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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 

of bij De Höllekes: tel 

513033 

De Stinselse Kookpot heeft vakantie 

Elke 3e donderdag van de maand wordt er gekookt 
voor Steenselse gasten. De volgende kookpot is: 
op 20 september!!!!! 
Als je een keer niet kunt dan afmelden bij Fridy 
514660. Hier kun je je ook aanmelden en vragen of 
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 condole-

ances, 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”: 
 Elke dinsdag van juli en augustus grensparkwandelingen 
 5 juli 2018 Samen eten KBO KBO Steensel 
 2 augustus  Samen eten KBO  KBO Steensel 
 8-14 augustus kermis 
 13 augustus wielerronde 
 2 september  open dag Sidanza  
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 al niet veel gepland staat. 
 
De Höllekes is gesloten van 7 juli 
tot 19 augustus.  
Natuurlijk is er weer een terras tij-
dens de kermis. Hier kun je weer 
genieten van een lekker drankje tij-
dens je bezoek aan de Kermis 
 

LET OP!! 
Eind augustus verschijnt de pierenbode voor septem-
ber. Dan is het weer doorgeven vóór 19 augustus. 
 

SPAARKAS 
Hallo allemaal  
op vrijdag 10 augustus 2018 word de spaarkas weer gelicht. Jullie 
zijn vanaf 19.30 uur welkom om het te komen op halen. We willen 
langs deze weg iedereen bedanken voor het afgelopen jaar, en 
zien jullie graag volgend jaar weer terug. 
NIEUWE LEDEN ZIJN ALTIJD WELKOM 
opgeven bij Anita of Ellen en bij de bar van de Höllekes  
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Educatieve IVN-wandeling op zondag 26 augustus! 
Natuurgebied de Gender ligt ten noorden 
van Steensel en beekloop De Gender door-
snijdt het gebied. Het natuurgebied is in 
2011/2012 opnieuw ingericht, waardoor De 
Gender nu meandert. Altijd al willen weten 
of de beekloop vroeger ook meanderde? En 
wil je weten waar de beekloop ontspringt en 
hoe deze nu met water wordt gevoed? Wist 
je dat er vroeger naast de Gender talloze 
wasserijen stonden? En weet je ook waar-
om dat zo was? Misschien ben je wel be-

nieuwd welke vleermuizen in de vleermuizenkelder logeren. Je hoort 
het allemaal op zondag 26 augustus 2018. 
Wandeling 
Tijdens de wandeling loop je door de voort, wandel je over bruggetjes, 
langs rabatten en meerdere poelen. Je krijgt toelichting op het ont-
staan van het gebied en over alles wat er groeit, bloeit en rondvliegt. 
De route is 2 km lang en de wandeling duurt circa 1,5 uur.  
Kersverse gidsen 
Je wordt rondgeleid door vier gidsen die 
recent zijn afgestudeerd als IVN-
natuurgids. De opleiding duurde anderhalf 
jaar en werd gegeven door vrijwilligers van 
IVN Veldhoven-Eindhoven-Vessem. De 
kersverse gidsen kozen Natuurgebied De 
Gender als studieterrein en ze weten het 
publiek veel te vertellen. Kom luisteren, 
kijken, proeven, voelen en genieten! Aan-
melden is niet nodig, maar kom 10 minu-
ten voor de vertrektijd.  De parkeermogelijkheden zijn beperkt, kom 
daarom bij voorkeur met de fiets.  
Graag tot ziens! 
Anny van Kessel, Tanja Geboers, Suzan van Dongen en Berno Nieu-
wenhuizen. 
Locatie/vertrekpunt:  Mariakapelletje aan de Knegselseweg 20 in 
Steensel. Parkeren: Knegselseweg, parkeerterrein voetbalvereniging 
Steensel 
Datum-tijd:  Zondag 26 augustus 2018 / Vertrektijd 13.30 uur / Eind-
tijd circa 15.30 uur.Kosten:   Gratis 
Nog vragen?  Mail annyvkessel@hotmail.com of bel 0497-541931. 
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Werkgroep Duurzaamheid 
Zoals jullie ongetwijfeld gehoord hebben is recent de Dorpsraad nieuw 
leven ingeblazen met veel nieuwe leden. Wij, Ruud Coppens en Rinze 
van Oorschot, zijn enthousiast aan de slag gegaan met de werkgroep 
Duurzaamheid. Ruud heeft al eerder met dit bijltje gehakt in Riethoven.  
Wij zijn op zoek naar meer teamleden!!! Steenselnaren die net als ons 
Steensel willen "vergroenen" en op zoek willen gaan naar mogelijkhe-
den om duurzamer te worden, meer zelfvoorzienend te zijn en milieube-
wuster te leven. De tijdbesteding is geheel in overleg met elkaar. 
Heb je zin om mee te doen, meld je dan aan bij ons! Heb je goede idee-
ën, maar wil je niet direct in de werkgroep, laat het ons weten. Alle input 
is welkom. Ruudcoppens@live.nl of roorschot@hotmail.com  
 

