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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 let op 

op22 februari 2018, Verder 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.:  

 

Reserveer tijdig een zaal in “De Höllekes”. (513033)Dit 

kan ook via de website: 

 www.dehollekes.nl > reserveren 

Let op!!!  

Als een activiteit  niet doorgaat geef dit dan zo snel mogelijk door!!!! 

Kaarten te koop in De Höllekes 

Er zijn veel nieuwe goedkope kaarten te koop voor  

diverse gelegenheden, van geboorte tot condolean-

ces, huwelijk, verjaardag etc 
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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 2018 

 2 - 3 februari Stinselse avonden 

 1 februari 2018 KBO samen eten KBO Steensel 

 5 februari 2018 Kookworkshop, italiaanse keuken. Lucida 
   Aanvang: 19.00 uur bij De Hollekes. 

 8 februari  Film Himalaya 

 22 februari Kookpot dus niet op de 15e!!!!!!!!! 

 20 februari 2018 Museum: Vincentre in Nuenen. Lucida  
   Vertrek: 9.15 uur bij De Hollekes. 

 

Geef uw programma met beschrijving van activiteiten 

door aan de Pierenbode en bij de website: 

www.dehollekes.nl>>dorpskalender.Kijk hier dus voor je 

iets organiseert of er dan niet veel gepland staat. 
 

Wist u dat 
• Als u de Höllekes een goed hart toedraagt, U lid kunt 

worden van Vrienden van de Höllekes. 

• U ook sponsor kunt worden. Dit kan op verschillende 

manieren. Neem contact op met het bestuur. 
 

"SiDanza's Grote voorstelling” 
Op zaterdag 14 en zondag 15 april zal SiDanza 
weer in de Muzenval in Eersel te bewonderen zijn 
met een grote voorstelling. Het is een familievoor-
stelling voor jong en oud! Kaartjes zijn nu te koop 

via de website van de Muzenval. Om op de hoogte te blijven van alle 
ontwikkelingen rondom de voorstelling en de vereniging kun je terecht 
op de Facebookpagina van SiDanza of onze website! 
Hopelijk zien we jullie in groten getale in de zaal zitten!" 
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Harrie Huijbers Cronieck 
Ontginningen begin vorige eeuw 
Een van de rijkdommen van Steensel is de groene omgeving, het bosrijke ge-
bied rondom het dorp. Aangevuld met de akkergebieden, de weilanden en 
beemden langs de riviertjes de Gender en de Run kun je hier heerlijk wande-

len in de buitenlucht. Een ommetje Steensel is 
gezond bewegen. Dit groene landschap is ont-
staan rond 1900 en daarvoor heeft veel van 
het oorspronkelijke heidelandschap moeten 
wijken. Een oud kaartje laat zien hoe weinig 
bos er toen nog was in onze omgeving. Ook 
rond Steensel trof je richting Veldhoven, Kneg-

sel en op de Nedermolen en Tasbroeken uitgestrekte heidevelden aan. Over 
de ontginningen - door middel van diepploegen (zie foto, bron: RHCe) - schrijft 
de Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant in die tijd Mr. A.E.J. baron 
Van Voorst tot Voorst (1896-1928) zijn bevindingen in de verslagen van de 
regelmatige werkbezoeken aan de gemeenten (bron: www.bhic.nl). In augus-
tus 1899 komt hij voor het eerst in de gemeente Duizel en Steensel. Dan al 
noteert hij: “Onder de gemeente Hoogeloon, op de grens van Duizel, is de Hei-
de Maatschappij met een ontginning bezig; men had getracht van Duizel een 
aangrenzend stuk grond van ± 25 H.A. te kopen en had daarvoor f. 30,- de 
H.A. geboden; Duizel had het bod der Heide Maatschappij niet aangenomen: 
nu reeds had men gebrek aan werkkrachten; had er een ontginning plaats, 
dan zou men helemaal geen arbeiders meer kunnen krijgen voor den veldar-
beid.” Maar de daaropvolgende jaren worden er vorderingen gemaakt. Op 5 
april 1907 komt de Commissaris weer in Duizel en is het onderhoud niet van 
lange duur, want in Eersel “was ik naar 25 H.A. nieuw aangelegde dennenbos-
sen op de grens van Hapert gaan kijken; dat vorderde meer tijd dan ik mij had 
voorgesteld.” In Duizel “krijgen B. en W. hulp van Staatsbosbeheer bij ontgin-
ning van woeste gronden; voor 1907 f. 2.500 uitgetrokken op begroting: f. 500 
van gemeente en f. 2.000 van het Rijk; de aanleg van het voor boscultuur uit-
gezochte terrein zal f. 100 de H.A. kosten; voor voorafgaande ontwatering be-
hoeven geen kosten, dat naam heeft, gemaakt te worden. Aan B. en W.  sterk 
aangeraden een uitvoerig register aan te leggen omtrent de exploitatie van de 
gemeentelijke bezittingen.” In april 1911 constateert hij: “Behalve tot bos wor-
den vele gronden ontgonnen tot weiland; successievelijk werden tot nu toe 27 
H.A. in weiland omgelegd. Men heeft geen last van konijnen; geen last van 
korhoender.” Bij zijn volgende bezoek in juni 1916 is hij positief: “De ontgin-
ningen blijven prachtig gaan: er is thans 150 H.A. aangelegd tot dennenbos, 
en juist 100 H.A. tot natuurweide. De financiële resultaten zijn uitstekend: aan 
weidegeld, opbrengst van haver enz. beurde de gemeente in 1915 ca. f. 
7.000. Met B. en W. de natuurweiden bezichtigd; ik zag daar prachtige rogge, 
wel de mooiste, welke ik dit jaar zag;  op grond, voor 2 jaar een heideveld, ver-
leden jaar met lupinen bezaaid, en thans met rogge.  
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De Stinselse Kwis viert dit jaar haar eer-

