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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”: 

februari 2017 
 9 februari  Film in “De Höllekes”. 

 13 februari Kookpot 

 17-18 februari Stinselse avonden 

 25-28 februari  Carnaval 

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 bestuursleden. Dit kan 

ook als u de bijdrage wilt verhogen. Ook kunt u uw bijdrage storten 

op nr.NL10RABO01128 01854 Vrienden van “De Höllekes”. 

 De website van de Höllekes vernieuwd is. Zie: 

www.dehollekes.nl 

 Nu de verenigingen o.a Gilde, Scouting, voetbal, Lucida, 

Voetbal, Tennis, Sidanza, buurtschappen, dorpsraad, wie-

lercomité  enz. enz.. aan zet zijn om de dorpsagenda te 

vullen. 

 Iedereen dan kan zien wat er in het dorp te doen is, dus 

een dringende oproep om zo snel mogelijk activiteiten 

door te geven. 

 Het formulier vind je op de website met als kop dorpska-

lender 
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Ik ga stoppen met mijn Kempenaer wijk in Steensel. 
Bezorging is iedere woensdag/donderdag een maal per week. 
Er zijn 2 wijken binnen de bebouwdekom van  Steensel , wie wil zich 
aanmelden, vanaf 13 jaar. Telefoonnummer 06-51283292 of aanmel-
den via www.krantjecontantje.nl 
 

 

Organiseert: 

Knutselmiddag 
Op zaterdag 1 april van 14.00 tot 17.00! 
De locatie in Steensel zal nader bekend worden gemaakt. 
Alle leerlingen van de Sinte Lucy basisschool krijgen binnenkort een  
inschrijfformulier mee. Ze mogen 2 activiteiten uitkiezen.  
Per activiteit wordt er door de deelnemers zelf iets gemaakt met mooie 
materialen. De eindresultaten van vorig jaar staan nog in vele speelka-
mers of hangen  in de slaapkamers van de deelnemers! 
Kosten €5,00 per deelnemer Er wordt voor drinken en iets lekkers ge-
zorgd 

Zonder hulp van veel ouders, opa’s of oma’s kunnen we de activiteit 
niet door laten gaan! Vraag je ouders, opa en/of oma dus of ze gezellig 

komen helpen op deze middag! 
In verband met de aanschaf van materialen kun je alleen mee doen als 

je ingeschreven bent! 
 

Groeten uit Zambia 
Het is weer wennen; van het heerlijke warme Zambia naar de kou van 
Nederland. 
We zijn net terug van een maandlange vakantie bij Frank,Inge en ons 
kleinkind Robin. Ze hebben het erg naar hun zin op hun nieuwe werk-
plek en doen iedereen de hartelijke groeten. De banden met Kasanka 
zijn niet verbroken waardoor we op de hoogte blijven van de voortgang 
van de mede door Steensel ondersteunde school. Het aantal scholie-
ren is inmiddels 118; een grote groep waar de twee nieuwe leerkrach-
ten hun handen aan vol hebben. 
De school is belangrijk en draait goed; we blijven contact houden. 
Kitty en Jan Willems 
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Zondag 26 februari   om 14.00 uur 

Optocht  van het Pieregat 2017 
Ook dit jaar is er natuurlijk weer de ”optocht van Het Pieregat en 
omstreken”, dus de strijd om de publieksprijs ”d’n Bronzen Wissel-

pier” kan opnieuw losbarsten. Het is dit jaar alweer de 54ste keer, 
denken we, dat dit geweldige evenement plaats vindt dus we reke-
nen op een massale Stinselse deelname. Dit is natuurlijk weer de 
grote kans voor alle bewoners, groot, klein, oud en jong -en alles 
ertussen in- om er weer een spectaculaire optocht van te maken. 
Net als vorig jaar zijn er weer verschillende categorieën, zowel in-
dividueel als groepen. In alle categorieën zijn er weer prijzen te 
verdelen,  inclusief kleine geld prijzen dus weer voldoende motiva-
tie voor de bouwers, maar op de eerste plaats gaat het natuurlijk 
om de leut en de gein! Reden genoeg om deel te nemen aan de 
”optocht van Pieregat”. 
Voor aanmelding of info: 
Max Meulendijks  Tel. 515383 pieretocht@hotmail.com  
Thejan Lavrijsen   Tel. 518048 
Uiteraard barst na de optocht het feest los in de Hollekes met 

DJ LUC 

Maandagmiddag 27 februari  vanaf 14.00 uur 

Stinselse Kindermiddag    met DJ Luc                                    

Een echte Stinsele carnavalsmiddag met diverse lekkernij en ranja 
voor alle kinderen.   

