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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 gekookt 

voor Steenselse gasten.  

De volgende kookpot is op 16 maart 2017,  

Als je een keer niet kunt dan afmelden bij Fridy 
514660. Hier kun je ook informeren of er nog plaats is. 
De verdere data voor 2016-2017 : donderdag  19 jan. - 16 febr.. - 
16 mrt. - 20 april - 18 mei - 15 juni 
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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”: 

maart 2017 
 25-28 februari  Carnaval 

 2 maart  Samen eten KBO 

 9 maart  Film in de Höllekes 

 14  maart  Kookworkshop. High Tea met Henriëtte Lucida 

 16 maart  Kookpot 

 23 maart  Jaarvergadering KBO 

Geef de jaaractiviteiten door bij de dorpskalender  

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

 

 

Wist u dat: 

 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. Dit kan 

ook als u de bijdrage wilt verhogen. Ook kunt u uw bijdrage storten 

op nr.NL10RABO01128 01854 Vrienden van “De Höllekes”. 

 Dat we een prachtig nieuw scherm hebben voor de filmvoor-

stellingen. De films nog mooier tot hun recht komen 

 We daarom meer filmliefhebbers verwachten op de 2e donder-

dag van de maand. Dus als het oud papier wordt buitengezet, 

kun je ‘s middags naar de film 

 Na de carnaval ook in de grote zaal een nieuw filmscherm 

komt en dit waarschijnlijk bij de Stinselse Kwis wel gebruikt zal 

worden 

 We nogmaals een beroep doen om activiteiten te plaatsen 

op de website. 
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Harrie Huijbers Cronieck 
De laatste van de bende  

Voor u gelezen door Leo Spanjers uit het oud archief van de gemeente 
Duizel en Steensel 1907 – 1908, uit het brievenboek van de burgemees-
ter. 20-03-1907 “Aan de commandant der Koninklijke Marechaussee. 
Beleefd verzoek ik U een zo spoedig en gestreng mogelijk onderzoek te 
willen instellen te Steensel, omtrent de persoon Paulus van de Weijer, 
van beroep schoenmaker, ongehuwd, oud veertig jaren. Dit bekend en 
berucht sujet zou deze gehele week nog geen werk verricht hebben en 
mitsdien zich vroeg en laat in de herberg hebben opgehouden, de bevol-
king onrust en vrees aanjagend. Afgelopen zondagavond circa negen 
uur was zijn tieren en vloeken en ordeverstoring in de woning van H.C. 
van der Waerden, lid van de gemeenteraad dermate, dat men hem, na 
de voorafgaande aanmaning en waarschuwing buiten de deur zette, 
waarop van de Weijer op de deur te keer ging. Maandag was zijn verblijf 
geruime tijd in het bekend verlofhuis (café) van Antoon Schepers, als 
waar kijven en schelden aan de orde zijn geweest. Enige tijd geleden 
heeft hij zich te Steensel gevestigd bij P. Bogaerts Wijk B nr. 37, komen-
de van Veldhoven, aangifte hiervan is echter door hem niet gedaan.” 
Drie maanden later opnieuw een schrijven van de burgemeester. 
27-06-1908 “Aan de Brigade Commandant te Bladel. 
In de afgelopen nacht is ingebroken op den watergraanmolen van M. 
van Grootel molenaar te Steensel, blijkens om geld te ontvreemden, al-
thans er wordt geen graan vermist en geld was er gelukkig niet aanwe-
zig. Gelieve onverwijld een onderzoek te willen instellen. De beruchte 
Paulus van de Weijer laat de laatste tijd weer van zich horen. Zou hij die 
nacht wel zijn verbleven daar waar hij hoort te wezen? Een beslist ver-
moeden kan ik hieraan echter niet hechten.” Beruchte sujetten waren 
een eeuw eerder de leden van de bende van Steensel die in 1805 te-
recht stonden in Den Bosch voor “stelen en roven met huisbraak” op 
verschillende plaatsen in de wijde regio. Zeven mannen en twee vrou-
wen. Ze worden streng gestraft zodat het vonnis anderen “te voorbeeld 
en afschrik moeten zijn”. Vier mannen worden daar voor het stadhuis 
opgehangen “dat de dood er op volgt”, de anderen gegeseld, gebrand-
merkt, verbannen of in een tuchthuis opgesloten. Coob van de Weijer en 
zijn zoon Gerrit waren twee van hen. En jawel, het bloed kruipt waar het 
niet gaan kan. De Paul van de Weijer die een eeuw later stennis veroor-
zaakt in Steensel, stamt uit deze familielijn. Jacobus (Coob) van de We-
ijer was zijn opa. Coob vindt in Den Bosch de dood en wordt daar op het 
St. Janskerkhof begraven.  
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Verlichting Eindhovenseweg 
Maandag avond 24 januari  j.l. zijn enkele leden 

van de dorpsraad en medebewoners uit  Steen-

sel, onder aanvoering van wethouder Tönissen, 

over de  Eindhovenseweg gefietst om in de praktijk te ervaren hoe het 

gesteld staat met de openbare verlichting aldaar. 

