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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 op 21 decem-

ber 2017, Verder 18 januari,15 februari, 15 maart, 19 april, 

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.:  
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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 2017 

 8 dec.  Kerststukjes maken, Lucida Om 9.30 uur bij De Hollekes. 

 9 dec.  Kerstkraam inrichten en kerstmarkt. Lucida 

 14 dec. Film Bucketlist 

 15 dec. KBO Kerstviering   KBO  .   

 21 dec. Kookpot 

 .23 dec. 2017 t/m 1 jan 2018 Höllekes gesloten 
 
Er kan nog veel meer geprofiteerd worden van de faciliteiten die 

“De Höllekes” biedt. Geef uw programma met beschrijving van 

activiteiten door aan de Pierenbode en bij de website: 

www.dehollekes.nl>>dorpskalender, zodat iedereen weet 

wat er te doen is in het dorp .Kijk hier dus voor je iets orga-

niseert of er niet heel veel gepland staat op die datum.  
 

Wist u dat 
 De vergaderkamer een prachtige nieuwe vloer heeft. 

Dit hard nodig was. Dank zij de inzet van vrijwilligers 

het erg mooi is. 

 De kerstsfeer ook in De Höllekes steeds meer zichtbaar wordt 

 Hopelijk Steensel in Kerstsfeer weer een succes wordt 

 

Vakanties De Höllekes in 2018 

• Grote vakantie van 7 juli tot 19 augustus 

Met Steensel Kermis natuurlijk wel open 
• Kerstvakantie van 22 december2018 t/m 1 januari 2019 
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Harrie Huijbers Cronieck 
Regenten van oud-Steensel (2) 
In de tijd voor 1811 toen er nog geen gemeente bestond, dus voor de 
Franse intocht van Napoleon, waren de mensen in Steensel voor be-
stuur en rechtspraak aangewezen op de dingbank Eersel, Duizel en 
Steensel en op het dorpsbestuur. De schepenen, borgemeester en col-
lecteur der belastingen waren de verantwoordelijke personen uit het 
dorp. In de vorige Pierenbode hebben we uitgelegd hoe dat zat. Vier 
vertegenwoordigers uit het dorp die ongetwijfeld naast de pastoor en 
het hoofd der school (d’n bovenmeester) tot de notabelen van Steensel 
werden gerekend. Hoe klein ook (ongeveer 50 huizen), toch vier be-
noemde vertegenwoordigers. De handge-
schreven boeken van de schepenbank en 
het dorpsbestuur zijn bewaard gebleven en 
zittten in ons archief. Daarin kun je lezen wie 
toen de regenten van Steensel waren. De 
borgemeester is elk jaar een ander persoon, 
maar de schepenen zitten meerdere jaren. 
Zo heb ik het boek met de dorpsrekeningen 
van 1776 tot 1808, de periode vlak voor de Franse omwenteling, door-
gespit op de geschreven namen. Zie het overzicht hieronder. Vaak ho-
ren in deze periode Martinus van Stiphout, Andries van Tiel, Hendrik 
Keeris, Jan van der Hijden, Rijnier Kolen en Antonius, Hendrik en Fran-
cis Geerits tot de schepenen van Steensel en staan zij ook in het rijtje 
borgemeesters. Namen waarvan geen nazaten meer bekend zijn hier. 
Dat is anders voor die ene naam die er bovenuit steekt, namelijk die 
van Mathijs van Nunen. Hij doet 20 jaren mee als schepen en is twee 
keer borgemeester. Hij is de voorvader van alle Van Nunens die nu 
nog in Steensel wonen, en bekend zijn van de Zwanehoeve, de Berg-
hoeve, de garage, jaren lang beheer van de toren, wethouder Frans 
van Nunen van 1900-1923 in de gemeente Duizel en Steensel en tot 
WO II nog verschillende perioden in de gemeente Eersel (naar hem is 
de straat genoemd), hoofd van de school ‘mister’ Van Nunen Mathijs 
van Nunen woonde en boerde (het waren allemaal boeren) aan de 
Eindhovenseweg waar nu partycentrum De Ster staat. Hij was ge-
trouwd met Maria Catharina van Stiphout  en dat laat zien dat familiere-
laties een rol speelden. Maria Catharina is een dochter van Martinus 
van Stiphout. Hendrik Geerits was getrouwd met Helena van Nunen, 
een zuster van Mathijs. Francis Geerits is een neef van Hendrik 
Geerits. Opvallend is dat de collecteurs, de inners van de belastingen,  
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Kempenmuseum op zoek naar Kunst 
In menig Kempische huiskamer is wel enige vorm van kunst terug te 
vinden. En dan bedoelen we niet uw vakantiefoto's of de prachtige 
knutselwerken van uw (klein)kinderen. Nee, echte kunst. Kunst van 
professionele kunstenaars, kunst met een grote K. Een enkeling heeft 
deze wel eens gezien bij de buren toen hij of zij daar uitgenodigd werd 
voor de koffie. Meestal blijven deze beroemde kunstwerken echter aan 
het oog onttrokken. Daar wil Kempenmuseum De Acht Zaligheden 
graag verandering in brengen.  
Daarom stellen wij een wel zeer ondeugende vraag: Mogen wij alstu-
blieft uw mooie kunstwerk, voor maar heel even, lenen en tonen in ons 
mooie museum? Zo kunnen we er allemaal even naar kijken en zuch-
ten van verwondering en verbazing om vervolgens verrukt, vrolijk en 
geïnspireerd huiswaarts keren, wetende dat er zoveel mooie Kunst een 
thuis heeft in de Kempen. Vrijwilligers van het museum stonden, en-
thousiast als ze zijn, al in rijen voor de deur met hun kunstwerken on-

