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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: 
op 21 juni 2018,  Dan vakantie tot 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 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”: 
 26 mei Vormselviering 

 28 mei  Jaarafsluiting. Vrouwenvereniging Lucida 
Aanvang: 20.00 uur bij De Hollekes. 

 30 mei  wandel 3daagse stichting Jeugdvakantie werk 30 
mei, 31 mei en 1 juni is het weer wandel 3 daagse!  

 4 juni Open Dubbel Toernooi 2018 Tennisvereniging 
TV Steensel . Finaleweekend is op 9 en 10 juni. 

 8 juni – 10 juni 50 jaar jubileum muziekvereniging 
KEMPENGROEN Het zal een muzikaal weekend worden 

 8 juni Jaarreis KBO KBO Steensel  

 17 juni Zeskamp voor de jeugd Scouting Steensel 

 20 juni Fietstocht KBO Steensel 
20 juni Stratentoernooi Tennisvereniging TV Steensel
  Start van het 4-daagse Stratentoernooi. 
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 iets gepland staat. 
 
LET OP!! 
De volgende pierenbode die eind juni verschijnt bevat 
de gegevens voor juli en augustus. Dus activiteiten, zo-
als o.a. wielerronde kermis en vakantieactiviteiten voor 
deze maanden opgeven vóór 19 juni.  
Eind augustus verschijnt de pierenbode voor septem-
ber. Dan is het weer doorgeven vóór 19 augustus. 
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Koninklijke onderscheiding 
Mevrouw G.J.M. (Fridy) Smolders (66) 
Fridy Smolders kreeg haar onderscheiding voor haar rol 
als kartrekker vol enthousiasme en charisma. Toen 
Steensel ongeveer 20 jaar geleden zonder carnavalsver-
eniging zat, richtte Fridy met enkele anderen het Nieuw 
Initiatief Karnaval Steensel (NIKS) op. Fridy’s 
‘schikgodinnen van NIKS’ zijn een waar begrip. Dit is een 
groep van 40 dames, die de prins, adjudant en raad van elf vervan-
gen. Als ‘Barones van Steensel’ vertegenwoordigde Fridy Steensel 
jaarlijks op de sleuteloverdracht. In 2008 richtte ze daarnaast de Stin-
selse Kookpot op. Ook hiervoor wist ze anderen te enthousiasmeren; 
samen met vier vrijwilligsters bereidt zij maandelijks een warme maal-
tijd voor 30 ouderen. De ouderen waarderen haar inzet en gastvrijheid 
hooglijk. Als laatste is Fridy al 40 jaar lid van Muziekvereniging Kem-
pengroen, waarvan 31 jaar als bestuurslid. Fridy is onmisbaar voor de 
vereniging, daarom kreeg zij daar de titel ‘moeder van de fanfare’. 
  

Iedereen bedankt voor de vele felicitatie's, bloemen, kaarten en 
kadootjes die ik ontvangen heb op 26 en 27 april. Het was een 
totaal onverwachte onderscheiding, waar ik nu , natuurlijk , erg 
trots op ben. 
Ik heb een fantastische dag gehad en zal het "lintje " dan ook 
met gepaste trots dragen.    Dank allemaal  
 

Steenselnaar van het jaar 
Tijdens de gezellige feestavond aan de vooravond van Ko-
ningsdag is ook de Steenselnaar van het jaar bekend ge-
maakt. Vanwege haar enthousiasme, creativiteit en organi-
satietalent is deze titel gegeven aan Wilma Larmit – Hee-
ren. Zij heeft het initiatief genomen voor activiteiten zoals 
de spooktocht, Stinselse Kwis en de jaarlijkse kerstont-
moeting. Daarnaast organiseert zij allerlei activiteiten voor jong en oud 
tijdens carnaval en is zij al jaren bestuurslid van gemeenschapshuis 
de Höllekes. Door haar initiatieven heeft Wilma een grote bijdrage ge-
leverd aan de leefbaarheid en het positief sociale klimaat in Steensel.  
Tijdens de feestavond is aan Wilma een oorkonde overhandigd en 
haar naam is toegevoegd aan de lijst van Steenselnaren van het jaar, 
die bij de ingang van de Höllekes hangt. Haar man Pim kreeg als 
steun en toeverlaat een heerlijk fles echt Stinsels Pierenbier overhan-
digd in plaats van de gebruikelijke bloemen. 
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Vastenactie 2018 
Voor het Vastenaktie project 2018 gaan we naar Mbala in het uiterste 
noorden van Zambia. Om de stad Mbala liggen sloppenwijken: er is 
daar geen schoon water,geen riolering en in grote delen geen elektrici-
teit. Veel kinderen krijgen thuis maar één maaltijd per dag en soms 
zelfs dat niet. Als er wat geld is,worden de jongens naar school ge-
stuurd;van meisjes wordt verwacht dat ze jong trouwen. Naar schatting 
kan meer dan de helft van de vrouwen hier dan ook niet lezen of schrij-
ven. Via de vastenactie campagne steunen we het programma wat in 
Mbala is opgezet en het schoolproject steunt een weeshuis en een 
school voor kinderen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking. 
De collecte in Steensel bracht voor dit project 915,87 euro op. Hartelijk 
dank aan allen voor uw bijdrage. 
 