Maandagavond  27  februari      vanaf 21.00 uur 

Puinhoop Kollektiv is on fire !  

Nog één keer staat Puinhoop Kollektiv met  
hun  unieke party-act op maandag 27 fe-
bruari in Steensel. Tijdens het daverende 
succes vorig jaar ging het dak eraf van de 
Hollekes.  Normaal staan deze gasten op 
de podia van  grote festivals in binnen en 
buitenland maar in Steensel gaat het pas 
echt los !   

http://www.krantjecontantje.nl/
mailto:pieretocht@hotmail.com
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Programma Carnaval  Steensel  2017 
Zaterdag       25 februari   
Op carnavals zaterdag is zoals gebruikelijk , de sleutel ceremo-
nie van de gemeente. 
Dit jaar is de sleuteloverdracht in Eersel. Dan gaan we met een 
groot aantal dames net zoals vorig jaar in de Party – Huifkar  
naar Eersel om een onuitwisbare indruk te maken op de ande-
re traditionele carnavalsvereniging. Kledingadvies dit jaar: ba-
sis zwart met veel bling-bling versiering. Wij vertrekken om 
18.30 uur bij de Höllekes.  
Als je zin hebt om met onze enthousiaste, gezellige, dol dwaze 
groep mee te gaan…..DAT 
KAN !!             
(Er is plaats voor ong. 30 per-
sonen in de huifkar) laat je het 
dan even weten? (fridy smol-
ders, tel.514660  
gidiefridy@gmail.com) 
 

Amazing Pierengat (met DJ Luc) Vanaf 21.00 uur. 
Om carnavalszaterdag voor de komende jaren weer nieuw le-
ven in te blazen en te zingen, hadden enkele mensen het initia-
tief genomen om een ouderwetse carnavalsavond te organise-
ren met veel zang en eigen hoempapa muziek zoals dat vroe-
ger gebruikelijk was tijdens het carnavals weekend. Carnavals-
vierders zouden dan op de welluidende carnavaleske klanken 
mee kunnen zingen. Helaas is het de organisatie tot op heden 
niet gelukt om hiervoor voldoende enthousiasme te bewerkstel-
ligen binnen Pierengat. Misschien iets voor de toekomst….  
Wel hebben we een leuk alternatief bedacht waarin carnavals-
vierders toch uit volle borst mee kunnen zingen op authentieke 
carnavalskrakers en zangkrakers van nu. Uiteraard afgewisseld 
met gewone carnavalsmuziek van DJ Luc. Wilt u meezingen (al 
dan niet op het podium) dan is hiervoor volop de gelegenheid.  
LAAT U VERRASSEN OP CARNAVALSZATERDAG  
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Actie Kerkbalans ingeluid voor onze Luciakerk 
Op zaterdag 21 januari luidden om 13.00 uur in heel Nederland de 
klokken. Ook de klok die hier in Steensel  in “de Luciatoren”  hangt liet 
flink van zich horen.  We vragen hiermee aandacht voor het feit om 
met elkaar onze Luciakerk in stand te houden. Uw kerk kost geld: de 
verwarming, het onderhoud, het licht, de kaarsen, het schoonmaken 
enz.  We krijgen geen geld van een overheid of Bisdom. Het geld dat u 
als Steenselnaar bijdraagt aan deze actie gaat geheel naar het in 
stand houden en openhouden van onze eigen Luciakerk!  Vindt u het 
ook belangrijk dat de kerk er is en dat ze een rol speelt in onze ge-
meenschap  dan hopen wij dat u hieraan wilt bijdragen.  Misschien 
doet u dit al via een automatische bankopdracht.  U kunt ook uw bij-
drage storten op  NL74INGB0002553862 of NL88RABO0112890563 
of via de vrijwilligers die binnenkort  bij u aan de deur komen. 
 

