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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 17 

mei 2018, Verder nog op 21 juni 

Als je een keer niet kunt dan afmelden bij Fridy 514660. 
Hier kun je ook aanmelden als 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  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het wordt een feest vol verrassingen, 

muziek, filmpjes nog veel meer. 
Iedereen is welkom.  

Het feest wordt geopend om acht uur. 
Op deze avond is ook de ontknoping 
van de Kwis. Welk team mag zich nu 

het slimst noemen. 
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Dodenherdenking gemeente Eersel 
Vrijdag 4 mei 2018 te Duizel 

 

2018 Jaar van Verzet 
Op 4 mei herdenken we in Nederland allen die sinds het uitbreken van 
de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij 
vredesmissies. Dit jaar zal er tijdens de jaarlijkse Dodenherdenking in 
de Gemeente Eersel ook aandacht zijn voor de herdenking van de mili-
taire acties die hebben plaatsgevonden in Nederlands-Indië.  
2018: Jaar van Verzet. Het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog is 
nog altijd een bron van inspiratie. De ervaringen en verhalen van ver-
zetsstrijders kunnen ons helpen reflecteren op en leren omgaan met de 
vraagstukken van nu. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de recht-
staat buiten werking gesteld. Verreweg de meeste mensen probeerden 
zoveel mogelijk door te gaan met hun dagelijks leven. Een kleine groep 
kwam in verzet. Kwam op voor anderen. Verzette zich tegen onrecht 
en onrechtvaardigheid. Waarom ging men in verzet? Voor welke keu-
zes kwam men te staan? Wat kunnen wij daarvan leren? Vraagt deze 
tijd ook om mensen die tegen de stroom in opkomen voor de rechten 
van anderen?  
Tijdens de bijeenkomst in de Sint Jan Geboortekerk in Duizel staan we 
stil bij allen die in verzet gekomen zijn. Diverse sprekers, verenigingen 
en Basisschool St. Jan werken mee om een gedenkwaardige viering  
te organiseren met verhalen, gedichten en muziek. De samenkomst in 
de kerk wordt vervolgd door een stille tocht naar de kapel aan de 
Groenstraat. De plechtigheid bij het kapel bestaat achtereenvolgens uit 
de kranslegging, The Last Post, twee minuten stilte om 20.00 uur, het 
Wilhelmus en een toespraak door waarnemend burgemeester de heer 
Joseph Vos. Na afloop wordt er koffie/thee aangeboden in gemeen-
schapshuis De Smis, Smitseind 38 te Duizel. Het Gemeentebestuur en 
de Stichting 4-5 Mei Herdenking heten u van harte welkom op vrijdag 4 
mei om 18.45 uur in de Sint Jan Geboortekerk, Smitseind 38 te Duizel. 

Los van de gemeentelijke Dodenherden-
king wordt later die avond van 4 mei om 
21.00 uur in de Sint Willibrorduskerk te 
Eersel  The Armed Man / A Mass for pea-
ce  Choral Suite van Karl Jenkins uitge-
voerd door Vocaal Ensemble Florence uit 
Knegsel met medewerking van een regio-
naal instrumentaal ensemble. De toegang 
is gratis. 
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Stichting Mariakapel Steensel 
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 Ro-
zenhoedje te bidden. 
Uit het gastenboek in de kapel en het aantal 
kaarsen, dat wordt opgestoken, maken wij op, dat er veel belang-
stelling bestaat om de kapel een bezoek te brengen.  Voor veel men-
sen is het een rustpunt; een moment van bezinning. U bent van harte 
welkom op de woensdagen 2, 9, 16, 30 mei om 19.00 uur in de kapel.  

