensel, ongehuwd 

* 3. 10-01-1788  Christianus + 06-06-1810 Steensel 
* 4. 22-12-1790  Joanna + 15-10-1793 Steensel 
* 5. 04-06-1793  Joannes Coob   

* 6. 02-12-1795  Maria Cathari-
na 

+ 23-12-1877 Steensel, ongehuwd 
Bevolkingregister: wijk B nr. 74 
woont samen met zoon Adriaan en 
zus Willemijn van de Weijer 

* 7. 11-09-1798  Wilmina 
(Willemijn) 

+ 27-06-1859 Steensel, ongehuwd 
Bevolkingsregister: dienstmeid bij 
fam. Paulus Eijsmans, bouwman, 
Heers 114 Veldhoven 

* 8. 29-12-1801  Henrica 
(Hendrien) 

X 19-02-1830 Adrianus Petrus 2 
van Akeren * 1792 
+ 24-03-1849 Veldhoven 
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SIDANZA VIERT FEEST MET 
HAAR 50-JARIG JUBILEUM 

 

Op 15 april aanstaande viert SiDanza 
haar 50-jarig bestaan!  
Wij, als bestuur en docenten, willen dit 
natuurlijk met zoveel mogelijk mensen 
vieren. Bij deze willen we heel Steen-
sel en omstreken uitnodigen om met 
ons deze grootste dag te beleven met 
verschillende dansvoorstellingen, ou-
de herinneringen op te halen en een 
heus gastoptreden voor jong, oud en 
alles ertussen in. Het feest zal plaats-
vinden in en om de Höllekes vanaf 
13.30u tot ongeveer 22.00u.  
Kortom, er is voor iedereen iets te doen 
en niemand zal zich 
vervelen op deze 
bruisende dag dus 
kom vooral een kijk-
je nemen en feest 
met ons mee! 
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GIGA Kleuter Kangoeroedag 
Korfbalvereniging Fortuna ’68 uit Knegsel en de korfbalvereniging uit 

Steensel organiseren op 29 maart 2017 de GIGA Kleuter Kangoeroe-

dag. Voor dit leuke evenement hebben verschillende basisscholen uit 

de buurt zich ook dit jaar weer opgegeven. Ook  de kleuters van 

Steensel doen aan deze ochtend mee.  Het wordt een  sportieve och-

tend waar de kinderen van groep 1 en 2 bewegelijke activiteiten doen. 

Deze dag is georganiseerd omdat wij het belangrijk vinden dat kin-

deren op een leuke manier kennis leren maken met bewegen en dit 

dan ook blijven doen. De leuke ochtend zal plaatsvinden op dinsdag 

29 maart 2017. Het evenement is op de Breemakkerweg waar het  

sportveld van Fortuna ’68 in Knegsel zich bevindt. Iedereen is welkom 

om de leuke teams aan de komen moedigen. Daarnaast zijn we voor 

deze dag ook nog opzoek naar hulp(ouders). Zou jij ons willen en kun-

nen helpen laat het ons dan weten.  Tot dan! 

Organisatie GIGA Kleuter Kangoeroedag  

kangoeroedagknegsel@gmail.com 

 

KORFBALVERENIGING ORGANISEERT VLOOIENMARKT 
Op zondag 2 April 2017 organiseert 

korfbalvereniging STEENSEL 

weer haar jaarlijkse grote vlooien-

markt in gemeenschapshuis de 

Höllekes, Korte Kerkstraat 7, in 

Steensel. 

Alle beschikbare ruimtes van het 

gemeenschapshuis zullen weer tot 

de nok gevuld zijn met allerlei 

mooie spullen, die netjes gesor-

teerd zijn. Er zijn aparte ruimtes 

met speelgoed en boeken en vooral de audiohoek is altijd zeer in trek. 

Onze vaste bezoekers weten waar we over praten! 

