
1 5 e  j a a rg a ng  n r  6   w e b s i t e :  w w w . d e h o l l e k e s . n l            8 

 

 

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 gekookt 

voor Steenselse gasten.  

De volgende kookpot is op 15 juni 2017,  

Als je een keer niet kunt dan afmelden bij Fridy 
514660. Hier kun je ook informeren of er nog 
plaats is.:  

 

 

j u n i  2 0 1 7  me 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 19e van de maand naar:  

pierenbode@dehollekes.nl  

 “Belangrijke gebeurtenissen in Steensel”: 

juni 2017 

 1 juni  Jaarreis   KBOSteensel 

 5 juni  Open Dubbeltoernooi   Tennisvereniging TV Steensel 

 14 juni Wandel drie daagse Stichting Jeugdvakantiewerk 

 15 juni Kookpot 

 18 juni  Zeskamp voor de jeugd Scouting Steensel 

 21 juni  KBO Fietstocht KBO 

 28 juni  Stratentoernooi Tennisvereniging TV Steensel 

Geef de activiteiten door bij de dorpskalender  

van website: www.dehollekes.nl.  
 

Wist u dat: 

 Zoals jullie weten is er een website van de Hölle-

kes. Op deze website is er ook een dorpskalender. 

Om te voorkomen dat er in het dorp rond dezelfde 

tijd evenementen georganiseerd worden is het goed om alle activi-

teiten hierop te publiceren. Je kunt dan voor je iets organiseert eerst 

de dorpskalender raadplegen. 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 

 Als u De Höllekes belangrijk vindt en vriend wilt worden van De Höl-

lekes, geef het dan door aan de bar of bij een van de bestuursle-

den. Ook kunt u uw bijdrage storten op nr.NL10RABO01128 01854 

Vrienden van “De Höllekes”. 

 Je je nu al kunt opgeven voor het nieuwe pentatlontournooi, 

maar dit kan nog tot 1 september aan de bar.   
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Harrie Huijbers Cronieck  

D’n Tip  
Het huis van mister Van Nunen vroeger, op de hoek van de Eindhoven-

seweg en de Riethovenseweg, draagt de naam Den Tip. Maar eigenlijk 

werd in de Steenselse volksmond het stuk op de andere hoek, met de 

Joseph Schulteweg, d’n Tip genoemd. Zo stond de verbreding in de 

straat daar en de oversteek naar de andere kant van de Eindhovense-

weg bij de mensen in Steensel bekend. Hieronder omcirkelt op een 

kaartje uit 1924. 

Aan d’n Tip op die 

hoek ligt het vroegere 

winkeltje van Marie 

Willekens. Dat huis 

staat er nog en blijft in 

Steenselse handen 

en in de oude glorie 

overeind. Er tegen-

over op de andere 

hoek stond een boer-

derij. Op de foto zie je 

de sloop. Werkgroep 

Stinsels Archief  kreeg onlangs een foto van Adrianus (Janus) van Ger-

wen en zijn vrouw toegestuurd. Zij woonden met hun gezin in die boer-

derij. Zoon Martien heeft het nieuwe huis op de hoek gebouwd en daar 

nog enige jaren een fietsenhandel gedreven. Eigenlijk was d’n Tip de 

plek van de familie Teurlinckx, een bekende naam in Steensel met een 

‘dure’ (ckx aan het eind) en Belgisch lijkende schrijfwijze. De vrouw van 

Janus was Maria Catharina Teurlinckx en de moeder van Marie Wille-

kens heette Allegonda Teurlinckx. Het waren zussen en kinderen van 

Joannes Teurlinckx en Hendriena van Nunen, gehuwd in 1870; weer 

een Van Nunen uit deze befaamde Steenselse familie. Joannes was 

stoelendraaijer van beroep, evenals zijn vader Lodevicus (Louis) Teur-

linckx die in Thielt (Wesemael) in België is geboren, in Eersel is ge-

trouwd (1841) en in de jaren 60 van die eeuw naar Steensel komt. Louis 

en zijn gezin vertrekken ook weer, in 1874 naar Gestel richting Eindho-

ven, maar zoon Jan en kinderen blijven hier wonen.  
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Het was weer een spannende strijd tussen 

de verschillende teams. Maar het voornaam-
ste was dat het gezellig het hele dorp in be-

weging was. Er was een gezonde competitie onderling, 
maar vooral straalde het plezier ervan af. Dit is een aanmoe-
diging om jullie ook volgend jaar weer te verassen met leu-
ke, wetenswaardige en soms ook ingewikkelde problemen. 
We proberen het weer een uitdaging te doen zijn voor de 

verschillende teams! 