 

 
HERDENKEN EN DOORGEVEN 
STICHTING 4-5 MEI HERDENKING GEMEENTE EERSEL 

Het bevorderen en initiëren van activiteiten 
in het kader van vier en vijfmei herdenkin-
gen voor de gehele bevolking van de ge-
meente Eersel met speciale aandacht voor 
de jeugd. Met deze opdracht organiseert 
de Stichting 4-5 mei Herdenking in samen-
spraak met de gemeente Eersel elk jaar de 
Dodenherdenking op 4 mei, bij toerbeurt in 
elk van de zes kerkdopen. Dit jaar zal dat 
in Duizel zijn en over het programma volgt 
binnenkort nadere publicatie. Een andere 
activiteit van de stichting is het verzorgen 
van een gastles in de groepen 8 van de 

basisscholen in onze gemeente. Over de gebeurtenissen in de 2e We-
reldoorlog en over vredesmissies nadien, over vrede en vrijheid. De 
gastles vindt steeds plaats in april, in de aanloop naar de jaarlijkse Do-
denherdenking op 4 mei. Om deze gastlessen ook in de toekomst te 
kunnen blijven verzorgen zoekt onze stichting nog mensen die zich 
hiervoor éénmaal per jaar willen inzetten. Komt u uit het onderwijs, 
bent u veteraan of heeft u bijzondere belangstelling voor deze recente 
geschiedenis en wilt u ons komen versterken, dan nodigen wij u graag 
uit om contact op te nemen met Roeland van Hooff, voorzitter van onze 
stichting, 06-28809050 of rvhooff@kpnmail.nl 
De Stichting 4-5 mei Herdenking ontvangt subsidie van de gemeente 
Eersel maar doet ook mee aan de Rabobank Clubkas Campagne 
2018. Uw stem is zeer welkom, waarvoor alvast onze dank. 
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Muziekvereniging Kempengroen 1968-2018 
Muziekvereniging Kempengroen bestaat 50 jaar en wil dit 
jubileum graag met u gaan vieren. In het weekend van 8, 9 
en 10 juni 2018 zal de kern van Steensel in het teken staan 
van gezellige muziek en ambiance. Het feestweekend voor-
ziet in een tal van verschillende muziekstijlen, zodat we een 
breed publiek hopen te bereiken. 
Het programma is als volgt: 
Vrijdagavond verwennen wij u graag met een dinerconcert. Kempen-
groen wordt deze avond bijgestaan door enkele muzikanten uit de re-
gio waaronder vocale artiesten. Naast de muzikale inbreng zal het u 
aan niets ontbreken op bourgondisch vlak. Kaarten voor het dinercon-
cert kunt u bestellen via onze website www.kempengroen.nl of een 
mail te sturen naar secretaris@kempengroen.nl 
Zaterdag beginnen we met een receptie waarbij u de gelegenheid 
krijgt de om felicitaties over te brengen aan het bestuur en haar leden. 
Aansluitend laten we opnieuw muziek de boventoon voeren door een 
optreden van de feestband Partyrockers en zanger Johnny Romein. 
Deze avond nodigen we het gehele dorp, onze (oud)leden en andere 
enthousiaste muziekliefhebbers uit om te genieten van een gezellige 
feestavond. 
Zondag zal in het teken staan van harmonie- en fanfaremuziek. Diver-
se korpsen uit de regio zullen een muzikale bijdrage leveren zodat in 
ons dorp een feestelijke sfeer zal hangen, waarbij u ook hartelijk wel-
kom bent. De toegang op zaterdag en zondag is gratis. 
Om het weekend te kunnen laten slagen hebben wij uw hulp nodig! 
Bent of kent u een oud-lid van (drumband) Kempengroen? Wij zien ie-
dereen graag op onze feestavond verschijnen zodat we samen mooie 
herinneringen op kunnen halen. Ook kunnen we voor allerlei werk-
zaamheden voor, tijdens en na het weekend hulp gebruiken. We den-
ken aan het inrichten en opruimen van de feesttent, bardiensten, etc. 
Mocht u enthousiast zijn om onze vereniging te ondersteunen in de 
verschillende werkzaamheden tijdens dit weekend, vragen wij u dit 
kenbaar te maken via info@kempengroen.nl. Alle hulp is welkom! 
In mei komen leden van de muziekvereniging huis-aan-huis voor de 
verkoop van loten. Tijdens het weekend zal een loterij gehouden wor-
den waarbij mooie prijzen te winnen zijn: 1e prijs een reischeque ter 
waarde van € 500,00, 2e prijs flat screen TV en 3e prijs Airfryer. Deze 
loterij vervangt dit jaar onze donateursactie. Voor mensen buiten 
Steensel of als u ons gemist heeft zijn er loten te koop tijdens het 
weekend in de feesttent. De trekking vindt plaats op zondag 10 juni a.s. 
Wij ontvangen u graag tijdens ons feestweekend! 
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“Belangrijke gebeurtenissen in Steensel”: 

mei 2018 

 25 april  Afsluiting schoolproject Blazersklas Muziek-
ver.Kempengroen/ basisschool St.lucij/ Art4you 

 26 april  Groot Dorpsfeest - Stinselse Kwis—Groot Dorps-
feest voor jong en oud op de avond voor Koningsdag 

 16 mei  Fietstocht. Vrouwenvereniging Lucida Vertrek: 
14.00 uur bij De Hollekes. 