Clubkascampagne van Rabobank 2018 
 Op zaterdag 9 juni j.l. werd de uitslag bekend gemaakt van de door 

Rabobank georganiseerde en gesponsorde Clubkas campagne. Ook 
wij als Werkgroep Stinsels Archief werden beloond met cheque met 
het mooie bedrag van €262,50. Wij willen de Rabobank maar zeker 
ook alle mensen bedanken voor hun stem en steun aan ons. Een 
welkom geschenk, we gaan er zeker weer iets moois mee doen.  

 Ook de Höllekes kreeg het mooie bedrag van € 277,50. Wij zijn daar 
erg blij mee en danken allen die hun stem op het gemeenschapshuis 
hebben uitgebracht. We zullen er zeker een goede bestemming aan 
geven. Alle beetjes helpen. 

 

Wol wordt Kunst, Mode en Design 
In 2017 verschenen ze voor het eerst in het Kempisch landschap… De 
uitgestrekte heidevelden van 100 jaar geleden met vele kuddes scha-
pen zijn verdwenen. De wol is echter weer terug en wel op een heel bij-
zondere manier. De ‘steenmannetjes’ wijzen de weg in de wondere we-
reld van wol en vilt tijdens de tentoonstelling Wrijving! in Kempenmuse-
um De Acht Zaligheden. Voor meer informatie check de website van het 
museum. U vindt het Kempenmuseum aan de Kapelweg 2, te Eersel. 

Bestuur en beheerders van De Höllekes 

wensen iedereen een fijne vakantie. Geniet 

ervan. Wij hopen iedereen hierna gezond 

weer terug te zien in ons gemeenschapshuis  
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Stichting jeugdvakantiewerk Steensel is op zoek naar:  
Wij zijn druk bezig met het organiseren van de vakantieweek. Voor on-
ze activiteiten zijn wij dringend op zoek naar: stokken die als vlaggen-
stok kunnen dienen. Denk hierbij aan bv oude bezemstelen. Ook zijn 
wij op zoek naar stukken (pvc) dakgoot en buizen. Het maakt niet uit 
hoe lang ze zijn!  
Kunt u ons hier aan helpen? Graag!! Neem hiervoor contact op met 
Anja Kersten, telefoonnummer 517245 
Namens de kinderen van Steensel dank u wel alvast!   
 