Vanaf het podium in de grote zaal worden mooie of aparte artikelen 

per opbod verkocht; dus sla je slag. Behalve in de Höllekes worden 

ook op het bijbehorende plein zeer bruikbare spullen te koop aangebo-

den. De markt duurt van 10.30 tot 14.30 uur. De toegang is gratis! 
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814 78 Renier Coopal   

Jan van de Weijer, (BR) ~ 02-
08-1815, bouwman  + 09-04-
1891 
zv. vader N.N. x Christina van 
de Weijer, dochter van Jacobus 
(Coob) van de Weijer (lid ben-
de van Steensel + 1805) 

X 17-01-1846 Hubertiene Bijnen ~ 
25-01-1821, Veldhoven/
Meerveldhoven + 29-08-1862 
dv. Casper Bijnen x Hendriena 
Swinkels 
x 16-10-1863 Geertrui de Natris, 
Veldhoven 
~ 27-06-1831 Valkenswaard  + 15-
05-1892 
dv. Paulus de Natris x Henrica 
Kielaars 

1e ~ 12-05-1847  Christiaan 
van de Weijer 

X 15-05-1882 Antonia Kox  ~ 25-11
-1844 
dv. Henricus Paulines Kos x Joan-
na Beersemans 

1e ~ 18-04-1849  Hendricus 
van de Weijer 

X 26-04-1884 Maria van Hulsel, 
Eersel 
~ 22-06-1852 dv. Gerardus Henri-
cus van Hulsel x Anna Elisabeth 
Bell 

1e ~ 13-11-1850  Johanna van 
de Weijer 

X 21-02-1879 Wilhelmus van de 
Moosdijk, Woensel 

1e ~ 21-12-1851  Wilhelmina 
van de Weijer 

X 13-02-1878 Johannes Sanders, 
Stratum 

1e ~ 27-09-1853  N.N. doodge-
boren 

  

1e ~ 30-12-1854  Reijnier van 
de Weijer 

X 01-03-1878 Anna Maria Beijsens, 
Hoogeloon c.a. 

1e ~ 26-05-1856  Cornelis van 
de Weijer  + 07-12-1856 

  

2e ~ 02-03-1864  Hendrica van 
de Weijer  + 07-02-1925 

X 08-07-1887 Peter Bogaerts ~ 04-
09-1846 Waalre 
+ 23-11-1915 

2e ~ 15-06-1866  Paulus van de 
Weijer 
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Zaterdag 20 mei  WASSERIJ STEENSEL 20 JAAR 
In een van voorgaande edities van De Pierenbode hebben we jullie ge-
meld dat we enkele leden van de nieuwe band gOn  (lees Go On) aan 
u zouden voorstellen. Deze band zal zich tijdens de leuke muzikale 
avond die wij gaan organiseren, omdat wij 20 jaar bestaan, gaan pre-
senteren aan het Steenselse publiek. De band speelt heerlijke dansmu-
ziek met nummers van Tina Turner, Keane, Armin van Buuren, The 
Scene, Pointer Sisters, Maroon 5 etc. Singer-songwriter Ruben Pecha-
czek stellen we in weer een volgende editie aan u voor. Noteer in uw 
agenda 20 mei aanvang 19.30 uur en laat u deze avond verrassen!! 

Sabrina van der Straaten 
Leeftijd: 19 (met 20 jaar ervaring) 
Beroep: Leerkracht basisonderwijs 
Hobby’s: Zingen, gitaar spelen, volleyballen, laserschieten, poke-
ren, lezen.  
Met muziek bezig sinds: ze 6 jaar was, toen mocht ze naar de mu-
ziekschool en heeft daar een aantal instrumenten uitgeprobeerd. 
Eerst 8 jaar toetsen gedaan en na de muziekschool een gitaar ge-
kocht. Vindt ze toch het leukst. Muziek is voor haar: onmisbaar, ge-

nieten, lekker hard! Genre: Rock, blues en pop. Over de band: Heerlijke groep men-
sen die in zijn voor een feestje! 

