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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 

bij De Höllekes: tel 513033 

De Stinselse Kookpot  

Elke 3e donderdag van de 

maand wordt er gekookt voor 

Steenselse gasten.  

De volgende kookpot is op 

15 december 2016,  
Als je een keer 
niet kunt dan af-
melden bij Fridy 
514660. Hier kun 
je ook informeren 
of er nog plaats is. 
De verdere data 
voor 2016-2017 : donderdag  
19 jan. - 16 febr.. - 16 mrt. - 
20 april - 18 mei - 15 juni 

Film op de tweede 

donderdag .  

geregisseerd 

door Jacob Berger 

met Gérard Depar-

dieu, Guillaume 

Depar-

dieu en Sylvie Testud 

Paul, 28, is van plan zijn vader Leo 

Shepherd te kidnappen. Deze, een 

bekende schrijver, reist met de mo-

tor naar Stockholm om er een prijs 

te ontvangen. Een paar dagen lang 

zal de hele wereld denken dat 

Shepherd overleden is... 

Tot ziens in “De Höllekes” 8 decem-

ber om 1400 uur. 
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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”: 

december 2016 
 8 december Filmvoorstellin 

 11 december Steensel in Kerstsfeer 

 15 december KOOKPOT  Kerstmenu 

 16 cecember Kerstviering KBO 

 19 december Kerstborrel Lucida 

 26 december 2e Kerstdag Kerkplein Glühwein Kempengroen 

 

Geef de jaaractiviteiten door bij de dorpskalender  

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

 

 

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 bestuurs-

leden. Dit kan ook als u de bijdrage wilt ver-

hogen. Ook kunt u uw bijdrage storten op nr.NL10RABO01128 

01854 Vrienden van “De Höllekes”. 

 Het 10 december weer Steensel in Kerstsfeer is 

 Sluiting Höllekes tussen Kerst en Nieuwjaar 

 Doorgeven activiteiten Dorpskalender: zo snel mogelijk 

 Iedereen kan dan met de planning van 2017 rekening houden 

met reeds geplande activiteiten 

 Wij iedereen heel fijne feestdagen toewensen en hopelijk de 

zwarte pietdiscussie eindelijk eens ophoudt 
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Stinsel in  Kerstsfeer 2016 
Zaterdag 10 december, van 14.00 tot 18.00 
uur,   in en om gemeenschapshuis De Holle-
kes “Stinsel in Kerstsfeer” 2016 
In een gezellige kerstsfeer met elkaar keuve-
len. Dat is de kern van “Stinsel in Kerstsfeer” 
op zaterdag 10 december in Steensel. Een leuke kerstmarkt, 
kunst maar ook dans, live muziek, diverse kinderactiviteiten, vuur-
korven,  en een heuse “arrenslee” met Kerstman mogen daarbij 
natuurlijk niet ontbreken. Ook zijn er volop mogelijkheden om een  
lekker drankje of hapje te nuttigen. Kortom: een dag voor jong en 
oud om gezellig samen te zijn. Wat is er nu leuker dan onder het 
genot van een kop warme chocolademelk of glühwein bij een 
knapperend vuur te luisteren naar één van de spannende verha-
len van de verhalenvertellers. Oude foto’s van Steensel te bekij-
ken en ondertussen te luisteren naar de sfeervolle muziek van 
het orkest of te kijken naar een mooie dansvoorstelling? Voor de 
kinderen zullen er ook diverse leuke activiteiten zijn. En op de 
sfeervolle kerstmarkt worden allerlei leuke originele handgemaak-
te artikelen aangeboden. Er hebben zich maar liefst 6 nieuwe 
deelnemers gemeld ! Even als andere jaren hebben we er voor 
gekozen om één goed doel te kiezen waaraan het ingezamelde 
bedrag gedoneerd zal worden. Dit jaar is wederom gekozen om 
het ingezamelde bedrag te besteden in Steensel en te doneren 
aan de werkgroep Steensels Archief. Deze keer zullen de ingeza-
melde middelen worden gebruikt om het originele oude torenuur-
werk uit 1912 te restaureren. Vanaf het moment dat de aandrij-
ving  van de wijzerplaten elektrisch werd gemaakt staat het toren-
uurwerk al jaren “werkloos” op de eerste verdieping van de toren. 
De werkgroep wil het uurwerk weer op gang brengen en in volle 
glorie herstellen. Op zondag 11 december van 11.30 – 13.30 uur 
kunt u een bezoek brengen aan de toren en zelf zien in welke 
staat het torenuurwerk nu verkeert en dat een restauratie wense-
lijk is! “Stinsel in Kerstsfeer”: een dag door Steenselnaren, voor 
iedereen die van een sfeervolle kerst houdt.  
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met  
wlarmit@dehollekes.nl 
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Jan en Antonetta krijgen geen kinderen en zijn oom en tante van Alle-
gonda Groenen. Op latere leeftijd ontstaan bij deze Jan van de Ven 
problemen met zijn gezichtsvermogen. “Jongen, loop nog eens met 
me tot Helmus Pijs” vroeg d’n blinde Jan aan Huub van de Ven toen 
die nog een manneke was en een bietje wijd af familie. Helmus Pijs 
woonde op het eind van de Riethovenseweg en is de voorvader van 
alle families Pijs uit Steensel.  
Na het overlijden van Antonetta in 1922 wordt de blinde, hulpbehoe-
vende Jan opgenomen in de boerderij van Groenen. Bejaardenhuizen 
en zorginstellingen bestonden nog niet in die tijd. Familie zorgde voor 
elkaar. In 1928 sterft d’n blinde Jan en met hem bloeit een korte zijtak 
van de Steenselse familie Van de Ven dood.  
Het bevolkingsregister meldt dat in 1932 Leonardus (Narriske) de 
Waal, schilder, vanuit de Mierden zich op dit huisnummer vestigt. La-
ter verhuist Narriske naar de andere kant van de weg (nr. 22) meer 
richting Riethoven. Het boerderijke van d’n blinde Jan was zo verval-
len dat het daarna is gesloopt. 
--------------------------------------------------- 
*) Naar Johannes van den Langenberg. Kleinzoon Peter Johannes 
van der Waerden vestigt zich later op de Stevert (nu huisnummer 20), 
de boerderij bekend van Jantje de Bruijn (zie de film van 1968). Deze 
familie Van der Waerden woont daar tot 1916. Frans van der Waerden 
uit de Sinte Lucijweg vertelde mij dat hij uit deze familielijn stamt. 
 

