
1 5 e  j a a rg a ng  n r  5   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 Wou-

ters,  

Schulteweg 6, tel:517139  

gwouters@dehollekes.nl f 

bij De Höllekes: tel 513033 

De Stinselse Kookpot  

De volgende kookpot is op 18 mei 2017,  

In september starten wij weer met een nieuw sei-
zoen.... Er zijn dan  enkele plekken vrij aan tafel.. 
Bent u inwoner van Steensel en boven de 60 
jaar..... Heeft u zin om ook bij ons te komen eten op 
de 3e donderdag van de maand... Laat het mij dan weten. Wij 
verwelkomen u graag Team de Kookpot Anne, Kitty, Hendrikje, 
Gerrie, Fridy  Tel. 0497- 514660 
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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”: 

mei 2017 
 26 april  Uitreiking Prijzen Steenselse Kwis 

 4 mei  Bedevaart Meerveldhoven  

 11 mei  KBO Samen eten  

 18 mei  Kookpot 

 20 mei Wasserij Steensel De band Wasserij Steensel viert haar 

20 jarig jubileum in De Höllekes  

Geef de activiteiten door bij de dorpskalender  

van website: www.dehollekes.nl.  
Zo staan alle activiteiten van Steensel op één site 

Jammer genoeg zijn er nog steeds verenigingen, die dit vergeten 
 

 

Wist u dat: 

 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. Dit kan ook als u de bijdrage wilt verhogen. Ook kunt u uw bij-

drage storten op nr.NL10RABO01128 01854 Vrienden van “De 

Höllekes”. 

 Het buurtbiljart gewonnen is door de Schulte-

weg 

 Pentatlon door Frans Groenen 

 Je je nu al kunt opgeven voor het nieuwe pen-

tatlontoernooi, maar dit kan nog tot 1 september 

 Liefhebbers van een partijtje biljart gevraagd worden zich te melden 

aan de bar in De Höllekes. Sommige buurten versterking nodig heb-

ben. Het gaat vooral om de gezelligheid. Biljarten leer je al doende. 

Ook al heb je nooit gespeeld, doe mee!!! 
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Harrie Huijbers Cronieck  

Willem Daniels en Bram Fierloos 
Zoals u weet zijn we bij Stinsels Archief steeds op zoek naar oude fo-

to’s van Steensel en Steenselnaren. Van veel mensen, gezinnen en 

plekken hebben we al foto’s aangereikt gekregen. Maar we houden 

ons nog steeds aanbevolen. Gooi of 

geef oude albums niet weg. Of laat 

ze eerst ons zien, dan scannen wij 

de interessantste foto’s. Want zo ko-

men we echt pareltjes tegen om te 

bewaren. Omdat ze in beeld en ge-

baar vertellen over de geschiedenis 

van Steensel. Zoals deze hier. Een 

typisch plaatje uit ongeveer de jaren 

‘50. Bram Fierloos, de postbode van 

het dorp, en Willem Daniels gezeten op eenvoudige stoeltjes op een 

smalle stoep achter de boerderij. Om een beetje bij te kletsen, zo te 

zien unne vrolijke buurt. De vraag is of er binnen al een televisie stond. 

Allebei op klompen (mee de blök an) en een pet, een klak op. Bram 

niet in werkkeding, maar met de broek hoog. Let ook op het vogelkooi-

ke aan de muur. Wie weet zat er een tortelduifke, unne marhannik of 

een torenkraai in. En rechts de regenput. Zo kwam je bij de mensen 

achterum binne. In zijn nadagen als boer was Willem schepper. Niet in 

de zin van Onze Lieve Heer schiep hemel en aarde, maar melkschep-

per. Hij kwam bij de boeren monsters nemen van de melk (de romme) 

van elke koe. In het laboratorium van ’t Stoom, de melkfabriek op ’t 

Loo, werden de monsters getest op vetgehalte e.d. Om de zoveel 

maanden kwam Willem in de wei of op stal langs om te scheppen. Dan 

sprak Willem de gevleugelde woorden die bij mij altijd in mijn hoofd zijn 

blijven hangen: “Daniel in de leeuwenkuil, scheet in zijn broek en zijn 

hemd was vuil”, verwijzend naar de profeet Daniël uit het Oude Testa-

ment die met een list in een kuil met leeuwen werd geworpen, maar 

God stuurde een engel die ervoor zorgde dat Daniel niets overkwam. 