Conclusie van ons gezelschap: 

Verlichtings niveau op het gedeelte Steensel-Hees is met de tijdelijke 

opstelling van 6 palen voldoende. 

Steensel richting Veldhoven, hier zijn nog geen palen terug geplaatst, 

is het veel te donker. Ook hier dienen tijdelijk palen teruggezet te wor-

den. 

Afspraak: 

De gemeente stelt tijdelijk verlichtingsplan op voor gedeelte naar Veld-

hoven. Dit wordt zo snel mogelijk met de dorpsraad gedeeld. 

Definitief plan voor verlichting richting de Hees wordt zo snel mogelijk 

verder uitgewerkt, zodat het in iedergeval vóór de volgende winter pe-

riode  kan worden geimplementeerd. 

Ook voor het deel richting Veldhoven wordt nader onderzocht wat de 

beste definitieve oplossing is. 

Inmiddels hebben wij het tijdelijke - en definieve plan voor het wegge-

deelte richting Veldhoven van de gemeente ontvangen. 

Er worden 4 masten terug geplaatst. Als definitieve oplossing is voor-

gestel deze masten te handhaven echter te voorzien van LED armatu-

ren die zowel naar sterkte als in tijd kunnen worden geregeld. De 

doprsraad heeft te kennen gegeven dat 4 masten te weinig zijn en dat 

aan beide zijden van de weg masten dienen te komen. De gemeente 

heeft hierover negatief beslist. 

Op grond van bovenstaande heeft de dorpsraad haar definitieve stand-

punt aan de gemeente kenbaar gemaakt: 

Gegeven het feit dat wij over 5 weken weer zomertijd hebben kunnen 

wij de tijdelijke opstelling van 4 masten accepteren. 

De definitieve oplossing moet er toe leiden dat de fietspaden aan bei-

de zijden van de weg goed en adequaat verlicht zijn. Daarbij is door 

ons de eis gesteld dat dit geimplementeerd dient te zijn vóór 30 sep-

tember 2017. 

Wij houden u op de hoogte. 
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Aanmelding leerlingen basisschool Sinte Lucij te Steensel 
Om een zo goed mogelijke inschatting van leerlingaan-
tallen en groepsgrootten te kunnen maken, is het voor 
de school van groot belang tijdig te weten welke kin-
deren de komende jaren onze school gaan bezoeken. 
Heeft u een kind dat voor 01-08-2018 4 jaar wordt? 
Dan kunt u uw kind nu al op onze school aanmelden. 
Uw kind mag de dag na zijn/haar vierde verjaardag  
bij ons op school komen.  
Op onze website (www.sintelucij.nl) vindt u al de nodige informatie over 
de Sinte Lucij. Ouders die overwegen hun kind op onze school in te 
schrijven kunnen contact opnemen voor een persoonlijk kennismakings
- en informatiegesprek. 
U bent van harte welkom! 
Team basisschool Sinte Lucij 
Hoogeind 4 
5524 BL  Steensel 
Tel.nr.: 0497-515460 
Website: www.sintelucij.nl. 
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Van de verbannen zoon Gerrit is hier geen spoor meer te vinden. 
Coob laat in Steensel een gezin van zeven kinderen na, vier dochters 
en twee zonen die jong sterven. Zijn dochter Christina bevalt tien jaar 
later in 1815 van een zoon Jan, vader N.N. onbekend staat in de ge-
boorteakte. Deze Jan krijgt wel de naam Van de Weijer mee. Hij 
trouwt in 1846 met Hubertiene Bijnen in Veldhoven en na haar overlij-
den (1862) een tweede keer, nu met Geertrui de Natris, weer in Veld-
hoven. Uit beide huwelijken worden negen kinderen geboren. Paulus 
in 1866 uit het tweede huwelijk is de jongste van het stel. Jan van de 
Weijer is landbouwer en pacht een boerderijtje aan De Straat (nu Jo-
seph Schulteweg). Zoon Paulus leidt vanaf zijn 13e jaar een zwervend 
bestaan.    [Wordt vervolgd in pierenbode april] 
 

Film op de tweede donderdag .  

Good Will Hunting 

Tot ziens in “De Höllekes”  

9 maart om 1400 uur. 

Brievenbussen in Steensel 
Op de openbare dorpsvergadering in december 
hebben wij u medegedeeld dat  “Post NL” voorne-
mens was de brievenbus bij het kerkplein te ver-
wijderen. De dorpsraad heeft gebruik gemaakt 
van haar recht bezwaar aan te tekenen. Helaas 
heeft “Post NL” ons nu laten weten dat deze brievenbus toch verwij-
derd wordt. Wanneer is niet bekend. 
 