der de arm. Echte Kunst zat hier 
natuurlijk niet bij, die hangt veilig 
bij u thuis. En daarom hebben we 
uw hulp nodig! We zijn opzoek 
naar Kunst van gekende kunste-
naars en kunstbezitters die dit wil-
len delen met hun mede-
Kempenaren. Hieruit maakt een 

jury een selectie voor de tentoonstelling in het museum tijdens de Nati-
onale Museumweek in april 2018. Het thema van deze museumweek is 
ons Echte Goud. 
Wilt u uw ‘Goud’, uw kunst met een grote K, met ons allen delen, neem 
dan contact op met het museum. Telefonisch of per mail: 0497-515649 
of kunst@kempenmuseum.nl. Uiteraard draagt het museum zorg voor 
de verzekering en bescherming  van uw kunstwerk en persoonlijke ge-
gevens. Voor meer informatie website: www.achtzaligheden.nl.  
Hopelijk krijgen we veel reacties voor een adembenemende tentoon-
stelling!  

 

Bestuur en medewerkers van De Höllekes wenst  
iedereen in de komende maand  

veel inspiratie en gezelligheid toe. 
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blijkbaar vaak van buitenaf werden aangesteld. Johan Machiel Brocx, 
Jacobius Platteel en Frederik Philip Pastor zijn echt geen Steenselse 
namen. Na de dingbanken en dorpsbesturen komen de gemeenten. 
Schepenen en borgemeesters worden raadsleden, wethouders en bur-
gemeesters. In de gemeente Duizel en Steensel had ons dorp altijd 
vast twee vertgenwoordigers in de raad en vaak ook een wethouder. 
Vanaf 1923 in de gemeente Eersel verdwijnt het vaste patroon en is 
onze deelname in het bestuur wisselend afhankelijk van welke partijen 
zich vormen en wie daarin meedoen. Voor nu en de toekomst geldt 
hoe groter de gemeente, hoe kleiner de kans op een rechtstreekse ver-
tegenwoordiging. Laten we daarom onze dorpsraad koesteren en in 
ere houden.Reacties zijn welkom. Email naar stinselsar-
chief@outlook.com. 
S2 Verpondingen Steensel 1776 - 1808 

 

  Borgemeesters  Schepenen   Collecteur   

1777 
-

1780 

Lambert van Nunen, 
Dielis Lucas Dielis, 

Rijnier Koolen, Anto-
nie van Boxtel  

Antonie Peters 
M van Stiphout 

A Gerits 

1x 
4x 
3x 

Johannes Machiel Brocx 4x 

1781 
-

1790 

Martinus van Stip-
hout, 

Arnoldus Keeris 
(2x), Hendrik 

Geerits, Francis 
Geerits, Geert van 

der Aa, Willem Kuij-
pers, Matthijs van 

Nunen, Willem 
Sleegers 

A Gerits 
L van Nunen 
M van Nunen 
A van Thiel 

Lambert Kuijpers 
A van Breda 

Hendrik Keeris 
Jan van der Hijden 

1x 
1x 
10x 
3x 
1x 
1x 
5x 
1x 

Johannes Machiel Brocx 
Willem van der Waarden 

Dirk Rademakers 
Peter Coolbonders 
Jacobius Platteel 

  