ste lustrum. Vandaar dat we hebben ge-

kozen voor het thema: FEEST. 

Dit betekent dat de kwis dit jaar wat ge-

makkelijker en minder uitgebreid wordt 

dan andere jaren. 

Ook de tijdsduur op de kwisavond zal met een half uur verkort worden, 

zodat iedere groep nog voldoende tijd heeft om bij te buurten. 

Het doel dit jaar is om zoveel mogelijk deelnemers te hebben aan de 

Stinselse Kwis. 

Heb je dus nog niet ingeschreven, doe dit dan nog snel. Het gaat niet 

om winnen maar om gezellig samen te zijn. 

Op 26 april 2018 gaan we het lustrum groots vieren met een echt 

dorpsfist. De opzet zal dit jaar weer heel anders zijn, dan de voorgaan-

de edities. 

Natuurlijk vindt de prijsuitreiking plaats en wordt de “Steenselnaar van 

het Jaar” bekend gemaakt.  

Echter er zal ook volop ruimte zijn om een dansje te wagen, naar mu-

ziek te luisteren en de verjaardag van onze koning alvast te vieren. Op 

27 april is het Koningsdag, dus dan kun je nog volop uitrusten. Ook 

voor niet kwissers wordt het een leuke avond. 

Aanmelden van een team voor de kwisavond kan nog via 

een mail naar: Stinselsekwis@live.nl.  

Heb je nog geen team maar wil je wel graag meedoen, dan kun je ook 

een mail sturen. Wij geven jullie gegevens door aan het team dat wel 

goed bij jullie zal passen. We gaan er twee mooie avonden van maken. 

Kwis ze!!! 
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Film op de tweede donderdag .  
'Himalaya' 
Machtsstrijd in de bergen 
De nietigheid van de mens komt ner-

gens zo goed tot uitdrukking als in 

de schaduw van de machtigste berg-

toppen ter wereld. Tegen die achter-

grond vertelt 'Himalaya' een warm en 

menselijk verhaal over een botsing 

van generaties. 

Tot ziens in “De Höllekes” 8 februari 2018 om 1400 uur  
 

De Pierenbode. 
 Allereerst willen we iedereen een heel goed 2018 toe-
wensen. 
De Pierenbode voor 2018 ligt weer klaar. 
De omslag voor dit jaar ziet er weer iets anders uit, 
vanwege de nieuwe adverteerders. 
• verklee-je bij See  Kledingverhuur Bussereind 3 

Steensel. 
• Bakkerij de Lau: Markt 43-45 Eersel. 
• Het Vlijtig Liesje : Het Steensels bloemenwinkel-

tje,Korte Reen 3 Steensel. 
• Fysio Willem: Brouwer 1 Eersel. 
• Hip@Home: Voor al uw Gezelligheid in huis, Markt 11  Eersel. 
• Mooi Jij: Haarmode en meer,Eindhovenseweg 39 Steensel. 

