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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 18 januari 

2018, Verder 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”: 

Januari 2018 

 .23 dec. 2017 t/m 1 jan 2018 Höllekes gesloten 

 11 januari   Film Karakter 

 12 januari  Kaartverkoop Stinselse avonden 19.00 uur 

 16 januari 2018 Van 16 t/m 21  KBO Steensel  
Senioren Expo Koningshof te Veldhoven 

 17 januari 2018 De vriendinnengomedy. In De Schalm Vrouwen-
vereniging Lucida Vertrek: om 19.30 uur bij De Hollekes. 

 18 januari  Kookpot 

 23 januari 2018 Medische lezing: Osteopathie. Vrouwenvereniging 
Lucida Verzorgd door: W. Spooren. Aanvang; 20.00 uur De Holle-
kes. 

 2 - 3 februari Stinselse avonden 

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 

• Medewerkers en bestuur van ”De Höllekes” ie-

dereen heel fijne feestdagen en een gezond en 

gelukkig nieuw jaar toewensen 
• Ook volgend jaar weer heel veel georganiseerd zal worden in 

het gemeenschapshuis 

• Daarvoor medewerkers weer klaar staan om het iedereen naar 

de zin te maken.  

• Samen het weer een heel goed jaar zal worden 
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Harrie Huijbers Cronieck 
Van Voorst tot Voorst 
De periode rond 1900 is belangrijk voor de veranderende en toene-
mende welvaart in de Kempen. Het is de tijd van het begin van de in-
dustrialisatie en mechanisatie. Langzaam verandert de economie in 
onze streek. Zowel in de agrarische sector door de introductie van 
kunstmest (het einde van de potstallen) als de verandering naar meer 
fabrieksarbeid o.a. in de sigaren- en de textielindustrie, en iets later 
ook in machines en elektro in de stad. De dorpen groeien en nieuwe 
vervoerswijzen verschijnen. De koets met paard verdwijnt uit het dage-
lijkse leven. In plaats daarvan rijdt tot 1938 twee keer per dag de tram 
van Eindhoven naar Turnhout en terug. En over de schaars verharde 
keien- en grindwegen rijden de eerste auto’s. Rond 1900 is ook de tijd 
dat het landschap in de Kempen wordt gevormd zoals we het nu ken-
nen, met zijn weide- en akkergebieden, flinke bospartijen en restanten 
van de voorheen uitgestrekte heidevelden met zijn vennen. 

Tussen 1896 en 1928 was Mr. A.E.J. baron Van 
Voorst tot Voorst Commissaris van de Koningin in 
Noord-Brabant. Een van zijn taken was het regel-
matig bezoeken van alle gemeenten in de provin-
cie. Van die werkbezoeken hield hij nauwkeurig 
verslag bij (bron: www.bhic.nl). Wat hij in al die 
jaren te vertellen had over de gemeente Duizel en 
Steensel en de gemeente Eersel is een interes-
sante weergave van de tijdgeest toen. Bij het le-
zen van de teksten vallen drie zaken op die gaan 
over vervoer, ontginningen, personalia en arbei-
ders. In augustus 1899 bezocht hij beide gemeen-

ten. Op weg naar Eersel schrijft hij “met een rijtuig van Jonckhaus uit 
Eindhoven reed in van het station Valkenswaard over Borkel langs een 
zandweg naar Bergeyk; daar had ik van tevoren bij de kinderen Lom-
melaars een ontbijt besteld …… Vervolgens nam ik weer den zandweg 
van Bergeyk naar Eersel, om later van daar via Steensel, Veldhoven 
en Gestel terug te keren naar Eindhoven.” In juni 1903 kwam hij weer 
in Eersel. “B. en W. vroeg ik naar de waarheid van het praatje, dat de 
weg Eersel-Postel gebouwd zou zijn van slechte stenen. B. en W. deel-
den mij mede, dat de weg te breed was volgens de opzichter … dat het 
onderhoud op den duur kostbaar zou worden, maar dat ze op het 
ogenblik het nog zo wat konden bijsloffen, doordat ze twee stenen in 
iedere rij wegnamen, en daarmee dus de weg versmalden;  
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Carnaval 2017   sleutel afhalen in Eersel…. 
 

Het nieuwe jaar is weer BIJNA begonnen en de meeste 
agenda’s stromen alweer vol.. 

 
Er is echter een belangrijke datum die we niet moeten 

vergeten  dames… sleuteloverdracht in Eersel op carna-
valszaterdag 10 februari…!!!!! 