1x 
1x 
1x 
1x 
6x 

1791 
-

1800 

Hendrik Geerits (2x), 
Matthijs van Nunen, 
Rijnier Koolen, Ar-

noldus van der Looij, 
Jan Sleegers, Mar-
ten van den Berg, 

Antonie van Boxtel, 
Peter van Stiphout, 

Francis Geerits 

Hendrik Keeris 
Jan van der Hijden 

M van den Berg 
R Koolen 

M van Nunen 

8x 
3x 
2x 
5x 
3x 

Jacobius Platteel 
Lambert Kuijpers 

Willem van der Waarden 
Johannes Bluijsens 

Willem Sleegers 

4x 
1x 
1x 
1x 
3x 
  

1801 
-

1809 

Peter Smolders, 
Willem Sleegers, 

Rijnier Coopal, Jo-
hannes Beks, 

Jan Zengers, Rijnier 
Koolen, 

Willem van der 
Waarden, 

Willem Hendriks, 
Jan van de Ven 

M van Nunen 
R Koolen 

P Huijbregts 
Hendrik Blox 
J Wintermans 

F Geerits 

7x 
3x 
2x 
2x 
1x 
4x 

Willem Sleegers 
Johannes Maas 

Frederik Philip Pastor 

1x 
2x 
3x 

mailto:stinselsarchief@outlook.com
mailto:stinselsarchief@outlook.com
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Nieuwe aanwinst Luciatoren 
Op 23 juni 1941 stort er in de Hauw in Steensel een Duits vliegtuig 
neer. De Hauw is het akkerland tussen het scoutinggebouw en de 
Riethovensweg. De Juncker-88 stort neer op de grens waar het brede 
akkerland over gaat in het smallere gedeelte. Het vliegtuig ontploft di-
rect door de aanwezige mijnen in het vliegtuig en alle vier bemannings-
leden komen om het leven. In hoofdstuk 9 van het boek Stinselse Cro-
niecken staat dit ongeluk uitgebreid beschreven. 
Eén van de inzittenden van het vliegtuig is feld-
webel Wilhelm Linka. Hij is waarnemer 
(beobachter) in het vliegtuig en wordt slechts 27 
jaar oud. Zijn vrouw is op het moment van het 
ongeluk zwanger van een dochter die in novem-
ber 1941 wordt geboren. Haar zoon Mathias en 
zijn gezin (zie foto) hebben op 26 oktober 
jongstleden een bezoek gebracht aan de crash-
site. Twee leden van het Stinsel Archief hebben dit bezoek begeleid. In 
hun beste Duits hebben zij uitgelegd wat er op 23 juni 1941 volgens 
ooggetuigen uit Steensel is gebeurd. Mathias heeft al enkele jaren con-
tact met Ad van Zandvoort uit Veldhoven, die uitgebreid onderzoek 
heeft gedaan naar alle luchtgevechtshandelingen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in Zuidoost-Brabant. Ad heeft de aflopen jaren veel op-
gravingen uitgevoerd naar neergestorte vliegtuigen en is al een aantal 
keren op de crashsite geweest. Samen met zijn vrouw is ook Ad aan-
wezig bij het bezoek van Mathias aan Steensel. 
Naast een bezoek aan de Hauw hebben we ook nog de Luciatoren be-
zocht. Aangezien Ad dit zo’n mooie locatie vond als tentoonstellings-
ruimte, heeft hij alle onderdelen die hij van de Juncker-88 heeft opge-
graven geschonken aan het Stinsels Archief. 
Inmiddels hebben we deze meer dan vijftig onderdelen van het vlieg-
tuig in een mooie vitrinekast tentoongesteld in de Luciatoren. Geïnte-
resseerden zijn op zondag 10 december 2017 van 11.00 
tot 14.00 uur van harte welkom om onze nieuwe aanwinst 
te aanschouwen. De Luciatoren is dan weer voor publiek 
toegankelijk.  
Mochten er nog mensen zijn in Steensel die een vitrine-
kastje over hebben, het Stinsels Archief is zeer geïnteres-
seerd. Wij willen nog graag meer spullen tentoon te stel-
len in de Luciatoren. Contact opnemen met het Stinsels 
Archief kan via het mailadres: stinselsar-
chief@outlook.com  
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“Stinsel in Kerstsfeer” 2017 