Ik ben er heel trots op dat ik met de nieuwe band gOn feestmuziek 
mag komen maken in Steensel ter gelegenheid van 20 jarig bestaan 
van de Steenselse band Wasserij Steensel. Ik doe mijn best op de 
bas om het geheel te laten swingen want ik hou van stevige muziek. 
Mijn naam is Piet van den Hurk en kom van origine uit Eersel (Pietje 
van de smed) maar ik woon sinds 1977 al op Zandoers. Steensel 
heeft trouwens ook in de popmuziek een vooraanstaande naam op-
gebouwd middels de al vele jaren bestaande Kempensessie waar ik 
een trouw bezoeker ben. We willen jullie op zaterdag 20 mei, samen 

met Wasserij Steensel  een beetje het Kempensessie gevoel komen bezorgen. Piet 
van den Hurk.  
Ik ben Egbert Daal, geboren op Aruba Nederlandse Antillen. Sinds 
1985 woon ik in Veldhoven en vanaf 2000 Oerle. Ik ben getrouwd 
met Ingrid en samen hebben wij twee zonen, Jon en Ryan, die ook 
mijn hobby gitaar spelen delen. Wij drieën hebben een voorkeur 
voor stevige gitaar-rock en bezoeken ook samen met ‘moeders’ 
regelmatig de nodige concerten. Motorrijden is ook een andere af-
wijking die ik heb. In de zomer ben ik met een paar vrienden meest-
al  te vinden op de wegen des vaderlands. Daarnaast organiseer ik 
met een paar maten een jaarlijks terugkomend motortocht in Oerle. 
Momenteel en in het verleden ben ik betrokken geweest bij muzikale projecten waar-
bij uit verschillende muzikale windhoeken ik mijn muzikale ondersteuning geef of heb 
geboden. Daarnaast vind ik dat ik een levensgenieter ben en dat ik heel veel energie 
krijg van mensen die mijn passies ook delen. Oerle en Steensel bijten  elkaar niet, 
en  ik ben al een geruime tijd goed bevriend met een aantal  heel leuke mensen uit 
Steensel, dus ik kom er graag. Met vriendelijke en warme groet, Egbert. 
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Deze folder kunt u na afloop van de rondleiding  meenemen tegen be-
taling van het geringe bedrag van  € 0,50. Dit kleine bedrag willen wij 
besteden aan het in stand houden van dit unieke historisch monument. 
Samen met diverse verenigingen in Steensel willen we  de omgeving 
van de Luciatoren de komende maanden nog aantrekkelijker maken. 
Hierbij proberen we de geschiedenis van Steensel op deze plek op een 
creatieve manier vorm te geven.  
Ook willen we u laten genieten van allerlei creatieve werkstukken van 
inwoners uit Steensel. Wij bieden hen de kans om regelmatig te expo-
seren in de Luciatoren. Wanneer u interesse heeft in deze expositie 
kunt u contact opnemen met één van de  leden van de werkgroep of 
door een mailtje te sturen naar   stinselsarchief@outlook.com 
Geef in dit bericht een welke ideeën u hebt om in deze expositie mee 
vorm te geven. Wij zijn heel erg benieuwd naar uw reacties. 
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Eilanden van Hoop in San Salvador - Vastenactie 2017 
In 2017 staat de hoofdstad van El Salvador 
centraal in de Vastenactiecampagne en dan 
speciaal de wijken Apopa en Mejicanos. San 

Salvador in het algemeen en deze wijken in het bijzonder gaan gebukt 
onder extreem veel geweld door criminele bendes, de ‘mara’s’. De ma-
ra’s hebben ieder een eigen territorium en beheersen het leven in ‘hun’ 
wijken volledig. Mensen worden bedreigd, afgeperst en beroofd. Wie 
praat met de politie, wordt ernstig verminkt of vermoord. Het betekent 
ook dat mensen niet van de ene wijk naar de andere kunnen: dan wor-
den ze beschouwd als indringers op vreemd terrein.  
De bendes werven actief leden onder kinderen en jongeren. Lidmaat-
schap zorgt voor ‘respect’, voor geld en mooie spullen en vrouwen. Het 
is moeilijk de verleiding te weerstaan als jonge puber, zonder vader en 
zonder geld. Ons campagneproject – de samenwerking van een aantal 
katholieke organisaties – wil helpen voorkomen dat kinderen en jonge-
ren lid worden van de bendes. De jeugdcentra die we steunen, willen 
de kinderen een ander perspectief bieden en leren dat ze ook buiten 
de bendestructuren een goed bestaan kunnen opbouwen. 
Met onze bijdrage aan het campagneproject steunen we verschillende 
initiatieven, alle ‘Eilanden van hoop’ in een gewelddadige samenleving. 
Het Jeugdcentrum in Apopa van de zusters Angel de la Guarda. 
De oprichting van een jeugdcentrum in Mejicanos.  
Het sociale werk van de paters Passionisten in Mejicanos. 
Het werk van de vrijwilligers van CBC op basisscholen. 
CBC traint vrijwilligers en steunt hen bij de uitvoering van hun werk.  
Extra informatie vindt U op de website www.vastenactie.nl  
Op maandag 10 april komen de collectanten bij u aan de deur om het 
Vasten zakje op te halen. 
 