Wielerronde Steensel,  
Maandag 13 augustus 2018, 15.25 uur. Het stof dwarrelt 
weer neer op het parcours. De schooljeugd heeft zich net 
suf gefietst voor het goede doel van dit jaar 
(www.drivingnurses.org). Zij hebben al  recht op een dik-
ke ijsco. Maar ruik ik dat nu goed. De geur van sportcrè-
me? Ja echt de gehele Frans van Nunenstraat is overge-
nomen door de glimmende kuiten van stoere bikkels (m/v) uit Steensel. 
De mannen en vrouwen die met elkaar de strijd aan gaan voor eer en 
glorie hebben alvast preventief gesmeerd. Verstandig zou ik zeggen.  
Wie mag zich een jaar lang ‘kampioen’ van Steensel kronen? Het 
gonst als geruime tijd door het dorp en nu staan ze daar werkelijk aan 
de start voor 20 kilometer fietsplezier. Inwoners en voormalig inwoners 
van Steensel zijn van harte welkom voor deze ronde in de ronde. Start 
15.30 uur (tegelijk met de funklasse), finish na 20 kilometer, prijzen ja 
natuurlijk,  aanmelden heel graag vooraf zodat wij als organisatie we-
ten hoeveel dranghekken we moeten neerzetten. Aanmelden kan al 
via: info@wielerrondesteensel.nl    
Iedereen een hele fijne vakantie toegewenst en graag tot maandag 13 
augustus.  Arno 
 

Nierstichting 
Van 16 t/m 22 september wordt de collecte voor de Nierstichting ge-
houden. Deze collecte is hard nodig want de Nierstichting  krijgt geen 
subsidie en is afhankelijk van de collecte. 
Met de opbrengst van de collecte zet de Nierstichting alles op alles om 
de kunstnier klein te krijgen. 
Dialyse houdt nierpatiënten in leven, maar maakt ze niet beter. 
Geef daarom aan de collecte, elke bijdragen telt hoe klein ook. 
Een ouder schrijft als je kind een nierziekte krijgt staat je hele leven op 
z'n kop, een jongere zegt: vroeger ging ik 3 keer naar fitness, nu drie 
keer in de week spoelen. Alvast hartelijk dank voor uw donatie. 
Riet Gosselink-Timmermans coördinator van de Nierstichting 
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Afscheid Wilbert Rombauts als bestuurslid op wo 09/05/2018 
Wilbert heeft samen met Martin Saris in april 2002 zit-
ting genomen in het bestuur, Jan van der Sanden was 
de toenmalige voorzitter  
Op 01-08-2002 heb je de functie van penningmeester 
overgenomen van Harrie van de Boomen. 
In 2007 had Martin Saris de voorzittershamer overgenomen van Jan 
van der Sanden en hebben jullie als bestuur de verbouwing van de foy-
er en de bar van ons gemeenschapshuis gerealiseerd. Dit was een he-
le ingreep waarbij vele vergaderingen aan vooraf gingen. 
Ook heb je in 2003 samen met collega-bestuurders Gonnie Wouters en 
Wim Klomp een aanzet gegeven voor de Pierenbode, die vandaag de 
dag niet meer weg te denken is als communicatiemiddel binnen de 
Steenselse bevolking. 
In 2010 is de aanbouw van de tuinkamer tot stand gekomen en is ook 
de toilet groep vernieuwd. 
In 2014 is het zaal meubilair geheel vernieuwd en heeft de zaal een 
flinke opknapbeurt gehad. 
In 2015 kreeg je weer een nieuwe voorzitter, het was je 3e in de perio-
de als bestuurslid.  We werden collega-bestuurders en dat heeft tot op 
de dag van vandaag prima gewerkt met wederzijds respect.   
Toen ik je vroeg welke memorabele gebeurtenissen je het meest zijn 
bijgebleven antwoordde je: 
 Het rookbeleid, toen dat werd ingevoerd was de vergaderzaal te 

klein tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht, 
 Het stoppen van het kienen want elke zondag avond was het een 

komen en gaan van auto’s in de Korte Kerkstraat van mensen, die 
gebracht en gehaald werden. 

 Het weghalen van de pinautomaat bij de Höllekes gaf volgens 
jouw ook wel de nodige roering in het dorp. 