Zaterdag 9 december van 14.00 tot 18.00 
uur in en om gemeenschapshuis De Höl-
lekes 

In een gezellige kerstsfeer met elkaar keuvelen dat is de 
kern van “Stinsel in Kerstsfeer” op zaterdag 9 december in 
Steensel. Een leuke kerstmarkt met handgemaakte artike-
len, maar ook dans, live muziek, diverse kinderactiviteiten, 
vuurkorven,  en een heuse “arrenslee” met Kerstman mogen 
daarbij natuurlijk niet ontbreken. Ook zijn er volop mogelijk-
heden 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 luiste-
ren naar de sfeervolle muziek van het Stinsels Orkest, of ou-
de foto’s van Steensel bekijken. Ook kun je genieten van 
prachtige dansvoorstellingen van Sidanza. Voor de kinderen 
zijn er diverse leuke activiteiten zoals luisteren naar een van 
de spannende verhalen van de verhalenvertellers. Op de 
sfeervolle kerstmarkt worden allerlei leuke originele handge-
maakte artikelen aangeboden. De deelnemende verenigin-
gen of stichtingen wordt hier de kans geboden zich te pre-
senteren aan het dorp, tegelijk komt er wat geld binnen 
waarmee weer goede activiteiten in het dorp worden onder-
steund. 
Even als andere jaren hebben we er voor gekozen om daar-
naast één goed doel te kiezen waaraan het ingezamelde be-
drag gedoneerd zal worden. Dit jaar is het goede doel een 
bijdrage voor de inrichting van de “oude” pastorietuin. 
 “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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Meld je aan voor de Stinselse Kwis op kerstavond 24 decem-
ber met een originele kerstgroet. Mail deze naar stinselse-
kwis@live.nl tussen 22.00 en 24.00 uur. Hiervoor ontvang 
je een vrijstelling voor een vraag als we het precies in deze 
tijd ontvangen. 
 

Weer kerstverhalenwandelingen in Veldhoven 
Eens meelopen met een kerstverhalenwandeling? Het kan dit jaar op 
17, 22 en 23 december in Veldhoven. Want voor het vierde jaar op rij 
heeft De Verhaalderij een korte route uitgestippeld waarin wandelen en 
luisteren naar uiteenlopende kerstverhalen elkaar afwisselen. Wie mee 
wil lopen, dient zich voor 11 december aan te melden. Dat kan via de 
agenda op www.verhaalderij.nl of telefonisch via 06-28083318. Deel-
name kost € 10 per persoon, inclusief een winters drankje en een at-
tentie na afloop. Op de dagen van de kerstverhalenwandeling verza-
melen deelnemers zich om 19.15 uur bij het politiebureau op de Geer 
10 in Veldhoven. De tocht begint uiterlijk om 19.30 uur en er kunnen 
maximaal veertig personen meelopen. Daarom geldt: wie het eerst 
komt, het eerst maalt en vol is vol. 
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De Kerststal in Steensel. 
Ook dit jaar wordt er in samenwerking met het pa-
rochiebestuur en de stichting Mariakapel op het 
plein voor de kerk door leden van de fanfare en 
het gilde een kerststal geplaatst.  
Bij de stal lopen enkele schapen en kippen. 
De kerststal wordt op zondag 10 december na de H. Mis geopend 
door pastoor Van Lamoen en de burgemeester. 
De kerststal is overdag geopend en te bezichtigen tot en met  vrijdag 5 
januari. Op Tweede Kerstdag luistert de fanfare de H. Mis op. Na de 
H. Mis speelt de fanfare enkele kerstliederen bij de kerststal en zal er 
glühwein en chocomel geschonken worden. 