Luciatoren 
Wist u dat ....Eerste openstelling van de Luciatoren in 2017 staat 
gepland  op zondag 9 april a.s. en valt samen met de jaarmarkt van het 
St. Luciagilde. Er zijn weer enkele aanpassingen uitgevoerd waardoor 
het steeds weer de moeite waard is om een kijkje te komen nemen. 
Ideeën om de Luciatoren een echt middelpunt van Steensel te laten 
worden. De werkgroep Stinsels Archief heeft in de wintermaanden ach-
ter de schermen hard gewerkt aan het vervolg van de inrichting van de 
Luciatoren. Er is voor belangstellenden die de toren bezoeken ook een 
folder samengesteld zodat de informatie die verteld wordt ook thuis 
nog eens kan worden nagelezen.  
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Mijn naam is Jeroen Loijen. Ik kom oorspronkelijk uit Oerle en 

ben vanaf mijn achttiende gaan studeren in Delft en woon 

nog altijd in die omgeving. Inmiddels werk ik al weer bijna 5 

jaar als adviseur bij verkeerskundig bureau Goudappel Cof-

feng. Ik heb van jongs af aan al op de piano gespeeld van 

mijn ouders en heb jarenlang pianoles gehad. In 2012 heb ik 

op een muziekavond in het dorpscentrum in Oerle voor het 

eerst op keyboard met de band Bakkerij Adams mee ge-

speeld. Het keyboard had ik tijdelijk geleend van (ome) Albert 

van Boekel. Het optreden met de band beviel echter zo goed 

dat ik het keyboard van Albert heb overgenomen en bij de 

band ben blijven ‘plakken’. De afgelopen jaren heb ik daarnaast in diverse gelegen-

heidsformaties opgetreden en dat bevalt erg goed: zo ook in deze band waarmee 

we 20 mei in Steensel op gaan treden! Naast muziek maken houd ik veel van (live) 

muziek luisteren, hardlopen en wielrennen.  

 

Ik ben Sylvia, 43 jaar, heb een zoon van 16 en een dochter van 

12. Ik ben werkzaam in het Speciaal Onderwijs en op een Asiel-

zoekersschool als intern begeleider. 

Opgegroeid in Bergeijk waar ik vroeger in het jongerenkoor heb 

gezongen. Van mijn 20e tot 30e heb ik in diverse bandjes ge-

zongen en me zelfs gewaagd aan het componeren van eigen 

liedjes. Door studie en jonge kinderen kwam de muziek even op 

een lager pitje te staan maar ben sinds anderhalf jaar weer ac-

tief in `Het Eindhovens Popkoor’ en nu dus ook bij Go-On met 

datgene wat ik het allerliefste doe, namelijk zingen!  

 

Speurtocht 

Hallo allemaal!!! 

Op 9 april houden wij een heldentocht bij het korfbalveld van KV 

Fortuna’68 op sportpark de Breemakker. De speurtocht kan ge-

start worden tussen 9.30-11.00 uur. Jullie kunnen deze ochtend 

samen met het gehele gezin, neefjes/nichtjes en vriendjes/

vriendinnetjes gezellig een speurtocht lopen en zo alle helden 

zoeken (Frozen, Mega Mindy/Mega Toby). Deze tocht is geor-

ganiseerd voor alle jeugd en hun ouders uit Knegsel & Steensel. 

Wij hebben er al zin in! Hopelijk zien we jullie op 9 april!! 