Wilbert, we willen je hartelijk danken voor de 16 jaren als bestuurslid en 
penningmeester van de Höllekes, jouw inzet en jouw humor tijdens en 
na de vergaderingen.  Ook jouw vrouw Gonnie wil ik hier nadrukkelijk in 
betrekken. Zij heeft jou altijd gesteund als je weer eens in touw was 
voor de Höllekes. We nemen afscheid van Wilbert als bestuurslid maar 
we nemen geen afscheid van Wilbert als persoon. Wilbert heeft aange-
geven dat we ten allen tijden -mocht het nodig zijn- een beroep op hem 
kunnen doen en Wilbert gaat bij een alarmmelding kijken wat er even-
tueel mis is in de Höllekes. 
De nieuwe penningmeester van het bestuur is Monique Zelissen 
Geert Coppens Voorzitter Gemeenschapshuis de Höllekes 
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Nieuws van de Luciatoren 
Op Tweede Paasdag is het kruisbeeld aan de kerkhof-
zijde van de Luciatoren officieel ingewijd. Echter het 
vloertje voor het altaar was op dat moment nog niet ge-
repareerd. Afgelopen maand hebben we dit nog onder 
handen genomen. Tevens hebben we voor het altaar nog een mooie plaquette 
neer gelegd met de Latijnse spreuk: “Lux aeterna luceat eis”. De Nederlandse 
vertaling hebben we er maar meteen ondergezet: “het licht verlichte hen”. De 
plaquette is overigens een gerecyclede grafsteen die door Atelier Lamiers uit 
Eersel voor ons vakkundig is gegraveerd zonder daarvoor kosten in rekening te 
brengen. Dat wordt zeer gewaardeerd. Voor de ouderen onder ons is het een 
bekende tekst. Het betreft namelijk de eerste regel van een lied dat bij een 
Gregoriaanse uitvaartdienst wordt gezongen wanneer er op het einde van de 
dienst afscheid wordt genomen van de overledene. We vonden dit wel een toe-
passelijke tekst, het altaar is immers de plek waar definitief afscheid wordt ge-
nomen. Hier wordt het absouteritueel nog uitgevoerd. Het lichaam wordt met 
wijwater gesprenkeld en bewierookt, waarbij een laatste aanbeveling tot God 
wordt uitgesproken. Als het ware wordt gevraagd of het eeuwige licht over de 
overledene mag gaan schijnen. Symbolische vonden we ook dat het Latijnse 
woord “Lux” het woord voor licht is. De naam van Sint- Lucia waar de toren 
naar vernoemd is, is immers afgeleid van dit Latijnse woord. Tenslotte verwijst 
het licht ook naar de kaars die we continue brandende houden op het altaar. 
Deze kaars laten we branden voor iedereen die aan het sterven is. Op dit mo-
ment laten we nog kaarsen branden met het logo van de Mariakapel. Bij de 
Mariakapel wordt het begin van het leven symbolisch weergegeven, bij de Luci-
atoren besteden we aandacht aan het vergankelijke van het leven. Binnenkort 
zullen er echter ook noveenkaarsen komen met de afbeelding van 
de Luciatoren. Van vele bezoekers aan het kerkhof hebben we al 
mooie reacties ontvangen. Toch merken we dat veel Steensel-
naren de nieuwe omgeving van de Luciatoren nog niet gezien heb-
ben. De komende tijd wordt het mooi weer en is het nog lang licht. 
Neem de Luciatoren en het gebied rondom de toren eens op in de 
wandeling. Naast het kruisbeeld hebben we ook nog een mooi mo-
numentje staan met de ketting waar eens de Stinselse Pier heeft 
gelegen. Alleen deze ketting zou iedere Steenselnaar gezien moe-
ten hebben. In de maand juni hebben we weer enkele groepen in de Luciato-
ren mogen ontvangen. Naast 35 scholieren van groep 5 en 6 hebben we ook 
weer twee buitenlandse groepen mogen ontvangen. Indiërs krijgen maar geen 
genoeg van de toren en dit maal hebben we zelfs bezoek gehad uit Nieuw-
Zeeland. Oud-Steenselnaar Harrie Geraerts was in het dorp. Het blijft nog 
steeds mogelijk om de toren met een groep te bezoeken. Voor 1 Euro per per-
soon met een minimum van 15 Euro is dit een mooie gelegenheid voor een 
reunië, familiebezoek of vriendengroep. Aanmelden kan via: stinselsar-
chief@outlook.com. In het weekend van 15 en 16 september is het weer Open 
Monumentendag. De Luciatoren zal dan weer open zijn van 11 tot 14 uur.  
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Dit zijn de winnende loten van  loterij Kempengroen! 

