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Nieuwkomers 
Laat ons even weten, als u 

pas in Steensel woont. U 

ontvangt 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 

De Stinselse Kookpot  

Elke 3e donderdag van de maand wordt er ge-

kookt voor Steenselse gasten. We zijn nu op 

vakantie!!! 

De volgende kookpot is op 21 september 2017,  

Voor informatie kun je terecht bij Fridy 514660.  

 

 

J u l i   2 0 1 7  m e d e d e l i n g e n b l a d  v o o r  S t e e n s e l      1  

 

Heeft u een bericht voor de Pierenbode? 

Stuur dit dan  

vóór de 13e juli naar:  

pierenbode@dehollekes.nl  

 “Belangrijke gebeurtenissen in Steensel”: 

juli 2017 

 28 juni  Stratentoernooi Tennisvereniging TV Steensel 

 6 juli 2017 Samen eten  KBO  

 8 juli 2017 50+ toernooi   Tennisvereniging TV Steensel 

 9 juli 2017 Hoaneschieten en verschieting dr. Holtzer wisselschild 
  bij gilde St. Lucia  

 15 juli Begin vakantie 

 12-15 aug Kermis 

 14 aug. wielerronde 

 LET OP!!!!! VOOR DE PIERENBODE  
VAN AUGUSTUS EN SEPTEMBER KOPIE INSTUREN  

VÓÓR 13 JULI I.V.M.. VAKANTIE!!! 
Geef de activiteiten door bij de dorpskalender  

van website: www.dehollekes.nl.  

Wist u dat: 

 Steeds meer gebruik wordt gemaakt van de 

dorpskalender van de website 

www.dehollekes.nl. Om te voorkomen dat er 

in het dorp rond dezelfde tijd evenementen georganiseerd wor-

den is het goed om alle activiteiten hierop te publiceren. Je 

kunt dan voor je iets organiseert eerst de dorpskalender raad-

plegen. De activiteiten die al bekend zijn kun je vinden op 

www.dehollekes.nl  >> dorpskalender. Wij hopen dat op deze 

manier alle  verenigingen de kalender gaan gebruiken 

 Je je nu al kunt opgeven voor het nieuwe pentatlontournooi, 

maar dit kan nog tot 13 september aan de bar.   
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Harrie Huijbers Cronieck  
Handboogsport in Steensel 

Toen mijn oudste zus ging vrijen met een jongen uit Acht en kennis 

kwam maken met de familie, raakte hij in gesprek met ome Frans. Tot 

verbazing van de jonge garde kwam mijn oom even later met een hou-

ten handboog van de zolder. De toekomstige zwager was boogschutter 

geweest bij d’n doel in Acht en zij spraken over de oude en nieuwe ty-

pen bogen. Wisten wij veel dat ome Frans daar verstand van had. Maar 

hij deed ter plekke uit de doeken dat er in Steensel ook een handboog-

sportvereniging is geweest en dat hij daar lid van was.  

Onlangs kregen we oud fotomateriaal 

van de familie Moors aangereikt. En 

daar zat deze foto bij. Zes heren met 

een handboog in de hand voor een hok 

waarin de schietschijven hangen. Provi-

sorisch neergezet, zou je denken. Zie 

de zijwanden gedekt met stro. Op de 

foto herkennen we (v.l.n.r.) Gerrit 

Moors, Jan van Gompel, Piet en Wim Geraerts, Frans van Dooren en 

Theo van Hout. Waar stond de schietbaan - d’n doel - in Steensel? Bij 

welk café? Hoe lang heeft deze Steenselse vereniging bestaan? Wie 

kan ons er meer over vertellen? Zijn er nog meer foto’s van in oude al-

bums en is er ergens documentatie overgebleven? Ik sprak erover met 

Jac van Gompel. Hij noemde alle namen en wist dat dit d’n doel bij café 

Geraerts tegenover de kerk was. De vereniging heeft tot na de oorlog 

bestaan. 