 
Wie gaat er weer mee….   We gaan weer met de zeer ge-
zellige 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 feesten in de Hôllekes 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 indruk te maken op de andere “traditionele 
“carnavalsverenigingen…. 

 
Laat je het even weten.. 
Groetjes Fridy Smolders 

Tel. 514660 gidiefridy@gmail.com 
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daardoor konden ze de weg weer goed leggen zonder grote kosten 

voor de gemeente; ze behoefden nl. nog geen keien te kopen. In 

1902 hadden ze 450 meter keiweg gerepareerd; ze betaalden daar-

voor f. 0,22 per strekkende meter … Audiëntie verleend aan pastoor 

Goossens met zijn kapelaan …. Hij had het over het verharden van 

de weg Bergeyk-Eersel …. Ik waarschuwde later B. en W. dat zij de 

gemeente niet arm moesten maken; en dat ze die weg, waaraan bui-

ten de kom der gemeente geen sterveling woont, niet moesten ver-

harden, als ze het niet goed betalen konden.” Op 5 april 1907 zijn 

Eersel en Duizel en Steensel weer aan de beurt voor een bezoek. 

“Per rijtuig keerde ik ’s avonds naar Eindhoven terug.” In de jaren 

daarna verandert de manier waarop hij reist. “Den 21 april 1911 be-

zocht ik Duizel, Eersel en Veldhoven; ik ging van Eindhoven per tram 

naar Duizel, alwaar ik mijn rijtuig vond, waarmee ik ’s avonds naar 

Eindhoven terugkeerde.” In Eersel hoort hij hoe het er met de weg 

naar Postel voorstaat. “De aarden baan .. bestaat uit ellendig zand; 

de keien blijven niet liggen, maar zakken uit; men is thans druk bezig 

met herstraten; de weg wordt gebracht op 2.85 m. tussen de kantkei-

en; over 2 jaren is de weg weer uit elkaar gereden, en heeft de baan 

een breedte van 3 m. tussen de kantkeien. De keien zelve moeten 

van uitstekende kwaliteit zijn. Tot nu toe kocht gemeente geen keien, 

om stuk gereden dito’s te vervangen.” Tien jaar later is het vervoer 

stappen verder. “Den 20 juni 1916 bezocht ik per auto vanuit Eindho-

ven de gemeenten Duizel, Eersel en Veldhoven.” In Duizel maakt hij 

complimenten. “Burgemeester Panken heeft buitengewoon goede 

zorg voor de wegen; hij tracht zo veel mogelijk wegen te krijgen van 

10 m.  met een fiets (auto) sintelpad van 2 meter.” In augustus 1920 

is de Commissaris weer in onze streek. Hij noteert: “Het schijnt mij 

toe, dat Duizel zich eventueel niet al te hard zal verzetten tegen een 

vereniging met Eersel.” Maar ook: “Eersel wil het liefst zelfstandig blij-

ven; liever dan een vereniging met Duizel en Steensel. De vraag, wie 

bij de vereniging burgemeester zou blijven, schijnt hier doorslagge-

vend te zijn.” Vier jaar later: “Den 18 juli 1924 kwam ik weer in Eersel, 

sinds anderhalf jaar verenigd met Duizel en Steensel.” Panken is dan 

burgemeester. 

Reacties zijn welkom. Email naar stinselsarchief@outlook.com. 
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11e editie tennis kampioenschappen ge-
meente Eersel 2018 
tkgE 2018 
Voor de elfde keer gaan binnenkort de tennis kampioenschappen van 
de gemeente Eersel plaatsvinden: van zondag 18 maart tot en met 
zondag 25 maart 2018! Dit toernooi is een uitstekende voorbereiding 
op het nieuwe tennis- seizoen en onder gemoedelijke sfeer te tennis-
sen tegen anderen tennissers binnen de gemeentedorpen!  
Er wordt gespeeld door leden van TV Vessem, TV Duysel, TV Steen-
sel, TV Knegsel, TV Eresloch (Eersel) , TV De Meppers (Wintelre).  
Zoals voorgaande jaren vinden de wedstrijden plaats op twee tennis-
parken: De voorrondes, van zondag tm vrijdag, vinden plaats bij T.V 
Eresloch en het slotweekend is dit jaar in Knegsel.  
Voor meer informatie kun je ons mailen op info@tkge.nl of kijken op 
onze site www.tkge.nl  
Inschrijving senioren 
Het inschrijfgeld bedraagt € 6,- per deelnemer per onderdeel (max 2 
categorieën).  In de categorieën HE, DE, HD, DD en GD 3, 4, 5, 618+, 
718+, 818+.Er wordt in poules gespeeld volgens de regels van de 
KNLTB. Wedstrijden worden gespeeld om twee gewonnen sets, een 
eventuele derde set is een super tiebreak. Deelname is uitsluitend be-
doeld voor leden van de tennisverenigingen in de gemeente Eersel.  
Inschrijving is mogelijk tot 4 maart 2017 op: www.toernooi.nl, zoeken 
op tkge.  
 