Willem was in die tijd hoofdman van de guld. Bram Fierloos woonde 

met vrouw en zoon Goof, upperman bij aannemer Peeters,  
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Feestavond met uitslag Stinselse Kwis 2017 
Op deze avond maken we weer bekend 
welk team het slimst is. Dat gebeurt weer 
tijdens een feestelijke happening. Zodat ie-
dereen zegt: "Het was weer geweldig, volgend jaar weer!". 

De zaal gaat open om 19.00 uur en  
de bekendmaking start vanaf 20 uur 

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!!!! 
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4 mei herdenking: ‘De kracht van het persoonlijke verhaal’ 
De Tweede Wereldoorlog ligt al ruim 70 jaar achter ons. 
De groep Nederlanders die nog uit eigen ervaring kan 
vertellen over wat een oorlog doet met een mens, wordt 
elk jaar kleiner. Maar het is een gebeurtenis die nooit 
vergeten mag worden.  
Herdenking 
Op 4 mei a.s. worden ouderen en jongeren uitgenodigd 
om hierbij stil te staan. De herdenking door de 4-5 mei 

stichting van de gemeente Eersel wordt dit jaar georganiseerd door het 
plaatselijk comité in Vessem. Aanvang: 19:00 uur 
Tijdens de bijeenkomst in de St. Lambertuskerk is er aandacht voor het 
persoonlijke verhaal, gedichten en muziek. De zang wordt verzorgd 
door Leon van Wersch. 
Stille tocht 
 Vanaf de kerk wordt vervolgens een stille tocht gehouden naar de 

Mariakapel, waarbij de aanwezige gildes voorop zullen gaan.  
 Hier wordt door burgemeester mevrouw Anja Thijs-Rademakers 

een toespraak gehouden en een krans gelegd ter nagedachtenis 
aan slachtoffers van de WOII en militairen die sneuvelden in latere 
vredesmissies. Ook andere belangstellenden worden hier in de ge-
legenheid gesteld om bloemen te leggen. 

 Daarna zal door mevrouw Thijs enkele VN-draaginsignes worden 
uitgereikt. Bij de Mariakapel speelt fanfare St. Cecilia. 

Koffie 
 De aanwezigen worden van harte uitgenodigd om na afloop van de 

herdenking nog wat na te praten onder het genot van een kop koffie 
of thee in het gemeenschapshuis. 

 

Jaarlijkse collecte Nederlandse Hartstichting. 
De collecte in Steensel  heeft de afgelopen week 672,60  euro opge-
bracht. Een geweldig resultaat en mede namens de Ned. Hartstichting 
wil ik alle collectanten en gulle gevers weer van harte bedanken ! 
Dit was voor het 18e jaar dat ik deze collecte in Steensel georganiseerd 
heb. Ik heb besloten om hiermee te stoppen. Omdat er niemand gerea-
geerd heeft op een eerdere oproep in de Pierenbode om dit van mij 
over te nemen, geef ik het geheel terug aan de Hartstichting. 
Ik wil iedereen die mij vanaf 2000 geholpen heeft om deze collecte 
steeds weer te doen slagen heel hartelijk bedanken!    
Kitty Willems- Hoex.   
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vaandeldrager van de guld en klepperkoning met carnaval, in de oude 

school aan de Joseph Schulteweg. Zij waren de enige protestanten in 

het dorp toen. Naar deze Bram is Bramme kot (of gat) genoemd. Dat is 

de visvijver achter de Riethovenseweg. Nadat de zandzuiger weg was 

en een meters diepe waterpartij achterliet, omdat er geen uitbreiding 

mogelijk was en het zand misschien niet van de verwachte kwaliteit 

was, kocht Bram dit gat en de grond er omheen om er te tuinieren. 

Veel Steenselnaren hebben daar een stuk van hun jeugd gesleten. 

 

Jaarreis KBO 
Op donderdag 1 juni maakt K.B.O. Steensel een 
dagtocht 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 fol-
der 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 

 
Meimaand 2017 
De meimaand is traditioneel een Mariamaand. In 
veel kerken en kapellen wordt Maria dan speci-
aal vereerd. Dit is een mooie gelegenheid voor 
belangstellenden om op de woensdagen in de 

meimaand naar de kapel te komen om een Rozenhoedje te bidden. 
Uit het gastenboek in de kapel en het aantal kaarsen, dat wordt opge-
stoken, maken wij op, dat er veel belangstelling bestaat om de kapel 
een bezoek te brengen. Voor veel mensen is het een rustpunt; een mo-
ment van bezinning. 
U bent van harte welkom op de woensdagen 3, 10, 17, 24 en 31  mei 
om 19.00 uur in de kapel. 
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Open Toernooi 
 Het 33ste Open Dubbel Toernooi 
van TV Steensel wordt dit jaar gehou-
den van maandag 5 t/m zondag 11 ju-
ni. Neem een kijkje op onze website 
tvsteensel.nl en schrijf je in. 
Jij doet dit jaar toch zeker óók mee? 
 Stratentoernooi 