 17 mei Kookpot 

 28 mei  Jaarafsluiting. Vrouwenvereniging Lucida Aan-
vang: 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!  

 

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. 
 

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 verschillende ma-

nieren. Neem contact op met het bestuur. 

• Vanaf 1 mei Piet Sleddens de nieuwe be-

heerder van de Höllekes is 

• Hij wil erg graag beginnen en heeft veel idee-

ën. 

• Wij wensen hem veel succes. 

• Bij het Koningsfeest zal hij voor de eerste 

keer meewerken in de Höllekes 

• Wij verwachten veel mensen bij het Konings-

feest. 
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Een ronde in de wielerronde. 
Onze droom is dit jaar minimaal 10 wielren-
ners uit ons eigen Steensel aan de start te 
hebben tijdens de wielerronde. Jullie weten 
vast dat we na de opwarming door de 
schooljeugd starten met een wedstrijd voor 
de amateurs/funklasse, de zogenaamde 
Kempencup. Zij fietsen 40 kilometer en de 
ervaring leert dat dit best ver is en ook heel hard gaat. Ons par-
cours is gewoon lastig. Dit jaar gaan wij tijdens deze wedstrijd 
(start 15.30 uur) een aparte wedstrijd rijden voor (oud) Steensel-
naren. Je fietst dus gewoon mee tijdens de rit van de Kempen-
cup maar met 20/25 kilometer zullen wij jullie afvlaggen. Zo de 
titel van dit stuk is bij deze ook verklaard. Gegarandeerd dat de 
pijp wel leeg is. En als je denkt dat dit niet zo is zien we je zeker 
aan de start.  
Dus bij deze onze OPROEP, reserveer maandag 13 augustus 
15.30 uur, stof je racefiets af, smeer de ketting  en wie weet ben 
jij de KEI van Steensel. De BBQ en het bier smaakt na deze in-
spanning nog veel beter. Natuurlijk is er een beloning voor de 
beste renner(ster) uit Steensel. We gaan er vanuit dat Edwin Ble-
ijenberg alvast de 1e is die gaat meedoen. 
Hartelijke groet  Arno Kennis namens Stichting Wielerronde 
Steensel 
 
 

K.B.O.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 
Höllekes. 
Waar gaat de reis naar toe? Naar Ridder-
kerk bij chocolatier Frits Noppen is de koffie-

stop. Ondertussen wordt er uitleg gegeven over de geschiedenis, 
bereiding, kwaliteit, proeven enz. De prijs voor deze dag is: € 
69,00 per persoon. Bij Riet Gosselink kunt U zich opgeven en al-
le inlichtingen krijgen. Het bedrag kunt u overmaken op  
NL92RABO0112806295 t.n.v. KBO Steensel o.v.v. reis 8 juni. 
Riet Gosselink-Timmermans secretaris KBO Steensel. 
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Knutselmiddag 2018 
Jeugd Vakantie Werk Steensel, kijkt weer terug op een geslaagde knut-

selmiddag. Wat zijn er weer een mooie knutselwerkjes gemaakt!  
Deze middag was niet geslaagd geweest, zonder de hulp van vele pa-

pa’s en mama’s. Wij willen jullie hier nogmaals voor bedanken! 
 

Wandel 3 daagse 2018 
Natuurlijk wordt er dit jaar ook weer de wandel 3 daagse georganiseerd. 
De voorbereidingen zijn al volop bezig. Noteer dus in je agenda de vol-

gende data, want dan gaan we weer wandelen: 
Woensdag 30 mei, Donderdag 31 mei, Vrijdag 01 juni 

Verder informatie en het inschrijfformulier ontvangen jullie na de meiva-
kantie. 