1e reischeque - 201  2e tv - 3114 (al gewonnen)  

3e Airfryer - 1732 (al gewonnen) 4e BBQ- 914 5e gourmet - 577 

6e ventilator - 203 7e wafelijzer - 139 (al gewonnen) 

8e fohn- 626    9e wafelijzer 491 (al gewonnen)      10e blender 2257 

Als je prijs hebt kun je die ophalen bij Ad Hoeks (Knegselseweg, 19, 

Steensel). Zorg dat je het winnende lot mee neemt! 

 
HET MINI & MAXI TOERNOOI VAN TV STEENSEL IS TERUG! 
WANNEER: OP ZONDAG 23 SEPTEMBER 2018, VAN 11 – 15 UUR 
Voor iedereen die zin heeft in een gezellige sportieve geheel verzorgde 

dag! Je hoeft geen lid te zijn van de vereniging. Wij kunnen voor 

rackets zorgen als het nodig is. 

Hoe het werkt?  

 De mini (jeugd) speelt samen met de maxi 

(volwassene) een dubbelwedstrijd tegen een an-

der mini & maxi koppel 

 De indeling zal gedaan worden aan de hand van 

leeftijdscategorie t/m 12 jaar en t/m 17 jaar 

 De jeugd speelt samen met een volwassene, 

een vader, moeder, opa, oma, oom, tante, buurman of buurvrouw 

het maakt niet uit. Iedereen is welkom! 

Je kunt je als koppel inschrijven maar ook apart. Wij zorgen dan voor 

de indeling.  

Inschrijven?  

Stuur voor 1 september een mail naar: maar-

tje_kanters@hotmail.com.  

We zien jullie graag zondag 23 september!  

Organisatie Mini & Maxi toernooi  

(Esther Kroone, Esther Stappers, Marion Romme, Marieke van der Lin-

de, Maartje Kanters) 

 

Vloer grote zaal Höllekes 
Tijdens de vakantie zal de vloer vervangen worden. Hopelijk zijn we 
dan van dat probleem af en kunnen we zeggen: “Het ziet er schitterend 
uit” en kunnen we weer een representatieve zaal aanbieden aan zij die 
gebruik maken van de Höllekes 
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De zuidelijke zijgevel heeft smeedijzeren sieran-
kers in de met een gemetselde ezelsrug afgezette 
topgevel … Het interieur heeft nog globaal zijn 
oorspronkelijke indeling met centrale gang. Van 
belang zijn onder meer de oorspronkelijke paneel-
deuren, de tegelvloer in de hal en de geriemde 
balkplafonds.” Ga er maar eens voor staan of je 
dit alles herkent. Je moet er wel een beetje bouw-
kundig voor onderlegd zijn. 
Twee grafheuvels op Steensels grondgebied bij 
Gendersteijn en richting Heers onder de hoog-