Van 28 juni t/m 1 juli houdt TV Steensel haar jaarlijkse Stratentoer-
nooi. Een gezellige krachtmeting tussen de verschillende buurten. 
Dit jaar worden er vele leuke activiteiten rondom dit toernooi georgani-
seerd. Elke inwoner van Steensel is uitgenodigd op ons gezellig ten-
nispark.  
Houd uw brievenbus in de gaten, meer nieuws volgt binnenkort. 

Proeven van Loes Smolders en Raapsteeltjes 
De bloesem tiert al welig in de museumtuin, de tulpen steken hun 
hoofd uit het zand en de eerste lentegroenten zijn gereed om te oog-
sten. Tussen al deze bedrijvigheid door groeit er ook kunst in de 
prachtige kruidentuin van Kempenmuseum De Acht Zaligheden.  
Met andere woorden, tijd om te genieten en te proeven! Zondag 23 
april wordt de Beeldentuin geopend en is er een heuse Raapstelen 
Proeverij.  
Kom proeven en laat je verwonderen, want Loes en de Raapsteeltjes 
staan garant voor een heerlijk middagje in de Museumtuin. Zeker als 
we er nog een beetje live muziek aan toevoegen en een prachtig 
‘Rietveld’-terras met bijzondere thee en Belgisch bier. 
Al dit heerlijks start om 14.00 uur en we stoppen pas als alle raapsteel-
tjes hun bestemming hebben bereikt. Tot zondag 23 april! 
U vindt het Kempenmuseum aan de Kapelweg 2 te Eersel. 
 

Schooltje Kasanka Zambia 
Met het schooltje in Kasanka gaat het goed, er zijn inmiddels 118 leer-
lingen met twee leerkrachten in twee lokalen. Met het groeiend aantal 
leerlingen is een toilet echt te weinig, er moeten er meer komen. 
We willen hen hierbij helpen; helpt U mee? Zoekt U speciale 
(technische) shirts voor het hardlopen of zomaar als leuk T-shirt? Voor 
slechts €5 kunt U uw shirt uitzoeken uit het ruime aanbod van mara-
thonshirts uit Barcelona! Al het geld gaat naar Kasanka. 
Bel ons even!        Kitty en Jan Willems    512174 

m e 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      5  

 

Zaterdag 20 mei  WASSERIJ STEENSEL 20 JAAR 
Zaterdag 20 mei 

Zo langzaam aan nadert 20 
mei, de dag dat de band 
Wasserij Steensel 
haar feestje gaat vieren in 
gemeenschapshuis de Höl-
lekes samen met  
nog een aantal andere mu-
zikanten. Zo ook Ruben 
Pechaczek die zich  
nu aan u voorstelt. Ik ben 

een 23-jarige muzikant uit Den Bosch. Naast het maken 
van muziek studeer ik Rechtsgeleerdheid aan de Uni-
versiteit van Utrecht. Ik ben pas 4,5 jaar geleden be-
gonnen met het spelen van gitaar, maar ik kreeg er di-
rect veel plezier in en ben zeer fanatiek gaan spelen. 
Langzaamaan begon ik er ook bij te zingen, waarmee ik 
voorheen vooral veel bekijks op het internet had. Te-
genwoordig ben ik steeds vaker op het podium te vinden. Mijn stem 
en stijl wordt veel vergeleken met Johnny Cash, al speel ik ook graag 
rock, blues, folk en nog veel meer. Een aantal van mijn inspiratiebron-
nen zijn: The Doors, Elvis Presley, Jimi Hendrix, Bob Dylan en Eric 
Clapton. Ik speel graag covers, maar heel af en toe gooi ik er ook wel 
eens een eigen nummer tussendoor. Verder zal tijdens de avond Ka-
rel Franken uit Vessem ook enkele nummers uit zijn repertoire ten ge-
hore brengen. Hij is met name bekend van het Kempisch Volksorkest. 

En dan de band gOn (lee 
Go On) die zich voor de 
eerste keer zal laten ho-
ren op een podium in 
Steensel. 

Wij als Wasserij Steensel 
zeggen dan ook dat dit 
genoeg redenen zijn  
om zaterdag 20 mei vast 
te leggen in je agenda om 
samen met ons dit feestje 
te komen vieren. We be-
ginnen al om 19.30 uur. 