 

Jeugd Vakantie Week 
De voorbereidingen voor de vakantie week,  

zijn nu ook van start gegaan. 
De activiteiten zullen gepland worden in de laatste week van de grote 

schoolvakantie. Na de meivakantie zal het informatieboekje en inschrijf-
formulier uitgedeeld worden op school.  

Het beloven weer leuke activiteiten te worden……. 
Maar dit kan niet zonder hulp van ouders, opa’s, oma’s,  

oudere broers en zussen. 
Belangrijk! We hebben dit jaar te weinig mensen in de organisatie. 
We zijn op zoek naar enthousiaste mensen die mee kunnen en wil-

len voorbereiden en organiseren. 
Het gaat voornamelijk om donderdag 16 augustus. 
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Hallo jongens en meisjes uit Steensel en Kneg-
sel, 
Onze voetbalverenigingen organiseren op woensdag 
16 mei onze jaarlijkse introductie voetbalavond voor 
alle kinderen die graag een keer willen komen mee-
trainen. We zetten allerlei leuke oefeningen uit en 
gaan ook nog met z’n allen een lekker potje voetballen. Voor 
iedereen die komt hebben we een leuke verrassing en er zal 
genoeg ranja zijn zodat er niemand dorst hoeft te krijgen. Je 
kunt je eens lekker uitleven en misschien krijg je er wel zo 
veel zin in dat je volgend jaar bij ons wilt komen voetballen. 
Waar: Sportpark Steensel 
Wanneer:   woensdag  16 mei van 18:15u tot 19.15u 
Hopelijk tot dan! Jeugdbestuur VV Steensel & Knegselse 
Boys 
 

Naam:     ________________________ 
 

Leeftijd:     _____ 
 

Adres en telefoonnummer:  ________________________ 
 
Dankwoord aan de organisatie van de STINSELSE KWIS 

Wij zijn blij verrast door de spontane kledinginzameling  ten 
bate van het Pastoor Vekemansfonds als opgave in de kwis. 
Het heeft 14 zakken opgeleverd en een keer een volle contai-
ner in Steensel. Die staat naast het PNEM-huisje aan de Jo-
seph Schulteweg. De opbrengst van de kleding gaat recht-

streeks naar de zusters Ursulinen in India. Zij besteden dat geld aan 
onderwijsprojecten zoals de bouw van scholen en hostels en lesmate-
riaal voor de armste kinderen van de laagste kasten in India. In febru-
ari hebben we met eigen ogen kunnen zien hoeveel effect ruim 30 jaar 
Vekemansfonds heeft voor tienduizenden kinderen daar.  Namens het 
Pastoor Vekemansfonds willen wij jullie heel hartelijk danken voor het 
mooie initiatief en we hopen dat jullie ons blijven steunen door kleding 
in de container in Steensel te deponeren. Je kan het fonds ook steu-
nen als sponsorouder of donateur. Mocht iemand daar interesse in 
hebben kijk dan op de website www.vekemansfonds.nl. 
Met vriendelijke groeten 
Driek van de Vondervoort  Riet van de Ven 
Voorzitter Pastoor Vekemansfonds Bestuurslid Pastoor Vekemansfonds  
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Harrie Huijbers Cronieck 
Kruis en pastorietuin 
Het nieuwe kruis met Christusbeeld hangt. 
Met vereende kracht is het keurig aan de bui-
tenkant van de toren bevestigd en op 1e 
Paasdag onder begeleiding van het gilde St. 
Lucia door diaken Van Olmen plechtig inge-
zegend. Veel mensen zijn er blij mee. Er 
brandt een kaars bij, die bezoekers zelf bran-
dend mogen houden door een oude te ver-
vangen en er is een gedenkplaatje bij ge-
plaatst met een tekst om even bij stil te staan. 
Maar zoals gezegd in de vorige Cronieck, er 
liggen meer plannen klaar. Het meest con-
creet is een plan voor de herinrichting van de 
pastorietuin. Een tijdje terug is de pastorie 
met de helft van de tuin verkocht. De andere 
helft blijft eigendom en in handen van het parochiebestuur dat graag 
ziet dat dit gedeelte openbaar toegankelijk wordt voor de mensen in 
Steensel. Bestemming en gebruik zouden daarop afgestemd moeten 
worden. In een overleg over toren en kerkhof heeft de werkgroep 
Rondom de toren van de parochie aan Stinsels Archief gevraagd ook 
mee te denken over de pastorietuin. Daar zijn we voor gaan zitten en 