De einduitslag 2017  

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!!!! 

plaats Team Teamnaam totaal na bonus 

1 A04 S&TC 987 

2 A21 9tien6tien 986 

3 A05 Het beste uit Zuid 954 

4 A08 Valentina's 951 

5 A06 The Brains 946 
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Wie collecteert er in Steensel? 
De contactpersonen van de collectes voor o.a. de Hartstichting en de 
Vastenactie hebben overleg gehad over het collecteren voor goede 
doelen in Steensel. Uit dit overleg zijn de volgende zaken naar voren 
gekomen: 

Het is steeds moeilijker om collectanten te vinden en daar-
door dreigt een aantal collectes op korte termijn te verdwij-
nen. 
Het collecteren komt vaak op de zelfde personen neer. 
Er komt in een bepaalde periode vaak iemand aan de deur 
voor een of ander goed doel. 

Daarom willen we bekijken of we vanaf volgend jaar in Steensel kun-
nen starten met de “Goede Doelen Week".  In verschillende plaatsen 
in Brabant gebeurt dit al. 
Hoe gaat de Goede Doelen Week in zijn werk? 
Huis aan huis wordt een brief met invulformulier en een enveloppe 
rondgebracht. Op het invulformulier staan de doelen waarvoor de actie 
is bedoeld. Het betreft alleen landelijke goede doelen met CBF-
keurmerk, geen lokale doelen. De gever kan achter elk doel een be-
drag invullen, dat hij aan het betreffende doel wil schenken. Als het for-
mulier is ingevuld telt de gever de bedragen op en stopt het formulier 
met het totaalbedrag in de envelop. Op deze manier is anonimiteit ge-
waarborgd.  
We willen allereerst graag inventariseren welke landelijke collectes er 
jaarlijks in Steensel worden gehouden. Vervolgens willen we met de 
contactpersonen van de verschillende collectes in overleg om te bekij-
ken of en hoe we de “Goede Doelen Week" vorm kunnen geven. 
Voor nu het verzoek aan alle organisatoren van collectes voor goede 
doelen in Steensel om zich uiterlijk 1 juni a.s. via een mailtje te melden 
bij Toon van de Ven voor het overleg.  
Mailadres: toonvandeven@telfortglasvezel.nl 
 
Gevonden: medio mei in de bossen bij Steensel, Quartz dames-
horloge, grote wijzerplaat, marineblauw leren bandje, drukknopsluiting. 
Bellen 518156 
Verloren: op zaterdag 13 mei twee zwarte sleuteletuis met sleutels 
op de Stevertsebaan (richting Riethoven). Bellen 06-46650353 
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Het stukje groen op de hoek is nog steeds 

een tip. Zo zijn er meer groene plekjes in 

het dorp. Je zou ze een naam kunnen ge-

ven. Onder de hoge bomen bij het PNEM-

huisje in de bocht van de Riethovense-

weg is al eens ooit tot het Herman van 

Boekel park gedoopt. Aan het Hoogeind 

hoek Molenpad, naast de eerste steen in 

haar nieuwe huisje, zou de Marieke Lueb strook kunnen heten. Waar 

de boom voor de honderdjarige is geplant noemen we voortaan de 

Koos Meurs hoek. En in deze lijn is het logisch om vanaf nu te spreken 

over de Marie Willekens tip. Wie levert de bordjes om ergens aan de 

rand te bevestigen? Onofficieel natuurlijk, bijvoorbeeld in duurzaam 

hout, bescheiden van maat. 

 

Jaarreis KBO 
Op donderdag 1 juni maakt K.B.O. Steensel een dag-
tocht naar de Passiflorahoeve te Harskamp. Wie met 
ons meewil met deze dagreis is van harte welkom. 
K.B.O.-leden krijgen nog een uitnodiging, maar NIET 
K.B.O leden mogen zich aanmelden bij Riet Gosselink. 
Een folder is ook verkrijgbaar. 
Opstapplaats:  De Höllekes Tijd om : 8.00 uur Thuis om:   20.45 uur 
Koffie met appeldriehoek - Rondrit met gids - Koffietafel met kroket 
Entree Passiflora- Drie gangen diner  Dit alles voor € 68,50 per per-
soon 
Overmaken op banknummer IBAN: NL92RABO0112806295 
Voor 15 mei aanmelden aub als U meegaat.  
Riet Gosselink-Timmertmans secretaris KBO Steensel 
 

Plastic dopjes  
Iedereen heeft ze thuis. Plastic dopjes van bijvoorbeeld frisdrankflesjes 
of melkpakken. Gooi ze niet weg, maar lever ze in. U ontlast het milieu 
en steunt zo KNGF Geleidehonden. De gehele opbrengst komt ten 
goede aan de opleiding van onze geleidehonden.  
 

Wandeldriedaagse Stichting Jeugdvakantiewerk  
Wandel drie daagse op 14, 15 en 16 juni 2017. Routes van 5 en 10 km. 
Inschrijven op woensdag 14 juni om 17.45 uur bij hotel Steensel 

mailto:toonvandeven@telfortglasvezel.nl
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Zeskamp voor de jeugd  
Op zondag 18 juni organiseert Scouting 
Steensel wederom een zeskamp voor de 
jeugd op het dorpsplein van Steensel. Deel-
name is gratis en aanmelden kan per team 
via www.scoutingsteensel.nl Dit is een gratis 
toegankelijke activiteit schroom dus niet om 
de teams te komen aanmoedigen. Graag tot 
18 juni. 