Programma december 2016 
Vr. 9    Kerststukjes maken, aanvang 9.30 
uur in De Höllekes. 
Za. 10 Kerstmarkt, aanvang 14.00 uur in De 
Höllekes. 
Ma. 19 Kerstborrel aanvang 20.00 uur in De 

Höllekes.  
  

Ik geef het toetsenbord door aan  
Teun van Woerkum maar dit is niet ontvangen, dus we blijven vol 
spanning afwachten 

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 
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Deze Jan van de 
Ven, ook landbou-
wer,  treedt in 1879 
in het huwelijk met 
Antonetta van der 
Waerden uit Kneg-
sel. Ook zij trekken 
in bij moeder, al 
weduwe sinds 
1861. Het is niet 
helemaal duidelijk 
hoe de opvolging 
precies verloopt, 
maar in het bevol-
kingsregister van 
1890 wonen wedu-

we Francisca (+ 1891) en het echtpaar Johannes en Antonetta in het 
achtergelaten huis van Van Thiel aan de Riethovenseweg en vestigt 
Antoon Scheepers (“de Jood” genoemd) zich in 1904 komend uit Aren-
donk in de boerderij/winkel die daarna café de Sport gaat heten. Anto-
netta van der Waerden, echtgenote van d’n blinde Jan, komt uit Kneg-
sel maar heeft banden met Steensel.  
Rond 1800 woont Willem van der Waerden in de boerderij aan de 

Knegselseweg die nu nog op dezelfde locatie staat. Willem is de opa 

van Antonetta. In 1871 gaat deze boerderij over in andere handen*), 

maar als in 1900 Johannes Cornelis Groenen uit Knegsel eigenaar 

wordt, keert ook de band met Van der Waerden terug. Adriana van der 

Waerden, de oudste zus van Antonetta, trouwt met Steenselnaar Anto-

nius van Hulst en 

hun dochter Alle-

gonda is de echtge-

note van Jan Groe-

nen. Hun kinderen 

Janus en Wies 

Groenen zijn de 

laatsten die hier 

boeren. Daarna 

heeft het pand iets 

met auto’s (zie oude 

foto).  
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Speculaasactie in Steensel 
Stichting Harapan zet zich in kindertehuis Resurexio op Flores! 