Carnaval 2017   sleutel afhalen in Eersel…. 
Het nieuwe jaar is weer begonnen 
en de meeste agenda’s stromen 
alweer vol.. 
 

Er is echter een belangrijke da-
tum die we niet moeten vergeten  
dames sleuteloverdracht in Eer-
sel op carnavalszaterdag 25 fe-
bruari…!!!!! 
 

Wie gaat er weer mee….   We 
gaan weer met de zeer gezellige 

huifkar naar Eersel… vertrek bij de Hollekes 18.30 uur.  Rond de 
klok van 21.00 uur vertrekken we daar weer om het feest der fees-
ten in de Höllekes voort te zetten. 
We hopen natuurlijk dat onze mannen dan ook daar zijn om ons 
met de SLEUTEL  te ontvangen en samen verder te feesten. 
 

Kledingvoorschrift is er eigenlijk niet…. 
  “ Basis kleur zwart met veel bling- bling versieringen “ 
Je mag dus “ los “ gaan in je eigen fantasie.. 
Ik hoop dat we weer met vele zullen gaan….. zeker om weer in-
druk te maken op de andere “traditionele 
“carnavalsverenigingen…. 
Laat je het even weten.. 
Groetjes Fridy Smolders   Tel. 514660    gidiefridy@gmail.com 
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Zaterdag 20 mei  2017 

WASSERIJ STEENSEL 20 JAAR 
Om te beginnen willen de jongens van Wasserij Steensel iedereen een 
heel gelukkig, gezond, vrolijk maar ook muzikaal Nieuwjaar toewensen, 
het jaar van ons jubileum. Zoals in de vorige editie van De Pierenbode 
gemeld zullen er op ons feestje ook enkele verrassing-acts te zien zijn. 
Singer-songwriter Ruben Pechaczek uit Den Bosch is er daar een van, 
een jong aanstormend talent die in korte tijd al menig muziekliefhebber 
heeft weten te beroeren. Met grote regelmaat treedt hij op in het kleine 
clubcircuit en de reacties daarop zijn zéér positief. Graag ging hij in op 
onze uitnodiging om op ons feestje te komen spelen. Ondertussen zijn 
we bezig met nog een verrassing maar daar komen we later op terug. 
Vorige keer hebben we al gemeld dat de band gOn  (lees Go-On)  zich 
deze avond voor de eerste keer aan het Steenselse publiek zal presen-
teren. Het repertoire van deze band bestaat uit heerlijke dansmuziek 
met nummers van Tina Turner, Keane, Armin van Buuren maar ook 
van The Scene, Pointer Sisters etc. In de volgende editie zullen we en-
kele leden van deze band aan jullie voorstellen. Leg deze avond nu 
vast in je agenda Zaterdag 20 mei aanvang 19.30 uur!! In de volgen-
de editie volgt meer! 
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Je kunt je nog steeds aanmelden voor de KWIS 
Stuur ‘n e-mail naar stinselsekwis@live.nl 

Bevolkingsonderzoek borstkanker in Eersel 
Op 3 februari start Bevolkingsonderzoek Zuid met het bevolkingsonder-
zoek borstkanker in Eersel.  
Voor dit onderzoek worden alle vrouwen tussen 50 en 75 jaar elke 2 
jaar uitgenodigd. Door het onderzoek kan borstkanker in een vroeg sta-
dium ontdekt worden. Dit verhoogt de kans op genezing. Bovendien is 
vaker een borstsparende operatie mogelijk.  
Het onderzoekscentrum staat tot medio maart op het terrein bij het ge-
meentehuis, Dijk 15, 5521 AW in Eersel. 
Voor meer informatie kunt u kijken op www.bevolkingsonderzoekzuid.nl 
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Dit was echter maar van zeer korte duur. Het aanbrengen van de 
extra wijzerplaat, de gehele elektrische verlichting maar ook het 
vervangen van de luidbalk met een hogere krukas waardoor de klok 
elektrisch geluid kon worden vanuit de sacristie, hebben in het be-
gin van de zestiger jaren nogal wat negatieve gevolgen gehad voor 
zowel het torenuurwerk als de Luciaklok. Meer hierover een volgen-
de keer. 
 