 
Kerstboom gezocht. 
Voor de kerststal op het plein bij de kerk zoeken we nog 
een paar grotere kerstbomen. Staat ie bij U in de weg, het 
gilde komt hem graag omzagen en meenemen. Neem 
even contact op met Toon v.d. Ven, Stevert 5 tel. 516614 
of per mail toon.vandeven@outlook.com  
 

Nieuws van de Luciatoren 
De Luciatoren is dit jaar nog eenmaal te bezichtigen en 
wel op zondag 10 december. Op deze dag wordt ook 
haar naamdag gevierd, dus bezoekers kunnen eerst nog 
naar de Luciaviering in de kerk. De Luciatoren is open 
van 11.00 tot 14.00 uur.  
Daarna zal de Luciatoren pas weer in april open gaan. 
Tijdens de wintermaanden is het te koud om kwetsbare 
materialen zoals vaantjes en boeken tentoon te stellen. 
Ook in 2018 zal de Luciatoren weer regelmatig voor pu-

bliek open gaan. Tevens is het mogelijk om op afspraak de toren te 
bezoeken. Hiervoor vragen we 1 Euro per persoon voor met een mini-
mumbedrag van 15 Euro. Dit geld wordt in zijn geheel besteed aan het 
onderhouden van de lopende tentoonstellingen. Zoals in deze Pieren-
bode valt te lezen, kunnen er tegenwoordig ook rondleidingen in het 
Duits gegeven worden  . 
Geïnteresseerden voor een rondleiding kunnen dit het beste kenbaar 
maken via onze website: stinselsarchief@outlook.com. Vermeld dui-
delijk op welke datum en tijdstip jullie de rondleiding willen en met 
hoeveel personen. Wij zullen dan proberen om dit in te vullen. 
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Wist u dat: 
Als u De Höllekes belangrijk vindt en vriend wilt 
worden van De Höllekes of wilt sponsoren, geef 
het dan door aan de bar of bij een van de be-
stuursleden. Ook kunt u uw bijdrage storten op 
nr.NL10RABO01128 01854 Vrienden van “De Höllekes”.. 

38e  Stinselse Avond  
Na het succes van vorig jaar 
en alle enthousiaste reacties 
daarop maken we ons alweer 
op voor de 38e editie van de 
Stinselse Avond. 
Het thema is inmiddels be-
kend en de ideeën hierom-
trent worden uitgewerkt.  
Ook de artiesten, de belang-

rijkste pijlers van het succes van deze avonden, worden 
weer benaderd. 
Zou jij ook wel eens deel willen uitmaken van deze enthou-
siaste groep creatieve Steenselse talenten, dan dagen we je 
hierbij uit om contact op te nemen met onze artiestenbege-
leiding of met iemand van de organisatie. 
 
Artiestenbegeleiding: Anne van Hooff 06-53271170 
    annevanhooff@hotmail.com  
    Jelle Teurlinckx   06-11956227 
    jelle_teurlinckx@hotmail.com 
De 2 avonden vinden plaats op: 
VRIJDAG 2 februari en ZATERDAG 3 februari. 
 
KAARTVERKOOP:   
VRIJDAG  12 JANUARI om 19.00 uur in de Höllekes. 
Hopelijk tot ziens op een van de avonden. 
Organisatie Stinselse Avond. 
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Film:  
Komisch drama met Jack Nicholson en 

Morgan Freeman als twee patiënten 

met kanker die nog een aantal dingen 

gedaan willen hebben voor hun overlij-

den …Een erg mooie film 

Tot ziens in “De Höllekes” 14 decem-
ber om 1400 uur  
 

Wie wil? 
Een 40-jarige verzameling van bidprentjes van voornamelijk overlede-
nen uit Steensel ? Wie wil ze komen halen?  
Anders gaan ze bij het oud papier.  Telefoon 513006  

 

Je best doen is niet genoeg.  
Je moet doen wat nodig is 

 

Wie kijkt naar het verleden,  
staat met de rug naar de toekomst.  

 
Goede vrienden zie je niet. Zij staan achter je. 

Kaarten te koop in De Höllekes 

Er zijn veel nieuwe goedkope kaarten te koop voor di-

verse gelegenheden, van geboorte tot condoleances, 

huwelijk, verjaardag etc 

Reserveer tijdig een zaal in  

“De Höllekes”. (513033) 

Dit kan ook via de website: 

 www.dehollekes.nl > reserveren 

Let op!!! Als een activiteit  niet door-

gaat  

geef dit dan zo snel mogelijk door!!!! 