hebben een aantal ideeën uitge-
werkt die goed zijn gevallen bij de 
parochie. De buren Ronald Verber-
ne uit de voormalige pastorie en 
Henk Klaassen in de Sint Lucijweg, 
allebei lid van Stinsels Archief, zijn 
er van begin af aan bij betrokken 
geweest. Verbindingen leggen is de 
kern in het ontwerp voor de herin-
richting van de pastorietuin. Er komt 

een pad in te liggen met een ingang aan de Eindhovenseweg en een 
aan de Sint Lucijweg. Daar kun je doorlopen naar kerkhof, toren en 
Genderroute. Toegankelijk voor rolstoelen en mensen met een rollator. 
Afsluitbare ingangen om de veiligheid in de tuin zoveel mogelijk te 
waarborgen. Een hoge beukenhaag vormt de afscheiding met het ver-
kochte tuingedeelte. Ook daarin komen een of twee poorten zodat ge-
zamenlijk gebruik mogelijk blijft. Bijvoorbeeld geschikt voor kleine 
Steenselse buitenevenementen als een communiefestiviteit, een buurt-
barbeque, beeldententoonstelling, kindercircus, een gildeceremonie 
e.d. De intentie is er om de privétuin daarvoor open te stellen. Het idee 
van pastoor Van Sambeeck van een vierkante bloktuin met een ver-
hoogd rond middendeel komt in tweevoud terug in het ontwerp.  
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We denken aan een overdekte zitplaats en picknicktafel, een rust- of 
stopplaats voor fietsers, aan een informatievoorziening over Steensel, 
misschien wel een hooihuiske met beeld, geluid en digitale info, over 
de geschiedenis van Steensel (bijvoorbeeld in de vorm van een ca-
non), aan fruitbomen, aan gekke ideeën als een dorpskruidentuin, een 
showtuin van lokale hoveniers, onderhoud in samenwerking met 
school en sociale werkplaats. Herkenbaar willen we er de devotie voor 
Lucia en het verhaal van de pier levend houden. Een boomstronk 
wordt door een houtkunstenaar omgetoverd in een standbeeld van de 
ooievaar met de pier in zijn bek. Misschien komt hier in de tuin de start 
te liggen van het idee uit de Stinselse Kwis van vorig jaar om een pie-
renpad voor kinderen aan te leggen, een spannend avonturenpad met 
speelattributen die speels op een pier gelijken. Naar het voorbeeld van 
o.a. het Ky-
riëpad in 
Hoogeloon. 
Een pierenpad 
dat later bij-
voorbeeld 
doorloopt naar 
de wandelrou-
te langs de 
Gender en 
naar de kunst-
route van Eer-
sel naar Eind-
hoven, waar 
de gemeente 
mee bezig is. Het zou allemaal zomaar kunnen gebeuren als er vol-
doende menskracht en geld voor gevonden kan worden. Beheer en 
onderhoud moet van begin af aan goed geregeld zijn. Daarom moet de 
bestaande werkgroep pastorietuin meedoen en worden misschien wel 
meer mensen enthousiast. We zien dit artikel ook als een begin maken 
met de communicatie voor omwonenden en mensen in Steensel. Het 
verder uittekenen en uitvoeren van het ontwerp vereist de nodige in-
vesteringen. Er is een globale begroting opgesteld en voorgelegd aan 
het parochiebestuur, want die heeft toegezegd om het geld uit de op-
brengst van de verkoop van de pastorie te benutten in Steensel. Op de 
kerstmarkt 2017 was de pastorietuin het goede doel. Stinsels Archief 
legt de opbrengst van deze kerstmarkt in. Het parochiebestuur komt 
binnenkort praten in Steensel. 
Reacties graag naar stinselsarchief@outlook.com 
PS. Op 2e Pinksterdag maandag 21 mei is de Luciatoren open van 
11.00 tot 14.00 uur. Misschien wel omringd door een kleine lokale 
kunstmarkt. 