Film op de tweede donderdag .  
Mozart and the whale 
Tot ziens in “De Höllekes” 9 februari om 1400 uur. 
 

Programma Februari  2017 

Ma.  6 febr.   Notaris Muijsson. Zal deze 
avond meer achtergrond informatie geven 
over: Erfrecht, opstellen testament en hu-
welijksvoorwaarden. Aanvang: 20.00 uur in 
De Höllekes. Niet leden zijn ook welkom. 

Ma. 20 febr. Wandeling ± 10 km.  Vertrek: 13.00 uur bij De Höllekes. 
 

Lezing 
Op dinsdag 24 januari 2017 zal uit het Máxima Medisch Centrum, gy-
naecoloog Joggem Veen, in Gemeenschapshuis De Höllekes te Steen-
sel een openbare  lezing verzorgen met als thema VROUWENKWAAL-
TJES.“wat zijn typische vrouwenkwaaltjes, hoe herken je ze en hoe ga 
je er mee om?”.Aanvang 20.00 uur Kosten € 2,00 incl. een kop koffie/
thee. U bent van harte welkom!  

Ik geef het toetsenbord door aan  
Cas van der Aa en Wesley Janssen de eer is aan jullie, veel succes! 

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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Van twee naar drie wijzerplaten met verlichting op de toren 
in 1959 
Lange tijd hebben we ons afgevraagd waarom er aan de Knegselse 
kant van de toren nooit een wijzerplaat  werd aangebracht. Tot onze 
verbazing zijn we er onlangs achter gekomen dat de situatie nog an-
ders is geweest. Er is in 1912 sprake van slechts twee wijzerplaten. 
Eén aan de oost- en de andere aan de zuidkant van de toren. Gezien 
de bebouwing van Steensel in die tijd, was dat meer dan voldoende.  
Tijdens de grote restauratie van 1959 - 1962 zag het toenmalige kerk-
bestuur haar kans schoon en bedacht toen dat je het ijzer moet sme-
den als het heet is.  
Met succes werd een verzoek gedaan aan het college van B&W en 
gemeenteraadsleden van de gemeente Eersel, Duizel en Steensel, om 
het uurwerk van een elektrische wijzerplaatverlichting en een elek-
trisch automatisch luidapparaat te voorzien alsmede een wijzerplaat 
aan de Eerselse kant van het dorp. En zo werden het er dus drie. Mis-
schien is het nu wel tijd dat we na de realisering van Steensel Noord 
en het wandelgebied rondom de Gender, nogmaals een soortgelijk 
verzoek indienen voor de Knegselse kant. 
Hieronder enkele zinsneden uit het verzoek met onder andere de 
mooie argumentatie en motivatie:   
“Aan het Edelachtbare College van Burgemeester, Wethouders en 
raadsleden der gemeente Eersel, Duizel en Steensel. 
 

Volgens onze bescheiden mening zijn het de oude Toren, het pronkju-
weel der Kempen, als ook zoo’n prachtklok, gemaakt in het jaar 
1495 en wegende 6000 pond,  dit ten volle waard. 

Het openbaar belang is daarbij tevens ten zeerste gebaat, omdat 
daardoor de enige openbare tijdaanwijzing in de dorpskern ook in 
de avonduren en op grotere afstand te zien zal zijn, en zulks te 
meer als aan de kant van Eersel ook nog een verlichte wijzerplaat 
kon aangebracht worden.  

Bij een goedgunstige beschikking uwerzijds, waaraan wij niet twijfelen 
en de goedkeuring der Gedeputeerden Staten anderzijds, zal het 
nageslacht nog met dankbaarheid getuigen van de voortvarend-
heid van het toenmalige Gemeentebestuur van Eersel”.  

De trouwe Gemeentenaren, 
Jos. G.M. Verbunt , pastoor. Voorzit. R.K. Kerkbestuur.  
 W.v.d. Aa, Secr. Kerkbestuur”.   
Het heeft uiteindelijk nog tot eind 1960 begin 1961 geduurd voordat 

alle voorzieningen in orde waren en alles naar behoren functioneerde 