Spirituele wandeling op woensdag 20 juni rondom Steensel 
Pastoor Van Lamoen nodigt u van harte uit om samen met hem een 
spirituele wandeling te maken. Het thema van deze wandeling is 'de 
vreemde en de vreemdeling'. We starten om 18.30 uur vanaf het kerk-
plein in Steensel. Onderweg stoppen we een keer of drie om samen 
een geloofs- of levensvraag te stellen Om te praten over wat ons rond 
dit thema bezighoudt. En als we dan weer verder wandelen , buurten 
we gewoon met elkaar over wat we gezien en gehoord hebben, of ge-
nieten we van de natuur. De afstand die we lopen is ongeveer drie kilo-
meter. Na afloop, zo rond 20.00 uur, drinken we samen koffie of thee 
met wat lekkers in de Höllekes. Het bijzondere van de wandeling is dat 
mevrouw Zadina Alí iets lekkers bakt voor bij de koffie. Mevrouw Alí 

woont al een tijd met haar gezin, man en vijf 
kinderen,  bij ons in Steensel. Het gezin 
Qasim komt uit Irak en moest vluchten voor 
de gewelddadigheden van IS.  Wellicht dat 
we deze familie nu wat beter leren kennen. 
We hopen van harte dat u met ons meeloopt. 
 

Stichting Mariakapel Steensel 
De meimaand is traditioneel een Mariamaand. In veel kerken 
en kapellen wordt Maria dan speciaal vereerd. Dit is een 
mooie gelegenheid voor belangstellenden om op de woens-
dagen in de meimaand naar de kapel te komen om een Rozenhoedje 
te bidden. U bent nog van harte welkom op woensdag 30 mei om 
19.00 uur in de kapel. 
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Steensel  
gaat weer een dagreis organiseren  
Iedereen is welkom ook niet-leden van de K.B.O. 
Op vrijdag 8 juni om 08.30 uur vertrek bij de Höl-
lekes. Waar gaat de reis naar toe? Naar Ridder-

kerk bij chocolatier Frits Noppen is de koffiestop. Ondertussen wordt er 
uitleg gegeven over de geschiedenis, bereiding, kwaliteit, proeven enz. 
De prijs voor deze dag is: € 69,00 per persoon.  
Natuurlijk is er een vervolg na de koffie en uitleg van het chocolade 
maken. We gaan weer de bus in op weg naar ons lunchadres. Na de 
lunch volgt er een rondrit door de Alblasserwaard met gids. U hoeft niet 
te lopen, de rollator kan met de bus mee. Na de rondrit gaan we op 
weg naar huis, maar eerst volgt nog een diner. Hebt u vragen en of u 
wilt mee alle inlichtingen zijn bij Riet te krijgen, ook niet K.B.O. leden 
kunnen zich opgeven om mee te gaan. Zo spoedig mogelijk maar voor 
1 juni opgeven bij Riet Gosselink  Frans van Nunenstraat 30 
Het bedrag van € 69,00 overmaken op rekening:  
IBAN:NL92RABO0112806295 t.n.v. K.B.O. Steensel o.v.v. reis 8 juni. 
Riet Gosselink- Timmermans  secretaris K.B.O. Steensel. 
 
Toer de Boer 
Op zondag 3 juni openen pluimveebedrijf Rondeel en melkveehouderij 
Hoeve de Nachtegaal in Wintelre, het Geitenboerke in Oer-
le, Aspergeboerderij De Beijer in Vessem en de Werktuigencoöperatie 
in Eersel hun deuren voor u! Tussen de bedrijven is een gra-
tis fietstocht uitgezet van 35 km over de prachtige landerijen van de 
gemeenten Eersel en Veldhoven. Starten kan tussen 10.30 en 12.30 
vanaf de volgende locaties: 

Toterfout 13, 5507RD Oerle ('t Geitenboerke) 
Merenweg 1A, 5513 NZ Wintelre (Hoeve de Nachtegaal) 
Buikheide 4, 5512PB Vessem (De Beijer) 
Stokkelen 5, 5521 NB Eersel (Werktuigencoöperatie) 

Hopelijk kunnen wij u als ZLTO afdeling Eersel-Veldhoven op zondag 3 
juni verwelkomen! 
 