 
We willen ook iedereen bedanken die afgelopen jaren hebben gead-
verteerd, Verder dank aan de Pierenbodevouwers, ze zorgen maande-
lijks dat er ongeveer 700 worden gevouwen, 
Dank aan de bezorgers, deze zorgen dat ze op tijd bij u in de bus lig-
gen, door weer en wind. 
En we bedanken ook Lynn van de Vegt, ze zorgt ervoor dat de omslag 
er elk jaar weer prachtig uitziet. We zijn erg blij dat we het komend jaar 
weer op iedereen mogen rekenen. 
We wensen iedereen weer heel veel lees plezier. en heb je iets te mel-
den laat het ons weten. 
Groetjes, De redactie van de Pierenbode. 
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De natuurweiden brengen van f. 50 tot 
f. 100 de H.A. op …. Men is voorne-
mens, de weiden voor langen termijn 
te gaan verpachten, voor 6 of voor 10 
jr. De boeren mogen dan met den 
grond doen wat ze willen, maar moe-
ten dien de laatste twee jaren als wei-
de laten liggen.” Maar goed voorbeeld 
doet niet overal goed volgen. “Er is hier 
in de buurt nog enig communaal bezit, 
nl Hees onder Eersel (tussen Duizel en 
Steensel); Boevenheuvel en Schadewijk onder Eersel, Steensel en Bergeijk; 
Walik onder Riethoven en Steensel. Van die gronden komt niets terecht, ter-
wijl er zoveel van te maken was, als ze behoorlijk geëxploiteerd werden. De 
mensen moeten overreed worden om vrijwillig over te gaan tot scheiding en 
verdeeling. Als de betrokken gemeentebesturen, het bestuur van de Boeren-
leenbank en dat van de Stoomzuivelfabriek in die richting samenwerkten, 
dan was misschien tot scheiding te komen. De burgemeester van Riethoven 
is er tegen, omdat hij dan de jacht (450 H.A.) kwijt raakt. Men vraagt mijne 
medewerking om den burgemeester van Riethoven er toe te bewegen in de-
ze geen verdere tegenstand te bieden.” Ontginning en verdeling van de hei-
develden ging dus niet altijd zonder slag of stoot. Voor sommige boeren wa-
ren de belangen groot om de gronden gemeenschappelijk te kunnen blijven 
gebruiken, bijvoorbeeld voor de potstallen of de schaapskudde. De Commis-
saris schroomde niet om soms zijn eigen autoriteit aan te wenden. “Den 18 
juli 1924 kwam ik weer in Eersel, sinds anderhalf jaar verenigd met Duizel en 
Steensel. … De heide van Hees lag gemeenschappelijk tussen 11 eigena-

ren; een was Juffrouw Mirandolle. Om tot verdeling te ko-
men, heb ik de bepalingen der Markenwet toegepast.*) 
Dank de ernstige medewerking van Juffrouw Mirandolle ... 
kwam de verdeling van die heide tot aller genoegen tot 
stand. De heide van Walik en Boevenheuvel (op de grens 
van Riethoven, Eersel en Bergeijk) lag ook gemeen tussen 
58 eigenaren. Prachtige grond, die niets rapporteerde, en 
veel ruzie. Ook daar paste ik de Markenwet toe; toen de 
verdeling van de heide te Hees goed was gegaan, werden 
de bezwaren tegen verdeling van de Waliker heide des te 
gemakkelijker overwonnen, en kon die 4 à 500 H.A. in ont-

ginning genomen worden. Ter audiëntie verschenen twee raadsleden, Van 
der Aalst (mijn opa van Schadewijk) en Bloks, om mij nog eens te bedanken 
voor wat ik tot de verdeling van die heiden had bijgedragen.” 
*) Wet uit 1886 die ervoor zorgde dat ontginningen grootschaliger aangepakt 
zouden worden, o.a. door delingen. Eén waardeelhouder kon bij wet een 
scheiding van gemeenschappelijke grond eisen.  
Reacties zijn welkom. Email naar stinselsarchief@outlook.com  
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Geen Dorpsraad meer in Steensel ? 
Reeds een jaar geleden hebben wij in dit blad onze zorgen 
uitgesproken over de continuïteit van de Dorpsraad. De 
oorzaak is dat een aantal leden te kennen heeft gegeven 
te willen stoppen met hun activiteiten voor de Dorpsraad, omdat ze dit 
reeds vele jaren doen ,maar vooral ook omdat de gemiddelde leeftijd 
binnen de Dorpsraad te hoog wordt en het derhalve tijd wordt voor een 
jongere instroom. We hebben toen aangegeven dat deze mensen 
gaan stoppen uiterlijk op de dag van de gemeentelijke verkiezingen 
van 21 maart a.s. Hoewel wij gevraagd hebben om u te melden als 
nieuw lid en wij diverse mensen hebben benaderd is het ons niet ge-
lukt nieuwe mensen te vinden.  
Wat is de actuele situatie: 
Inmiddels zijn afgetreden: Alice Pillot 