Nieuwjaarswens 
 

De beste wensen 
Ik wens iedereen bij deze, 

alvast een gelukkig nieuwjaar. 
Doe voorzichtig tijdens de jaarwisseling,  

en denk een beetje aan elkaar. 
 

Ik wens iedereen van alles het beste, 
een glimlach en veel licht. 

Veel liefde, geluk en gezondheid, 
en een dankbaar blij gezicht 
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Op zaterdag 9 december “Stinsel in Kerstsfeer”.  
De Höllekes was omgetoverd tot een gezellige markt waar het pu-
bliek zich heerlijk kon vermaken.  Je kon je te goed doen aan al-
lerlei lekkernijen zoals dikke wafels of overheerlijke worstenbrood-
jes. Er waren mooie en praktische attributen gemaakt van hout. 
Prachtige sieraden geregen van mooie kralen, kerststukjes ge-
maakt door de dames van Lucida. Maar ook de professionele 
kerststukjes ontbraken niet evenmin als overheerlijke handge-
maakte bonbons. De ontwikkelaars van het Pierenbier stonden er 
met stoere voorschoten aan en als je het koud had was er warme 
glühwein. De kinderen konden een tochtje maken met de kerst-
man in zijn schitterende sjees of ballen gooien of een kerstbal 
versieren of luisteren naar mooie verhalen. En dan was er natuur-
lijk ook aandacht voor goede doelen waaronder een project in In-
donesië. Tussendoor was er muziek van het Stinsels orkest en 
werden we getrakteerd op diverse dansen van de leden van Si-
danza. Steensels archief presenteerde heel wat uit de historie van 
ons dorp maar wel met een blik op de toekomst. 
Als bezoeker heb ik genoten van de gezelligheid en al het moois 
wat iedereen liet zien.  Veel indruk maakte dat jong en oud zich 
gezamenlijk inzette voor het goede doel: inrichten van de pasto-
rietuin t.b.v. de dorpsgemeenschap. Ook het opruimen werd ge-
daan in grote saamhorigheid. Heel veel dank aan allen die dit 
weer voor elkaar hebben gekregen.  
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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. 
 

Gezocht: Schoonmaker/Schoonmaakster voor Blokhut 
Scouting Steensel zoekt voor de blokhut iemand die hem schoon wil 
maken. Het gaat dan om regelmatig bijhouden van de gemeenschap-
pelijke ruimten, de keuken en ‘natte’ ruimten. Met welke regelmaat, 
welke specifiek (extra) taken en tegen welke vergoeding zijn bespreek-
baar.  Reacties zijn welkom op: info@scoutingsteensel.nl 
 

SiDanza 
"Het nieuwe jaar is begonnen en de danslessen staan vol in het teken 
van de grote voorstelling op 14&15 april in de Muzenval! Naast het gro-
te optreden zijn er nog meerdere momenten waarop je de danseressen 
van SiDanza in actie kunt zien, bijvoorbeeld de Stinselse Avonden. Om 
op de hoogte te blijven van de optredens en informatie rondom SiDan-
za kunt u onze Facebookpagina volgen of onze website in de gaten 
houden. Zo hoeft u nooit meer iets te missen! www.sidanza.nl of face-
book.com/SiDanza" 
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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. 
 

