
1 4 e  j a a rg a ng  n r  8   w e b s i t e :  w w w . d e h o l l e k e s . n l            6 

 

 

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.  

We zijn even op vakantie!! De volgende 

kookpot is op 15 september 2016,  

Als je een keer niet kunt dan afmelden bij 

Fridy 514660. Hier kun je ook informeren of 

er nog plaats is. 

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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Heeft u een bericht voor de Pierenbode? 

Stuur dit dan  

vóór de 19e van de maand naar:  

pierenbode@dehollekes.nl  

 “Belangrijke gebeurtenissen in Steensel”: 

Augustus-september 2016 
 23 juli-4 sept vakantie Höllekes gesloten 

 13 - 16 aug Kermis 

 15 augustus Wielerronde 

 1 september Samen eten KBO 

 7 september alleroudstenreis 

 8 september film 

 15 september Kookpot 

Geef de jaaractiviteiten door bij de dorpskalender  

van website: www.dehollekes.nl.  
Zo staan alle activiteiten van Steensel op één site 
De volgende pierenbode is voor oktober  en verschijnt eind septem-

ber. Artikelen doorgeven vóór 19 september.  

 

Wist u dat: 

 We nogmaals de actie “Vrienden van De Höllekes” 

aanbevelen.  

 We graag  de Steenselse verenigingen een gratis 

tehuis bieden.  

 We iedereen in dit ontmoetingscentrum willen begroeten al is het 

maar voor een kopje koffie, een drankje of een praatje. 

 Je terecht kunt voor Dans, Toneel, Gym, Post, Kaarten, Afgeven 

van pakketjes, Biljart, Muziek enz. enz. 

 Dus de Höllekes moet open blijven. 

 Heb je  de actie gemist of overweegt u de bijdrage te verhogen 

neem dan contact op met De Höllekes of een van de bestuurs-

leden!!!! Of stort uw bijdrage op nr.NL10RABO01128 01854 Vrien-

den van “De Höllekes”. 
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Film op de tweede donderdag [donderdag 8 september] 

Être et avoir is de documentaire over een Franse 

plattelandsschool, die in 2002 in korte tijd de wereld 
veroverde. De documentaire won verschillende filmprij-
zen, en werd vooral geroemd om het authentieke, een-
voudige beeld dat het gaf van het Franse platteland.  
Tot ziens in “De Höllekes” om 1400 uur. 

Gewoon eens lunchen bij de boer 
Het voorjaar is weer begonnen. De koeien gaan de wei in en de trac-
tors het land op.  Er moet veel gebeuren bij de boeren, maar wat ei-
genlijk precies? Kom gewoon eens langs. Het afdelingsbestuur van 

het ZLTO voor de gemeenten Eersel & Veldho-
ven nodigt je uit bij onze boeren, 24 juli bij de 
familie van der Aa in Steensel, 21 augustus 
bij de familie Klaasen in Knegsel en 28 augus-
tus bij familie van de Pas in Vessem.  
Er staat een boerenlunch en goeie kop koffie 
voor je klaar. Gewoon zoals het hoort. De boe-
ren zullen vervolgens een rondleiding verzor-

gen over hun bedrijf. Dus altijd al eens een kijkje willen nemen bij die 
boer in de buurt? Geef je dan nu op voor één van de lunches via boe-
renlunchzlto@gmail.com.  De uiterste datum is 2 weken voorafgaand 
aan de betreffende boerenlunch. We vragen een bijdrage van €7,50 
per persoon. Om het gewone karakter te behouden is er een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar, dus zorg dat je er snel bij bent! 
 

Nierstichting 
Beste mensen van Steensel, 
Van 18 t/m 24 september wordt uw donatie voor de 
Nierstichting weer gevraagd. Helpt u mee om de 
draagbare kunstnier voor dialyse patiënten te ont-
wikkelen?  Een draagbare kunstnier geeft de dialy-
se patiënt meer vrijheid en energie. Nierschade 
voorkomen: er wordt een campagne gestart over minder zout eten. 
Ook wordt er onderzoek gedaan naar nierveilig medicijngebruik. Helpt 
u mee om de wereld van Nierpatiënten weer groot te maken??? 
Bij voorbaat dank. Riet Gosselink-Timmermans. 
Coördinator collecte Nierstichting. 
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Dank u wel 
 
 

De actie om degenen, die nog geen vriend van de 
Höllekes zijn, te benaderen om dit te worden is een 

groot succes geworden! 
Het overgrote deel van de  

Steenselse gemeenschap is nu  
”Vriend van De Höllekes”!!! 