Ruud van den Bosch door persoonlijke om
  standigheden 

Aftredend per 21 maart: Peter van de Berk 
Rob Hauser 

Bereid te blijven:  Hein van Hout 
Patrik  Bierens  

Dit betekent dat de Dorpsraad na 21 maart nog slechts uit twee perso-
nen bestaat. Het is voor deze twee een onmogelijke taak, naast hun 
werk, Steensel goed te vertegenwoordigen bij de gemeente en en het 
college van burgemeester en wethouders.  
De enige conclusie is dan ook dat per bovengenoemde datum de 
“Stichting Dorpsraad Steensel”zal worden opgeheven. 
Willen wij dit met zijn allen?  Wij denken van niet en het lijkt ons ook 
zeer ongewenst, zeker in een periode waarin wellicht verstrekkende 
beslissingen zullen worden genomen met betrekking tot herindeling 
van de gemeente. Juist in deze periode en die daarna is het van zeer 
groot belang dat de stem van de Steenselse bevolking gehoord  blijft 
worden op het gemeentehuis. Wij doen dan ook een dringend beroep 
op de inwoners van Steensel zich te beraden of zij zich willen inzetten  
voor de positie van de Steenselenaren in de gemeente Eersel en wel-
licht in een grotere Kempen gemeente door zitting te nemen in de 
Dorpsraad Steensel. Bent u geïnteresseerd neem dan contact op met 
Hein respectievelijk Patrik. 
E-mail adressen:  Hein van Hout    h.vanhout@svo.nl 
   Patrik Bierens  patrik.bierens@planet.nl 
Of met:  Peter van den Berk pjt.vanden.berk@kpnmail.nl 
   Rob Hauser   rw.hauser@htmail.com 
Komen er geen nieuwe aanmeldingen dan zal de Openbare Dorpsver-
gadering op 5 maart a.s. de laatste zijn en stopt de Dorpsraad van 
Steensel. 
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Nieuws van de Luciatoren 
De Luciatoren is na haar feestdag op 13 december weer 
in de winterstand gebracht. Dit betekent dat alle waar-
devolle spullen (zoals de vaantjes, schilderijen en boe-
ken) warm en droog zijn opgeborgen. We hebben het 
afgelopen jaar weer veel bezoekers mogen ontvangen. 
De afgelopen maand hebben we zelfs twee internatio-
nale groepen mogen ontvangen uit India en Japan. 
De Indiase bezoekers zijn collega’s van een lid van het Stinsels Ar-
chief. Bij een drie weken durende bezoek aan Nederland, hebben zij de 
Kempische omgeving verkend. De Luciatoren mag dan zeker niet ont-
breken.  
Via John Castelijns hebben we een verzoek gekregen om Japanse be-
zoekers rond te leiden. John heeft jaren in Nagasaki gewerkt. Eén van 
zijn oud-collega’s is onlangs getrouwd en wilde voor haar huwelijksreis 
naar Nederland. Samen met haar man en haar ouders heeft ze een be-
zoek gebracht aan haar oud-collega’s. Naast Steensel hebben ze ook 
nog Nijmegen, Friesland, Utrecht en Amsterdam bezocht, maar de eer-
ste indruk van een land is natuurlijk het belangrijkste. 
Naast het Nederlands, Engels en Duits is het dus tegenwoordig ook 

mogelijk om rondleidingen in het Hindi en Japans 
te volgen. Dat laatste is overigens niet zo heel 
moeilijk. Je moet vooral zorgen voor een sterke 
rug, zodat je flink wat hoofdbuigingen kunt maken. 
Ook in 2018 kan de Luciatoren weer bezocht wor-
den. Noteer alvast in de agenda dat de Luciatoren 
voor publiek open is op: Tweede Paasdag 
(maandag 2 april), Tweede Pinksterdag (maandag 
21 mei), Open Monumentendagen (zaterdag 8 en 

zondag 9 september) en op de feestdag van Sint Lucia (zondag 9 de-
cember). Onze collectie wordt steeds verder uitgebreid, dus het is ze-
ker de moeite waard om nog een keer terug te komen.  
Tevens is het mogelijk om op afspraak de toren te bezoeken. Hiervoor 
vragen we 1 Euro per persoon voor met een minimumbedrag van 15 
Euro. Dit geld wordt in zijn geheel besteed aan het onderhouden van 
de lopende tentoonstellingen. 
Geïnteresseerden voor een rondleiding kunnen dit het beste kenbaar 
maken via onze website: stinselsarchief@outlook.com. Vermeld duide-
lijk op welke datum en tijdstip jullie de rondleiding willen en met hoeveel 
personen. Wij zullen dan proberen om dit in te vullen. 

mailto:h.vanhout@svo.nl
mailto:patrik.bierens@planet.nl
mailto:pjt.vanden.berk@kpnmail.nl
mailto:rw.hauser@htmail.com
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Zondagavond  11  februari                                              . 
 