 Sportieve groetjes, Namens KV Fortuna 
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NIEUWE LEVENSKRACHT STEENSEL 
Terugblik op 2016. 
Zoals gebruikelijk geven wij u een overzicht van de activiteiten van het 
afgelopen jaar. Nieuwe Levenskracht wil aandacht schenken aan droe-
vige maar zeker ook aan blijde gebeurtenissen in onze dorpsgemeen-
schap. Heel vaak bestaat die aandacht uit een kaartje, een bloemetje, 
een fruitdoos, een fruitschaal of in een incidenteel geval een geldelijke 
bijdrage. De middelen hiervoor komen in hoofdzaak van onze vele do-
nateurs, in 2016 waren er dat 343, die jaarlijks  € 5 ,- doneren en de be-
kende kermisloterij. De drukkosten van de loten worden gedragen door 
een aantal bedrijven, die ook op de loten vermeld staan. 
48 Tachtigplussers werden verblijd met een kaartje, 25 inwoners ontvin-
gen een plantje omdat zij 80, 85, 90 of meer werden! 
35 Boeketjes/plantjes gingen naar mensen die in het ziekenhuis gele-
gen hadden. 
31 Plantjes gingen er naar mantelzorgers en ouders van kinderen met 
extra zorg. 
15 Boeketjes gingen er naar gezinnen waar een geboorte was. 
23 Fruitdozen gingen er naar langdurig zieken rond de Kerst. 
5 Fruitschalen gingen er naar gouden huwelijksparen, 1 naar een 60-
jarig jubileum.  
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. Overboeking januari 2017. 
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. 
In maart komen de comitéleden langs om de donatie voor 2017 te in-
nen. Mocht u nog geen donateur zijn, maar spreken onze activiteiten u 
aan, neem dan contact met ons op: anja.visschers@gmail.com. 
Dank aan het comité, maar vooral aan u, Steenselnaren. 
Rabobank CLUBKAS CAMPAGNE 
De Rabobank stelt een deel van hun winst beschikbaar als extra onder-
steuning 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 stem-
men. Van donderdag 6 april t/m zondag 30 april mogen zij via een spe-
ciale site hun vijf stemmen uitbrengen op de clubs die zij een warm hart 
toedragen. Deze stemmen bepalen de hoogte van de bijdrage voor on-
ze club Dus stem op Nieuwe Levenskracht Steensel!!! 
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Je kunt je nog steeds aanmelden voor de KWIS 
Stuur ‘n e-mail vóór 1 april naar stinselsekwis@live.nl 

De kwisboeken liggen bijna klaar. De strijd 
kan dus bijna beginnen. Zaterdag 8 
april !!!! Om 19.00 uur kunnen de kwisboe-
ken door de deelnemende teams worden 
opgehaald bij gemeenschapshuis De Höl-

lekes. Tussen 23.00 uur en 23.30 uur mogen de ingevulde 
kwisboeken weer worden ingeleverd. Wij wensen alle deelne-
mers heel veel wijsheid, succes en gezelligheid! Het toetje is 
op woensdagavond 26 april! Dan is uiteraard de uitreiking. 
Wie gaat met de hoogste eer strijken? Zijn het  de Vondebroe-
kies, The Brains of Zo moeder Zo dochter? Hoe groot zijn de 
kansen voor De Smollies, De Habbies en Jezus Quiztus? En 
wat te denken van Tis wa’k wis en Kwistutwel? Hoe zal de 
muziekvereniging Kempengroen het ervan af brengen? Hier-
onder volgt nog een tip! En succes met de laatst voorbereidin-
gen!! 
 Met carnaval was er een mogelijkheid om een hint te verkrij-
gen! Omdat na carnaval zich nog enkele teams hebben aan-
gemeld en er nog tot 1 april kan worden ingeschreven, heeft 
de organisatie besloten om nog één mogelijkheid te creëren 
om deze belangrijke hint te bemachtigen. Dit om iedereen ge-
lijke kansen te geven. Jullie krijgen deze hint niet zomaar. Jul-
lie zullen er iets voor moeten doen. Tussen 1 april en 8 april 
zal in één van de supermarkten in Eersel deze belangrijke hint 
te vinden zijn op het mededelingenbord.  