De Boerenovertrek’. 
Oude en nieuwe tradities zorgen voor een zeer goede sfeer in ons 
dorp. Zo beleefden we op 29 oktober ‘De Boerenovertrek’. 
Misschien vraagt u zich af: ‘Wat is een boerenovertrek?’ Vroeger ging 
een buurtvereniging haar nieuwe buurtbewoners ophalen in de oude 
woonplaats. Tevens werd de hele inboedel van het verhuizende stel 
per huifkar vervoerd. Bij ieder café op de route werd gestopt om, op 
kosten van de verhuizers, iets  te drinken. Dat noemde men een boe-
renovertrek. Menig deel van deze traditie is bewaard gebleven. Dat 
hebben onze voormalige artsen, Arnold Romeijnders en Monique Bot-
den, ook gemerkt. Zij verhuisden van Kerkeland naar buurtschap de 
Stevert. Maar  daar op de Stevert kun je niet zomaar gaan wonen. 
Daar hoort een ‘boerenovertrek’ bij. Op de bepaalde dag moest het 
paar, natuurlijk in gepaste kleding, voor hun oude huis staan. En daar 
werden ze met het rijtuig van Jan Castelijns opgehaald door de fraai 
uitgedoste ‘boeren en boerinnen’ van de Stevert. Een zeer groot kren-
tenbrood, gebakken door Stevertbewoner Peter Houben, lag al mooi 
in het rijtuig, dus honger hoefde er niet geleden te worden. De stoet 
trok door het dorp en stopte natuurlijk bij de horecagelegenheden zo-
dat iedereen zich kon versterken. Tenslotte eindigde de tocht op de 
Stevert waar iedereen een kijkje kon nemen in en rond het huis van de 
nieuwe buurtbewoners. Daar liet iedereen zich het krentenbrood en de 
heerlijke erwtensoep goed smaken. Toch heel mooi dat zo’n oude tra-
ditie door deze buurtschap levend wordt gehouden. 



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

 

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 

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 bekend en de ideeën hieromtrent 
worden uitgewerkt.  
Ook de artiesten, de belangrijkste pijlers van het succes van 

deze avonden, worden weer 
benaderd. 
Zou jij ook wel eens deel wil-
len uitmaken van deze en-
thousiaste groep creatieve 
Steenselse talenten, dan da-
gen we je hierbij uit om con-
tact op te nemen met onze 
artiestenbegeleiding 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:  
Karakter is een Nederlandse film uit 1997 van Mike 
van Diem, met in de hoofdrollen Fedja van Huêt en 
Jan Decleir. 
Het scenario van de film is (grotendeels) gebaseerd 
op de gelijknamige roman van F. Bordewijk, met ele-
menten uit diens novelle Dreverhaven en Katadreuffe 
Tot ziens in “De Höllekes” 11 januari 2018 om 1400 uur  
 

Computercursussen 
In Duizel zie www.dorpshuisdesmis.nl.  
In Steensel als er vóór 5 januari minstens 4 
personen zich aanmelden bij de bar van de Höl-
lekes of via pierenbode@dehollekes.nl wil ik 
weer bijeenkomsten organiseren op donderdag-
morgen van 9 tot half elf. 

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!!!! 
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Net als vorig jaar zijn er weer verschillende categorieën, zowel 
individueel als groepen.  
In alle categorieën zijn er weer 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!  
Reden genoeg om deel te nemen aan de ”optocht van Pieregat”.  
Voor aanmelding of info:  
Esther Stappers Tel. 06-12758438  
Pepijn Caers Tel. 06-54620332 pieretocht@hotmail.com  
 
Na de optocht gaat  het feest binnen gewoon door  
in de Hollekes met DJ LUC 
 

Zondagavond  11  februari                                              . 
 

Puinhoop Kollektiv 
 

Omdat het zo leuk is staat Puinhoop Kollektiv met  hun  unieke 
party-act  dit keer op Zondag 11 februari in Steensel. Tijdens het 
daverende succes voorgaande jaren ging het dak eraf van de 
Hollekes.  Normaal staan deze gasten op de podia van  grote fes-
tivals 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   
Een  echte Stinsele carnavalsmiddag met diverse lekkernij en 
ranja voor alle kinderen.   
 

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 muzika-
le en gedreven bandleden zorgen voor een onvergetelijke avond 
met klanken die variëren van liedjes uit de sixties' tot aan de mo-
derne muziek van nu!  
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Programma Carnaval  Steensel  2018   
 

Zaterdag      10 februari _    
Op carnavals zaterdag is zoals gebruikelijk  de sleutel ceremo-
nie van de gemeente. 
Dit jaar is de sleuteloverdracht in Knegsel. Dan gaan we met een 
groot aantal dames net zoals vorig jaar in de Party – Huifkar 
naar Knegsel om een onuitwisbare indruk te maken op de andere 
traditionele carnavalsverenigingen. 
 

Uiteraard barst hierna het feest los in de Hollekes  
met DJ LUC 

Zondag          11 februari    om 14.00 uur 
Optocht  van het Pieregat 2018 

 

 
De kerstboom staat nog te schitteren, toch zijn wij al weer met 
het volgende feest bezig.  
Ook dit jaar is er natuurlijk weer de ”optocht van Pieregat”, dus 
de strijd om de publieksprijs ”d’n Bronzen Wisselpier” kan op-
nieuw losbarsten. Het is dit jaar alweer de 55ste keer, dat dit ge-
weldige evenement plaats vindt dus 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 specta-
culaire optocht van te maken.  