In ons Harrie Huijbers archief vinden we de naam terug: Handboog-

schutterij Prins Hendrik. Bewaard zijn enkele berichten uit de Meijerij-

sche Courant van 1905 en 1910 over de vereniging. In een bericht van 

21 juni 1905 staat dat bij de wettelijke oprichting het bestuur een tele-

gram van hulde zond aan de Prins der Nederlanden. De volgende dag 

ontving het van de prins een telegram van dankbetuiging terug. Prins 

Hendrik was toen, na zijn huwelijk met koningin Wilhelmina in 1901, 

nog  niet zo lang toegetreden tot het koninklijk huis. Hij was nieuw in 

het land, een nieuw lid van de koninklijke familie en hij werd gezien als 

redder van de dynastie en monarchie.  
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Bedevaart Eersel – Werbeek  Zaterdag 24 juni 2017 
Eersel gaat jaarlijks op bedevaart naar Werbeek. Een bedevaart die 
haar ontstaan vindt in het jaar 1661 met  het vragen om bescherming 
tegen ziektes en pest. Hiervoor trok men vroeger naar Maria ter 
Sneeuw in Werbeek. Door het Eersels volk werd de belofte gedaan om 
deze bedevaart jaarlijks te houden. En deze prachtige traditie wordt nog 
steeds in ere gehouden door honderden mensen. 
Graag nodigen we onze inwoners uit Steensel uit om zich hierbij aan te 
sluiten en deze geweldige dag mee te beleven.  
Het programma voor zaterdag 24 juni a.s. is als volgt 
10.30 uur H. Mis in Parochiekerk Retie met medewerking van het 
Eerselse Herenkoor 
11.30 uur Pauze  
12.30 uur Ontvangst op het Raadhuis van Retie door Burgemeester 
en Schepenen 
13.00 uur Serenade Harmonie de Goede Hoop en vendelgroet Gil-
den 
13.30 uur Opstellen processie naar kapel van Werbeek 
14.00 uur Bidstonde kapel met uitreiking van de medailles voor 50 
jarige deelname. 
14.45 uur Einde met ontvangst bij de kapel door het VVV van Retie 
Nodigt u gerust vrienden, familie of verenigingsleden uit om mee te 
gaan naar Werbeek. 
Te voet, met de fiets of auto, iedereen is van harte welkom om deze 
mooie en bijzondere dag bij te wonen. Voor informatie, waaronder ver-
voer:  Henk van de Klundert  ( 0497 – 514210 ) 

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 > reserveren 

Let op!!! Als een activiteit  niet doorgaat  

geef dit dan zo snel mogelijk door!!!! 
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Vrijwilligersavond met als thema “Pubquiz”.  
Op uitnodiging van Mariëlle Voermans, Coördinator van Steunpunt Vrij-
willigerswerk Eersel, vertrokken we afgelopen vrijdag 19 mei met een 
delegatie van 2 teams uit Steensel naar Knegsel, om in de Leenhoef 
deel te nemen aan de jaarlijkse vrijwilligersavond met als thema 
“Pubquiz”. Het werd een heel gezellige avond met een deelname van 
ongeveer 21 teams uit de omliggende dorpen. Ieder team mocht deel-
nemen met 5 personen. Steensel nam deel met een team dat de Ten-
nisvereniging (De Steenselse Pieren) vertegenwoordigde bestaande 
uit: Hein en Maria Pepers, Lambert van Dijk , Rian Huijbers, Anke van 
Hout en Esther Kroone én een team dat de Gilde St. Lucia én vrou-
wenvereniging Lucida (De Pierkes) vertegenwoordigde bestaande uit:, 
Lenie en Ger Gasseling, Margriet Maas en Toos Maas, Charles en Mi-
riam Hermans. Om beurten verdween een 6e persoon naar de reserve-
bank, zodat toch iedereen kon/mocht meespelen.  
Na 8 rondes van ieder 10 vragen werd de uitslag bekendgemaakt van 
deze goedverzorgde avond. We waren blij verrast met de 3e prijs voor 
de Steenselse Pierkes, die uit handen van de Burgemeester een kikker
-spaarpot ontvingen met €50 voor de Tennisvereniging. Nog leuker 
werd het toen Burgemeester Anja Thijs bekendmaakte dat ook de 2e 
plaats naar Steensel ging, en wel naar De Pierkes. Die ontvingen daar-
voor eveneens een kikker-spaarpot met €100 die gedeeld zal worden 
tussen respectievelijk Gilde St. Lucia én vrouwenvereniging Lucida. 
De 1e prijs ging welverdiend naar Wentersels Finest (Dickens festijn 

Wintelre). Een gezellige avond waaraan we met plezier zullen terug-

denken! 