Succes! 
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OPROEP !!! OPROEP !!! 
Wie kan er een uurtje in de maand vrij maken? 

We zijn namelijk dringend op zoek, naar een bezorger voor de Pierebo-

de,  voor de Genderweg en de Hees. 

U hoeft het niet helemaal voor niets te doen, want we belonen u regel-

matig met een leuke attentie. 

Bent u diegene, laat het mij weten.  Gonnie Wouters van Hulst.  

Tel: 0497-517139 of gwouters@dehollekes.nl 

 

Vergadering RAAD VAN TOEZICHT van GEMEEN-

SCHAPSHUIS 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 19 april 

2017 ,uiteraard in De Höllekes om 20.00u. 

Wij denken alle betrokken verenigingen en stichtingen een uitnodiging 

te hebben toegezonden; mochten wij  echter iemand zijn vergeten dan 

verzoeken wij U contact met ons op te nemen. 

Samen willen wij  de Höllekes het cultureel hart laten zijn van Steensel, 

uw hulp is daarbij onmisbaar. 

Jan Willems, voorzitter RVT         Hendrik Smits, secretaris RVT 

Kaarten te koop in De Höllekes 

Er zijn veel nieuwe goedkope kaarten te koop voor diverse gelegenhe-

den, van geboorte tot condoleances, huwelijk, verjaardag etc 

Reserveer tijdig een zaal in  

“De Höllekes”. (513033 

Dit kan ook via de website: www.dehollekes.nl 

Let op!!! Als een activiteit  niet doorgaat geef dit dan 

zo snel mogelijk door!!!! 
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12 april: Een prachtige wandeling van de Grenslopers 
De Familie Suykerbuyck in Borkel is  de startlocatie voor de warming-
up van de Valkenswaardse wandelweek (zie www.wandelweek.com). 
Een historische plek, want in de septemberdagen van 1944 ontmoetten 

op deze plek inwoners van Borkel de verkenners 
van onze geallieerde bevrijders, de eersten op Ne-
derlands grondgebied, die dwars door vijandelijk 
gebied moesten onderzoeken of de brug verder-
op  richting Valkenswaard nog intact was en sterk 
genoeg om de oprukkende tanks  te dragen. Het 
monument tegenover het café ( dat vroeger Het Wit-
te Paard heette) vertelt daarover meer. 
De routes gaan door de Malpie met z’n heide, bos-
sen en zandverstuivingen. Langs het Groot-
Malpieven dat in oude luister is hersteld en door het 

gebied van De Vossenberg, waar de KADI-wagen weer een plekje 
heeft om de wandelaars van de nodige hapjes en drankjes te voorzien. 
Verderop gaat het over smalle paadjes langs de meanderende Dom-
mel en door het gebied van De Opperheide. Al lijkt het misschien voor 
ervaren wandelaars bekend terrein, toch zitten er nieuwe stukken in de 
verschillende routes die de lopers aangenaam zullen verrassen. Er kan 
worden gekozen uit de afstanden van 8 en 14 km met start van 08.00 
tot 14.00 uur, de lopers op de 20 km gaan vóór 12.00 uur op pad en de 
24 km start tot 11. 00 uur.  De lopers die de langste afstand van 30 km 
willen wandelen kunnen tot 10.00 starten om weer tijdig terug te zijn. 
 

Jaarmarkt Steensel  
Op zondag 9 april a.s. vindt de tradi-
tionele jaarmarkt in Steensel plaats. 
In de Frans van Nunenstraat en de 
Korte Kerkstraat worden weer diver-
se marktkramen geplaatst waar de 
marktkooplieden hun artikelen aan-
bieden. Ook de schoolkinderen zijn van harte welkom om hun spulle-
tjes te verkopen. Naast de markt zorgt het gilde er altijd voor dat er en-
tertainment is. Op het terras bij de Höllekes speelt een orkest gezellige 
muziek. Dit jaar komt een circus naar Steensel met veel speciale 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 

https://i0.wp.com/degrenslopers.nl/wp-content/uploads/2017/01/Malpie-2014-020.jpg


1 5 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            8 

 

 
a p r i l  2 0 1 7  me d e d e l i n g e n b l a d  v o o r  S t e e n s e l      9  

 

 