Puinhoop Kollektiv 
Normaal staan deze gasten op de podia van  grote festivals in 
binnen en buitenland maar in Steensel gaat het pas echt 
los !  LET OP: dit jaar dus op zondag ipv maandag 
Maandagmiddag 12  februari                    vanaf 14.00 uur 

Stinselse Kindermiddag      met DJ Luc   
 

Maandagavond  12  februari                      vanaf 21.00 uur  

Live band          R.A.T.S.       met DJ Luc 

O.a. bekend van de Stinselse Kermis; R.A.T.S. neemt u mee in 
een zinderende show die voor jong en oud publiek is. De muzi-
kale en gedreven bandleden zorgen voor een onvergetelijke 
avond   
 

Actie kerkbalans start zaterdag 20 januari in Steensel  
Steensel  luidt op zaterdag 20 januari om 11.00 uur de klok van de  

Luciakerk. Ze luidt letterlijk de Kerkbalans in, een 
actie om binnen de kerk om een financiële bijdrage 
op te halen. Dankzij Kerkbalans kunnen kerken 
open blijven en functioneren binnen onze gemeen-
schappen.  

Klokken luiden  
Door de klokken te luiden, vragen we aandacht voor het belang van 
de kerk.  Het gebouw staat er. Binnenkort  doen kinderen uit ons dorp  
daar hun Eerste Communie. Het gebouw is er om een dierbare de 
laatste eer te bewijzen bij een uitvaart.  Het gebouw staat er om zon-
dagse vieringen bij te wonen of om in alle rust een kaarsje op te ste-
ken.  We zijn blij dat dit in Steensel nog mogelijk is.  
Kerkbalans 
Kerkbalans is een landelijke campagne en initiatief van de Rooms-
Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de Oud-
Katholieke Kerk. De kerk heeft een onmisbare plek in de samenleving. 
Omdat de lokale kerk zonder bijdragen van de leden niet kan bestaan, 
is er de Actie Kerkbalans. Alleen door die bijdragen kunnen wij uw 
kerk open houden.  We zijn blij met de automatische toezeggingen. 
Maar u kunt natuurlijk ook  op een andere manier  bijdragen. Daartoe 
komen mensen uit ons dorp weer bij u aan de deur.  We hopen van 
harte dat u meedoet. De actie loopt van 20 januari t/m 3 februari 2018. 
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Programma Carnaval  Steensel  2018   

Zaterdag      10 februari _    
Op carnavals zaterdag is zoals gebruikelijk  de sleutel ceremonie 
van de gemeente. 
Uiteraard barst hierna het feest los in de Hollekes met DJ LUC 
Zondag          11 februari    om 14.00 uur 

Optocht  van het Pieregat 2018 

Uiteraard vindt ook dit jaar weer de optocht van het Pieregat 
plaats. De strijd om de publieksprijs ”d’n Bronzen Wisselpier” kan 
opnieuw losbarsten. Dit jaar vieren we een klein jubileum: het is dit 
jaar de 55ste keer dat dit geweldige evenement plaats vindt en we 
rekenen 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 individueel als groepen. In alle categorieën zijn er prijzen te 
verdelen, inclusief kleine geldprijzen, dus weer 
voldoende motivatie voor de bouwers, maar op 
de eerste plaats gaat het natuurlijk om de leut 
en de gein!  
Voor aanmelding of info:  
Pepijn Caers 06-54620332  
Esther Stappers 06-12758438 pieretocht@hotmail.com  
Route:  
- Frans van Nunenstraat, Hoogeind, Weverstraat, Grote Akker, 
Molenpad, Hoogeind, Frans van Nunenstraat, Joseph Schulte-
weg,Eindhovenseweg ,Korte Kerkstraat  
We verzoeken de mensen die aan de route wonen om hun auto 
tussen 13-15 niet op de route te parkeren.  
Let op: Het is mogelijk om het afval van je carnavalsact gratis aan 
te bieden bij Baetsen Groep in Veldhoven. Stuur een verzoek naar 
b.tholen@kempengemeenten.nl of bel met 0497-531477. In het 
verzoek moet duidelijk het volgende vermeld worden:  
- Naam groep;contactpersoon; adresgegevens contactpersoon; 
telefoonnummer; hoeveelheid afval 
Na de optocht gaat  het feest binnen gewoon door in de Holle-
kes met DJ LUC 