 
Daardoor wordt het mogelijk om De Höllekes, ons ge-

meenschapshuis van Steensel, voor alle Steenselse 
verenigingen weer gratis beschikbaar te stellen. 

 
Dank zij alle bijdragen blijft De Höllekes  

een financieel gezonde instelling. 
 

Een aantal bewoners konden we niet benaderen, om-
dat zij niet thuis waren.  

Het zou fijn zijn als ook zij  
“Vriend van de Höllekes” worden. 

 
Sluit je dus aan en  

maak een jaarlijkse overschrijving! 
 

Stort uw bijdrage op nr.NL10RABO01128 
01854 Vrienden van “De Höllekes”. 
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Harrie Huijbers Cronieck 
Is met vakantie 
 

Ik geef het toetsenbord door aan  
Robin Bouwmans, maar dit is niet ontvangen. Hij kan er dus de hele 
vakantie over denken. Misschien maakt hij er wel een lied van!  
 

Huisartspraktijk Steensel is wegens zomervakantie gesloten 
van 15 augustus t/m 2 september. 
Er wordt waargenomen door de huisartsen C. van der Sluijs en S. 
Schellekens, Schoolstraat 2 te Riethoven. Telefoonnummer 040-
2041620. Voor spoedsituaties zijn zij op werkdagen ook te bereiken op  
spoednummer 06-25568995 
 

Spaarkas 
De laatste lichting van de spaarkas is op maandag avond 25 
juli 2016 
We zien jullie volgend jaar weer graag terug en de eerste 
lichting zal weer zijn op maandagavond 12 september 2016 
Op vrijdag 12 augustus 2016 as wordt de spaarkas weer ge-
licht. 

U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur in de hollekes  om uw spaar-
kas op te komen halen 
Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor het afgelopen jaar 
en zien jullie graag volgend jaar als goede spaarders weer terug 
Iedereen een fijne vakantie toegewenst en prettige kermisdagen 
Anita en Ellen 
NIEUWE LEDEN ZIJN ALTIJD WELKOM 
AANMELDEN BIJ COBIE OF ED AAN DE BAR 
BIJ ANITA EN ELLEN KAN DIT OOK ALTIJD 
 

Wij wensen iedereen een fijne vakantie!   

Geniet van elkaar,  

van het samen zijn,  

van de mooie dingen en  

als het even kan  

van het mooie weer  
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Wandelen Grenspark wandelingen 2016 
Dinsdag 26 juli: VALKENSWAARD 
Starttijden tussen 8 en 15 uur. Startbureau sluit om  17 
uur. 
Afstanden: 7, 11 en 17 km Startplaats: Atletiekvereni-
ging AVV, Pastoor Heerkensdreef 8, 5550 AC Val-
kenswaard (NL) 

Dinsdag 2 augustus: LUYKSGESTEL De Grenslopers 
Starttijden: 7 km:  tussen 8 en 15 uur  Startbureau sluit om 18 uur. 
Startplaats: Gemeenschapscentrum Den Eijkholt, Kapellerweg 3, 
LUYKSFESTEL  (NL) 
Dinsdag 9 augustus: EERSEL 
Starttijden: tussen 8 en 15 uur. Startbureau sluit om 17 uur.            
Afstanden: 7,11en 17 km. Startplaats: Gemeenschapshuis De Leen-
hoef, Steenselseweg 8,  5511 AG Knegsel (NL) 
Dinsdag 16 augustus: BERGEIJK 
Starttijden:  7  km tussen 8 en 15 uur Startplaats: Buurthuis ‘t 
Sant, Witrijtseweg 9, 5571 XJ Bergeijk – Weebosch (NL) 
Dinsdag 23 augustus: BLADEL 
Starttijden : tussen 8 en 15 uur,  Startbureau sluit om 17 uur. 
Startplaats: Hotel de Tipmast, Tipmast 48a, 5531 NG Bladel (NL) 
 

Buurtbiljart 
Na de vakantie begint het buurtbiljart weer. Wil je 
hieraan ook nog meedoen, geef het dan even 
door aan de bar. 
De eerste wedstrijden zijn: 
12-9 Riethovenseweg 1- Riethovenseweg 2 
13-9 Eindhovenseweg1- Eindhovenseweg2 
15-9 Kerkenzwervers  Lucijzwervers 
18-9 Schulteweg   Reenbocht 
Het opgeven voor het pentatlontoernooi kan tot 1 oktober 

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 

Tijdens de kermis is ons terras weer geopend.  

Dus kom gezellig een glaasje drinken 