 
Van 28 juni t/m 1 juli houdt Tennisvereni-
ging TV Steensel haar jaarlijkse Straten-
toernooi op ons park aan de Knegselse-
weg. Naast het meten van de krachten op 
tennisgebied, worden er vele andere acti-
viteiten en festiviteiten georganiseerd. 

Hierbij is dit jaar elke inwoner van Steensel van harte welkom. 
 

Surrealistische Muziekwinkel 
PATSJ BOEM in Kempenmuseum De Acht Zaligheden  
Rammelen, klangelen, jengelen en bengelen, het mu-
seum barst de komende tijd van muziek en geluid. 
Beeldend kunstenaar Ad van Aart presenteert zijn wel 
heel bijzondere muzikale installaties. Van 7 mei t/m 9 
juli mag u er zelf mee aan de slag! 
In 2015 wilde Ad van Aart weer eens van zich laten horen, en wel in 
de letterlijke zin van het woord. Hij creëerde een reeks gesofisticeer-
de tafelbellen, gemaakt van allerhande materialen uit kerken, boten 
en poetskasten. Al snel had hij de smaak te pakken en werden zijn 
ontwerpen groter en groter. Kelken werden orgelpijpen en belletjes 
werden hamers. Alledaagse voorwerpen werden omgetoverd tot bij-
zondere muziekobjecten. Ze toeteren, blazen en bellen en zijn alle-
maal prachtig en tot in detail afgewerkt.  
Laat u verrassen in deze surrealistische muziekwinkel van bijzonde-
re objecten, die u mag aanraken en bespelen. 10 minuten muziek 
maken met deze eigenaardige vondsten en gegarandeerd dat u vro-
lijk en opgewonden het museum verlaat! Met andere woorden, kom 
naar het Kempenmuseum en geniet van prachtige gerecyclede klan-
ken! 
U vindt het museum aan de Kapelweg 2 te Eersel.  
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80 Jarige mevrouw Van der Heijden zoekt opvolger voor 
haar Rode Kruis werk 
Ze is nog kwiek, maar haar geheugen laat haar af en toe in de steek. 
“Ja, en dat kan niet vind ik. Mensen moeten wel op je kunnen rekenen. 
Stel dat je een afspraak vergeet”, zegt ze stellig. Andrea van der Heij-
den startte haar activiteiten voor Het Rode Kruis in 1992 in Eersel. “Bij 
mevrouw Van Keeken. Die wees je wel de weg zodat je snel affiniteit 
kreeg met de deelnemers”, gaat ze verder. Na twee jaar vrijwilligers-
werk kwam de hulporganisatie zonder secretaris te zitten. Ze vond het 
eigenlijk te vroeg om die taak op zich te nemen, maar een gesprekje 
met haar zoon was voldoende om dat toch te doen. “In die tijd heb ik 
de nodige rondjes door De Kempen gereden. Dat spaarde postzegels”, 
zegt ze lachend. Door omstandigheden werd ze in 2003 gedwongen 
om haar taken af te bouwen. De laatste jaren bezocht zij nog regelma-
tig de Deelnemers van Knegsel, Steensel en Vessem en was ze nog  
steeds actief als coördinator voor de nationale Rode Kruiscollecte in 
Steensel. Die taak legt ze nu ook neer. Maar daarmee stopt haar zorg 
niet. “Nee, ik heb nog geen opvolger hier in het dorp”, legt ze uit. Ze 
vertelt dat ze het jammer vindt dat het verrichten van vrijwilligerstaken 
geen vanzelfsprekendheid meer is tegenwoordig. Ze zou de coördina-
tie van de collecte in haar dorp graag in goede handen zien. Dat zou 
een zorg minder zijn voor deze krasse dame. Vandaar ook dat ze een 
oproep doet aan de inwoners van Steensel. “Als je minimaal 18 jaar 
bent en je kunt de eerste week van juni tijd vrijmaken. Dan kunnen ze 
mij bellen. Dan leg ik het contact wel verder. Dat geldt ook voor men-
sen die in een paar straten de collecte willen verzorgen”, eindigt ze. 
Telefoonnummer 0497-513006 

 
50-JARIG FEEST SIDANZA EEN SUCCES 
Op 15 april hebben we in de grote tent op het 
dorpsplein een groot feest mogen organise-
ren ter ere van ons 50-jarig bestaan. Het was 
voor ons een geslaagde dag! Via deze ma-
nier willen wij als bestuur alle mensen bedan-
ken die op deze dag of de voorbereiding 
daarop hun steentje hebben bijgedragen. 
Ook willen wij alle gasten bedanken voor je aanwezigheid op het feest, 
want zonder jullie is er geen feest! We hebben vele complimenten mo-
gen ontvangen, ook daarvoor. We kunnen dus terugkijken op een 
mooie dag vol dans en plezier! 