spanningsleidingen zijn archeologische rijksmonumenten.  Gemeentelij-
ke monumenten zijn er vier in Steensel. De kerk en pastorie, traditio-
neel gebouwd resp. in 1933 en 1928 met invloeden van 
de interbellum-architectuur, ten derde het oude school-
gebouw uit 1884 met aanbouw in de Joseph Schulte-
weg, en verder op de Stevert in de voormalige water-
molen is het gaande werk (mechaniek) beschermd. Er 
bestaat een landelijke subsidieregeling die planmatig 
onderhoud van rijksmonumenten door eigenaren stimu-
leert. Onlangs was in het nieuws dat de cultuurminister 
hiervoor dit jaar 34 miljoen euro extra uittrekt. Ook de gemeente Eersel 
heeft een subsidieverordening voor gemeentelijke monumenten. Het 
college kan subsidie verlenen voor onderhoud en restauratie, voor het 
opstellen van bouwhistorisch onderzoek en een deskundig restauratie-
plan. De aanvraag wordt beoordeeld door de Ruimtelijke kwaliteitscom-
missie (welstand). Misschien komt dit nog eens van pas als het over de 
toekomst van de kerk gaat. Monument of geen monument, maar als je 
de historische ontwikkeling en groei  van Steensel bestudeert dan val-
len meer panden op in ons dorp. Andere boerderijen die al op de eerste 
kadasterkaart van 1832 ingetekend staan, de eerste woningen van wo-
ningbouwvereniging St. Lucia en de eerste particuliere arbeiderswonin-
gen, de winkels en horeca, bedrijfspanden, de eerste villa’s e.d. In be-
stemmingsplannen kan de gemeente die aanduiden als beeldbepalen-
de elementen en extra aandacht genieten van welstand. Daar komen 
we in volgende bijdragen op terug.  
 

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 verschillen-
de manieren. Neem contact op met het bestuur.  
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Harrie Huijbers Cronieck 
Monumenten 
Op veel huizen en panden hangt een 
plaatje. Op de meeste staan bij de deurbel 
de namen van de bewoners of de naam van 
een bedrijf. Soms hangt men een bord met 
een naam voor het huis op de gevel. Vooral 

die opgesteld zijn in plat Kempisch zijn komisch. Bijvoorbeeld 
‘Ut Koskoaier’ vind ik een mooie. Maar hier gaat het over als 
je een van deze twee plaatjes op een pand bevestigd ziet. Dan is het pand 
een monument, een rijksmonument of een gemeentelijke monument. Niet 
veel, maar ook in Steensel kom je ze tegen. Zoals het woord zegt worden 
rijksmonumenten door het rijk aangewezen, door het ministerie van cultuur 
in Den Haag. Aanvullend kan een gemeente zelf gemeentelijke monumen-
ten aanwijzen. Monumenten zijn beschermd tegen sloop en drastisch ver-
bouwen. Ze worden beschouwd als historisch erfgoed dat in zijn uiterlijke 
vorm op die plek herkenbaar moet blijven. Als men in de gemeente Eersel 
een monument wil verbouwen of herstellen, heeft men in de meeste geval-
len een omgevingsvergunning nodig. Dat geldt niet voor normaal onder-
houd en werkzaamheden die het monument niet veranderen. Als het een 
grote verbouwing betreft, moet men minstens 6 maanden van tevoren ver-
gunning aanvragen en maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit.  
In de gemeente Eersel is Steensel het dorp met het minste aantal monu-
menten. Dat leidt meteen tot een eerste conclusie, namelijk dat wat we heb-
ben, daar moeten we trots en zuinig op zijn. De Lucia-toren is een rijksmo-

nument al sinds de aanwijzing in 1967. Het 
tweede rijksmonument bij aanwijzing in 2001 
is de langgevelboerderij en woonhuis Stevert 
22. Het betreft de voormalige boerderij en 
woonhuis van generaties molenaarsfamilie 
Van Grootel (de mulder). De huidige eigena-
ren en bewoners Peer en Annette Heeze-

mans hebben de brief van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg aan 
Stinsels Archief toevertrouwd. In de omschrijving staat het volgende. “Het 
eenlaags woonhuis .. bestaat uit een rechthoekig voorhuis onder zadeldak 
met muldenpannen, en een iets smaller achterhuis onder zadeldak met oud 
Hollandse pannen. De bakstenen lijstgevel van het voorhuis telt vijf venster-
assen, heeft een bepleisterde plint en wordt bekroond door een dubbele 
tandlijst en een geprofileerde houten gootlijst. Centraal in de van hoeklis-
enen en gietijzeren sierankers voorziene gevel is in een ondiep portiek een 
opgeklampte voordeur met bovenlicht aangebracht, aan beide zijden ge-
flankeerd door twee getoogde T-schuifvensters met opgeklampte luiken en 
hardstenen dorpels.  