Wandel 3 daagse 2018 
Woensdag 30 mei, Donderdag 31 mei, Vrijdag 01 juni 
Verder informatie en het inschrijfformulier na de meivakantie. De voorbe-
reidingen voor de vakantie week, zijn ook van start gegaan. Belangrijk! 
We hebben dit jaar te weinig mensen in de organisatie. We zijn op zoek 
naar enthousiaste mensen die mee kunnen en willen voorbereiden en or-
ganiseren. Het gaat voornamelijk om donderdag 16 augustus. 
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Stinselse Kwis 
Team Witte Geit (witte gij ut) is de trotse win-
naar geworden van de vijfde editie van de Stin-
selse Kwis. Op de avond voor Koningsdag 
vond traditioneel de prijsuitreiking plaats in Ge-
meenschapshuis De Höllekes. Dit jaar werd 
het echter geen spannende uitreiking aangezien team Witte Geit  
al vanaf de eerste rubriek bovenaan stond. Zelfs het missen van be-
langrijke punten bij de bonusvraag kon hen niet deren. Met een straat-
lengte voorsprong op nummers twee (The Brains) en drie (De Smollies) 
namen ze rond een uur of elf de prijzen in ontvangst. 
Naast een mooie bos bloemen van huisleverancier Het Vlijtige Liesje 
en een fantastische dinercheque om lekker te gaan eten bij restaurant 
Emma van Joost Saris, kregen ze ook nog een tafel vol aan cadeaus. 
Deze cadeaus zijn geschonken door de andere teams tijdens de kwis-
avond. Naast flessen wijn en boeken kregen zij daarbij natuurlijk ook 
een enorme fles Stinsels Pierenbier van team ST&C, de winnaars van 
vorig jaar. 

Namens de organisatie kregen zij ook 
nog een cheque uitgereikt voor een 
goed doel in Steensel. Team Witte Geit 
heeft er voor gekozen om het bedrag 
van 200 Euro te doneren aan de Kook-
pot. Aan de reactie van de dames van 
de Kookpot te zien, kan dit geld erg 
goed gebruikt worden voor de aanschaf 
van enkele nieuwe kookattributen.  
De organisatie van de Stinselse Kwis 
kijkt terug op een geslaagde vijfde editie 
van de Stinselse Kwis. Ondanks dat er 