Op Flores, een van de armste eilanden van Indonesië,  heeft de Belgi-
sche ontwikkelingswerkster Mevr. Colson (Mama België) 6 kindertehui-
zen opgezet voor kansloze kinderen In Lekebai staat het kindertehuis 
Resurexio. Dit moet grondig worden gerenoveerd om de kinderen goed 
te kunnen blijven opvangen. Dit gebeurt o.a. door de SPECULAAS-
ACTIE De opbrengst van deze actie wordt  bestemd voor renovatie 
van kindertehuis Resurexio  Ook u kunt mee doen Steun de kans-

loze kinderen op Flores door een of 
meer pakken speculaasbrok te kopen 
Een pak speculaasbrok met 3 stuks 
kost slechts € 2,-In Steensel kunt u de 
speculaas kopen bij: José Meijer – 
Castelijns Hees 28, tel. 518679  Voor 
bedrijven en instellingen: in een fees-
telijke verpakking (€ 0,25 extra) is het 

een leuk presentje met Sinterklaas of Kerst voor het personeel!! U kunt 
ook een gift storten op NL29 Rabo 0177 06 22 66  met vermelding : Re-
surexio.  Stichting Harapan is een ANBI, giften komen in aanmerking 
voor belastingaftrek.  Informatie over deze stichting vindt u op 
www.harapan.dse.nl 
 
 
 
 
 
 
 

Fotoclub Kemfodia 
Het afgelopen jaar heeft fotoclub Kemfodia foto’s 
gemaakt tijdens diverse activiteiten in de Gemeen-
te Eersel. Van deze foto’s is audiovisuele serie ge-
maakt. 
Deze serie is te zien tijdens de expositie op 26 en 
27 november a.s. in het Streekmuseum De Acht 
Zaligheden te Eersel. 

Openingstijden zijn op beide dagen van 13.00 tot 17.00 uur. De fotogra-
fen zijn op beide dagen aanwezig. 
 

http://www.harapan.dse.nl/
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Nieuws van de parochie St Lucia Steensel 
Vieringen met Kerstmis 2016 en  
Oud&Nieuw 31-12-2016/01-01-2017 zijn als volgt: 
 Kerstavond Zaterdag 24 dec is in Eersel om 18.00 uur een ge-

zinsviering met medewerking van de Jeugdafdeling van muziek-
vereniging “De Goede Hoop”.  

 In Steensel  is om 19.00 uur de viering van Kerstavond met het 
gemengd koor. De voorganger is of em. pastoor Van Bergen of 
em. pastoor De Groof (pastores van de Nieuwstraat) 

 1e kerstdag zondag 25 dec.  is om 11.00 uur de mis met het gre-
goriaans koor. Voorganger: pastores van de Nieuwstraat 

 2e kerstdag maandag 26 dec om 11.00 uur met muziekvereniging 
Kempengroen.  Voorganger: pastoor Van Lamoen 

 Nieuwjaar zondag 1 jan 2017 is de Eucharistieviering om  11.00 
uur met het gemengd koor. 

Wijziging begintijd vieringen in 2017. 
Vanaf januari 2016, zijn de zondagvieringen hier in Steensel om 11.00 
uur. Er was afgesproken om na een jaar te bekijken hoe dit bevalt. Het 
blijkt dat we in Steensel de aanvangstijd van 11.00 uur aan de late kant 
vinden. Om zoveel als mogelijk iedereen tegemoet te komen is beslo-
ten dat met ingang van zondag 8 januari de zondagsviering om  10.00 
uur is. Daarbij zal op de 1e, 3e (en indien het zich voordoet) de 5e 
zondag van de maand diaken van Olmen een communiedienst verzor-
gen. Op de 2e en 4e zondag van de maand zal pastoor Van Lamoen 
voorgaan in een Eucharistieviering. 

LET OP: NIEUW TELEFOONNUMMER LUCIAKERK:  337830  
 

Eerste Heilige Communie  
Op zondag 14 mei 2017 vindt om 11.00 uur de Eerste Heilige Commu-

nie plaats in de Sint Lucia kerk te Steensel. 

Zijn er kinderen uit Steensel die hun Eerste Heilige Communie willen 

doen, maar zich nog niet hebben opgegeven, laat het even weten 

via famsmit@chello.nl. Groetjes, Anke Aidam en Sindy Smit 

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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Harrie Huijbers Cronieck 
Den blinde Jan  
Aan de Riethovenseweg ligt een braak stukje grond waar een bord van 
een makelaar in staat. Het is te koop en men mag er een of zelfs twee 

huizen bouwen. De plek ligt er al 
weer heel wat jaren zo bij. Daar-
voor was het de moestuin, d’n 
hof, van Jan en Cato van der Aa 
van de boerderij er tegenover 
aan de andere kant van de weg. 
Is het altijd een lege plek ge-
weest? Zo’n verloren stukje 
woeste grond dat nergens bij 
hoorde. Een smeeltje zou men 