De zomervakantie van 

“De Höllekes”:  

15 juli t/m 27 augustus. 

 

Steensel kermis  

12 –15 augustus:  

zaterdag, zondag en 

maandag is  

De Hölleken open  
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Daarom werden hoogstwaarschijnlijk nieuwe verenigingen naar hem 
genoemd. Een ander bericht uit 1905 vermeldt dat, als gevolg van de 
attentie die de Steenselse handboogschutterij had gehad om haar be-
schermheer bij gelegenheid van zijn verjaardag te feliciteren, werd op 
een zaterdag een vrije avond aangeboden. Het glas werd geheven en 
biljart en kaarten trokken de liefhebbers. Op kermis maandag van dat 
jaar werd een grote prijsverschieting gehouden. Tien mooie prijzen 
staan in het versierde doelhuis geëxposeerd. Ons geacht hoofd der 
school, de heer de Wit, de gevierde president van het gezelschap 
schiet het hoogste aantal punten. In 1910 meldt de krant dat de hand-
boog-schutterij Prins Hendrik gevestigd bij Th. v. Hout in de “Ster” be-

sloten heeft op zondag 19 juni een groot in-
ternationaal con-
cours te geven. Als 
1e prijs een gouden 
medaille. De plaats 
van d’n doel, min-
stens 20 tot 25 me-
ter lang, is dus in 
de loop der jaren 
van locatie veran-
derd. Ook bij café 
De Sport is in die 
jaren een schiet-
baan geweest. Het 
ging om de sport, 
maar immers ook 
om de klandizie. 
 

Wie wil het buurtbiljart versterken???? 
Vind je het gezellig om onder het ge-
not van een drankje sportief bezig te 
zijn denk dan eens aan een partijtje 
biljart. Ook als je zegt: “Dat kan ik niet 
goed” kun je gerust meedoen. Het 
gaat vooral om de gezelligheid en al 
doende leert men. Meld je aan bij de 
beheerders van “De Höllekes”.  
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VRIENDEN VAN “DE HÖLLEKES”. 
Het is voor Steensel van groot belang dat er een cen-
trum bestaat waar verenigingen en inwoners gebruik 
van kunnen maken. Het gemeenschapshuis wordt meer 
en meer een multifunctionele accommodatie. Steeds 
meer voorzieningen en activiteiten concentreren zich 

hierin. We hebben nu een bij deze tijd passende accommodatie en 
kunnen de gebruikers nog beter van dienst zijn. Zonder zo’n moderne 
voorziening als het culturele hart zou Steensel voor veel mensen min-
der aantrekkelijk zijn. De leefbaarheid van een kleine kern heeft er veel 
baat bij en krijgt een extra impuls door de functie van het gemeen-
schapshuis te verruimen. Dankzij uw steun in de afgelopen jaren heb-
ben Steenselse verenigingen gratis gebruik kunnen maken van “ het 
culturele hart” van ons dorp. Dit is uniek in de Kempen. 

 Vandaar dat wij onze actie "Vrienden van de Höllekes" onder uw 

aandacht willen brengen. (Een gemiddelde vriendenkaart bijdrage 

schommelde de afgelopen jaren rond de € 25 per jaar). 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. Ook 

kunt u uw bijdrage storten op nr.NL10RABO01128 01854 Vrienden 

van “De Höllekes”.  

 Voor degene die beloofd hebben om een jaarlijkse bijdrage te 

doen vragen wij om dit vóór 1 juli te doen 
De gebruikers en het bestuur van gemeenschapshuis “De Höllekes” 
danken u bij voorbaat hartelijk voor uw bijdrage. 
Namens Gemeenschapshuis de Höllekes, 
Het bestuur   De Raad van Toezicht 
 

8 juli 2017 50+ toernooi 
tennisverening steensel 
Na gezellig eerst koffie en iets lekkers te hebben 
genuttigd starten wij met diverse wedstrijden waar-
bij het vooral om de gezelligheid gaat. Ook een 

lunch staat weer op het programma verzorgd door Mieke en Charles. 
Kosten worden gedeeld maar zullen circa € 6.00 p.p bedragen. Einde 
van deze keigezellige dag zal omstreeks 17.00 uur zijn. Opgeven via 
charles@chamir.nl 
 

Het is veel moeilijker een goede vader te zijn   
dan een goede tennisser  