minder teams hebben deelgenomen, lijkt het er wel op dat het aantal 
deelnemers ongeveer gelijk is gebleven. De teams zijn alleen flink gro-
ter geworden. Er hebben her en der flinke fusies plaats gevonden. 
Wij zijn nu al volop bezig met de voorbereidingen van volgend jaar. 
Ook dan gaan we weer veranderingen doorvoeren. We proberen goed 
te luisteren naar de reacties die we krijgen van deelnemers en blijven 
het concept vernieuwen.  
Onder het genot van een lekker glas Stinsels Pierenbier gaan we nog 
maar een keer het krantenartikel over het Pierenpad lezen. terwijl op de 
achtergrond het Stinsels volkslied klinkt. De Stinselse Kwis heeft al en-
kele mooie dingen voortgebracht en dit is alleen nog maar het begin. 
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Harrie Huijbers Cronieck 
Het is al eens een keer eerder verteld bij de kronieken van de familie Cox, 
maar het blijft toch een bijzonder mooi verhaal dat een Steenselnaar zo’n 
belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de ruimtevaart. 
Reden om nogmaals aandacht te besteden aan dit onderwerp, is een kran-
tenartikel dat we hebben gevonden uit 1932 waarin met trots wordt verteld 
over de bijdrage van Theodorus Cox aan de ruimtevaart.  
Het verhaal begint in 1931 wanneer de Zwitsers-Belgisch geleerde profes-
sor Auguste Piccard het plan opvat om naar de stratosfeer te reizen. De 
stratosfeer is de laag in de dampkring die zich bevindt tussen de 10 en 50 
kilometer boven het aardoppervlak. Piccard heeft al diverse proeven ge-
daan met ballonen om te bewijzen dat mensen op deze zuurstofarme hoog-
tes kunnen overleven. 
Auguste Piccard was in zijn tijd al een beroemdheid. 
De tekenaar van Kuifje Hergé heeft het personage 
van professor Zonnebloem op Auguste Piccard geba-
seerd. Ook captain Picard uit de Startrek reeks is naar 
deze excentrieke professor vernoemd. 
Voor de tocht naar de stratosfeer wordt een enorme 
luchtballon gebruikt. Echter er kan geen gebruik ge-
maakt worden van een standaard mand om tot zulke 
grote hoogten te komen. Het plan wordt opgevat om 
een gondel te bouwen. Aan diverse personen wordt 
gevraagd om de gondel te bouwen maar niemand 
durft het aan. Theodorus Cox is als koperslager werk-
zaam bij een fabrikant van metalen biervaten. Hij 
brengt zes weken alleen door in zijn werkplaats, maar 
het uiteindelijke resultaat mag er dan ook wel zijn. De gondel (een glanzen-
de metalen bol) wordt eerst nog tentoongesteld in Luik.  
Op 27 mei 1931 vertrekt de ballon vanuit Augsburg Duitsland met aan 
boord Auguste Piccard en zijn assistent Paul Kipfer. Als helmen dragen ze 
manden op hun hoofd, ziet erg professioneel uit. Na dertig minuten is de 
ballon al op 9000 meter hoogte. Het wordt echter een hachelijk avontuur 
want de gondel blijkt niet helemaal luchtdicht en er lekt zuurstof. Uiteindelijk 
bereiken ze een hoogte van 15.781 meter, waar ze urenlang verblijven. 
Ook dat was niet de bedoeling, maar de ballon loopt niet snel genoeg leeg. 
Uiteindelijk landen ze na ruim 23 uur op een gletsjer in het Ötztal in Oosten-
rijk. Op dat moment hebben ze nog voor 1 uur zuurstof aan boord. 
De ballonvaart is wereldnieuws en zelfs nu zijn polygoonjournaal en 
nieuwsuitzendingen op YouTube terug te vinden over deze tocht. Ook wor-
den er postzegels en munten gedrukt met afbeeldingen van deze toch. 
Waar de gondel zich nu bevindt hebben we nog niet helemaal kunnen ach-
terhalen, maar dat zoeken we nog verder uit.  
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.Het lijkt dat deze in Luzern in het museum staat. In het Ötztal staat een 
mooi moment van Auguste Picard samen met de gondel. Het wordt tijd 
dat we zo’n monument ook in Steensel gaan neerzetten. Zeker wan-
neer je de volgende tekst leest:  
Er is in dit blad al veel geschreven over den moedigen 
tocht van piccard naar hoogere sfeeren en ook over 
den ballon; waar die gemaakt werd, de plaats van op-
stijgen en dalen enz. Doch niets werd er geschreven 
over den maker van den gondel, waaraan toch, dunkt 
mij, zeer veel gelegen was. Mogelijk dat hier in Neder-
land niet bekend is, anders zou de maker toch ook wel 
eens genoemd zijn. Het was een Nederlander die de 
gondel maakte, zonder hulp van anderen in te roepen. 

Anderen die begonnen waren om deze gondel te 
maken volgens het plan dat hen was voorgelegd, 
zijn na een paar uren of hoogstens een halve dag 
gewerkt te hebben, naar de directie gegaan met de 
mededeling dat ze het niet klaar konden krijgen. 
Toen werd den eigenlijken maker gevraagd om 
zulks te doen. En na zes a zeven weken alléén er 
op gewerkt te hebben zonder dat hij daarbij iemand 
in zijn werkplaats toeliet, wie dat ook was, kwam hij 
klaar. Toen het werk voltooid was is de gondel naar 
de tentoonstelling in Luik gebracht, waar hij voor ie-
dereen te zien is geweest, tot veertien dagen voor 
de opstijging van Piccard om toen naar Augsburg te 

worden getransporteerd met het bekende gevolg. En om nu de belang-
stellenden niet langer in het onzekere te laten, wil ik hier dezen maker 
noemen: Hij is Theodorus Cox, geboren te Steensel bij Eindhoven en 
thans wonende te Luik. Limburgsch Dagblad 1932 
Toch iets om trots op te zijn. Het eerste ruimtevaartuig is gemaakt door 
iemand die in Steensel op de Joseph Schulteweg op school heeft geze-
ten. Laat Donald Trump of Vladimir Poetin het maar niet horen. Ze zou-
den de haren uit hun hoofd trekken. Al lijken ze dat al gedaan te heb-
ben. 
 

Wist u dat 
Als u de Höllekes een goed hart toedraagt, U lid kunt 
worden van Vrienden van de Höllekes. 
Geheel volgens de regels van de nieuwe privacywet 
U ook sponsor kunt worden. Dit kan op verschillen-
de manieren. Neem contact op met het bestuur.  