op zijn Brabants zeggen.  Nee hoor, ooit stond daar een huis. Het is een 
plek met historie van Steenselse families.  Op de eerste kadasterkaart 
van 1832 zie je het huis ingetekend in de directe omgeving van de oude 
school, het pand van voormalig café De Sport en het huis dwars op de 
weg dat ooit boterfabriek was. Het ensemble van deze panden herken je 
nog in de huidige bebouwing aan deze zijde van de Joseph Schulteweg. 
In 1832 is het verdwenen huis eigendom van Martinus van Thiel. Hij is 
getrouwd met Angelina Keeris en zij hebben drie kinderen. Burensitua-
ties leiden toen veel meer dan nu tot huwelijken. Zoon en opvolger Jo-
annes van Thie trouwt in 1840 met Anna Catharina van de Ven. Zij is 
een dochter van Gijsbert van de Ven die landbouwer en winkelier is in 
het naastgelegen pand dat na de oorlog als café De Sport bekend wordt 
in Steensel. Jan van Thiel is bouwman (landbouwer) meldt het bevol-
kingsregister van 1850 van de gemeente. Het huis is dus een ouderwets 
kleine boerenstulp geweest. Jan en Anna Catharina krijgen geen kin-
deren en sterven in 1873 en 1874 kinderloos. Het boerderijtje blijft daar-
na van betekenis voor de familie Van de Ven en Van der Waerden in 
Steensel. Buurman Gijsbert van de Ven erft uit zijn vierde huwelijk een 
boerderijtje op de hoek van de Zandstraat. Hij heeft twee zonen, Joan-
nes die naar de Zandstraat verhuist, en Martinus die in 1845 trouwt met 
Francisca van de Poel, ook uit Steensel. Zij gaan wonen in het ouderlijk 
huis bij Gijsbert (+ 1853). Martinus en Francisca krijgen vijf kinderen. 
Een zoon en een dochter sterven jong en twee dochters huwen uit. Eli-
sabeth naar Knegsel (Heijmans) en Willemijna is de eerste vrouw van 
Wilhelmus Bierens, de voorvader van alle huidige families Bierens in 
Steensel. En dan is er nog zoon Johannes, geboren in 1847, op latere 
leeftijd d’n blinde Jan uit dit verhaal.   
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AANKONDIGING: "A-MEEZING PIEREGAT " 
Carnavalszaterdag 25-02-2017  
Aanvang: nog nader te bepalen tijdstip    
Plaats: De Höllekes 
Om carnavalszaterdag voor de komende jaren 
weer nieuw leven in te blazen en te zingen, hebben 
enkele mensen uit het bestuur van De Höllekes en 
Muziekvereniging Kempengroep  in overleg  met 
NIKS (Nieuw Initiatief Karnaval Steensel) het initia-
tief genomen om een ouderwetse carnavalsavond te organiseren 
met veel zang en hoempa pa muziek zoals dat vroeger gebruike-
lijk was tijdens het carnavals weekend. Carnavalsvierders kunnen 
op de welluidende carnavaleske klanken van het nog te vormen 
orkest meezingen en meedeinen. Teksten hiervoor zullen op een 
groot projectiescherm getoond worden. De organisatie hoopt op 
deelnemende zanggroepen van koren, sportclubs, gilde, buurt-
verenigingen vrienden- en vriendinnengroepen en andere vereni-
gingen  om van dit evenement een groot succes te maken. We 
zullen nieuwe initiatieven moeten ontwikkelen om carnaval in ons 
Pieregat levendig te houden.  
Wat hebben we nodig: 
* Gevorderde muzikanten: uit Steensel en omliggende dorpen, 
maakt niet uit waar vandaan. 
*  Mensen die ons willen helpen met de organisatie, denk aan 
mensen voor het licht en geluid, arrangeurs, mensen voor decor 
en aankleding,  mensen voor op- en afbouw. Uiteindelijk is ie-
dereen die een steentje bij wil dragen om dit te doen slagen van 
harte welkom. 
Na deze aankondiging in de Pierenbode gaan we lobbyen en 
mensen benaderen. Hopelijk kunnen we mensen zo enthousiast 
krijgen dat ze zich spontaan aan gaan melden bij onderstaande 
organisatie. Hiervoor alvast bedankt namens de organisatie!!!!! 
Namens de organisatie: 
De Höllekes: Geert Coppens en Toon van der Aa 
Muziekvereniging Kempengroen: Geert van Gerwen en Ad Hoeks 
Aanmelden graag per mail en voor informatie kunt u ons bellen: 
Geert Coppens gewico@upcmail.nl    gsm: 0653210973 
Geert van Gerwen gajvangerwen@kpnmail.nl gsm: 0652383966 
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