GRATIS AF TE HALEN i.v.m. verhuizing: 
 kantoormeubilair, bestaande uit: bureau, bureaustoel,  div. kastjes 
 meubilair tienerkamer, bestaande uit: bureautje en div. kastjes 
telefoonnummer 0497513147 

 
Di. 14  Kookworkshop. High Tea met Henriëtte. 

Aanvang: 18.00 uur in de Hóllekes. 

 

Hou van het leven iedere dag, 
want je weet nooit of je het morgen nog mag 
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Alles heeft z’n Verhaal 
De Collectie Van Hedel in het Kempenmuseum 
Weet u waar de uitdrukking ‘De pijp uit gaan’ vandaan komt? Of 
‘Hou je waffel!’? Kempenmuseum De Acht Zaligheden vertelt in de 
maanden februari en maart deze prachtige verhalen aan de hand 
van een bijzondere collectie van een unieke verzamelaar. 
Het uitgangspunt van De Collectie van Hedel is dat elk voorwerp zijn 
eigen bijzondere verhaal vertelt. Het ene verhaal is wat bekender dan 
het andere, maar juist deze verhalen brengen een voorwerp weer tot 
leven. Jarenlang enthousiast en gepassioneerd verzamelen, heeft ge-
leid tot een ongelooflijke collectie voorwerpen, die ook nog eens geïllu-
streerd worden door prachtige Brabantse schilderkunst. Waar het object 
misschien niet meteen voor zichzelf spreekt, geeft een schilderij de juis-
te context. De rijke verzameling van Van Hedel is er om gezien te wor-
den en daarom is De Collectie Van Hedel de laatste jaren over de Bra-
bantse musea verdeeld, want ’Iedereen moet er van kunnen genieten’. 
Ook Kempenmuseum De Acht Zaligheden heeft een aanzienlijk deel 
van De Collectie van Hedel in haar collectie mogen opnemen. Nu is het 
de mecenas zelf die een tentoonstelling heeft ingericht met zijn meest 
favoriete voorwerpen of beter gezegd: met zijn mooiste verhalen.  
De tentoonstelling Alles heeft z’n Verhaal is te zien t/m 2 april 2017.  
U vindt het Kempenmuseum aan de Kapelweg 2, te Eersel. 
 

Vers bloed in de Dorpsraad 
Kandidaten voor de Dorpsraad gevraagd. 

Inleiding: 
Het is inmiddels al weer ruim 12 jaar geleden dat 
de Dorpsraad Steensel is opgericht. De gemeente 
Eersel was destijds van mening dat de kernen on-
voldoende betrokken waren bij de beleidsvorming. 
Teneinde de interactieve beleidsvorming gestalte 

te geven heeft de gemeente Eersel  toen een project geïnitieerd:  
“Leefbaarheid in de kernen van de gemeente Eersel”.   Na een uitge-
breide enquête onder de bewoners van Steensel en onderzoek door 
verschillende werkgroepen uit Steensel konden de volgende conclusies 
getrokken worden: 
Structurele aanpak van de communicatie van en naar gemeente is 
noodzakelijk 
Visie bepalen voor de ontwikkeling van Steensel is urgent 
Een Dorpsraad Steensel zou, aangaande bovenstaande, een nuttige  
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Je kunt je vóór 1 april nog aanmelden voor de KWIS  
Stuur ‘n e-mail naar stinselsekwis@live.nl 

Fotowedstrijd Natuur in Steensel 
De dorpsraad van 
Steensel heeft een 
fotowedstrijd geor-
ganiseerd over na-
tuur en landschap 
in en rondom 
Steensel. De wed-
strijd staat open 
voor iedereen. Er 
kunnen tot  15 ok-
tober 2017 foto´s 
worden ingezon-
den van planten, 
dieren en land-
schap. Trek er op 
uit met je camera 

want er is zoveel moois te ontdekken langs de Gender, de Run en in de 
bossen. De tien mooiste foto´s worden aan het einde van dit jaar ten 
toon gesteld in de gerestaureerde oude toren van Steensel. Een onaf-
hankelijke jury beoordeelt alle inzendingen. De drie beste fotograven 
ontvangen een prijs.  Bij voldoende deelname zal na de ´oogst´ nog be-
keken worden of er een natuurgidsje van kan worden gedrukt waarin 
de inzendingen worden verwerkt. Ingezonden foto´s kunnen tussentijds 
al worden bekeken op de Facebookpagina ´Dorpsraad Steensel´. Dus 
ga naar buiten met je camera of smartphone en zend jouw plaatjes in 
naar secretariaat van deze wedstrijd: rvdb525@live.nl. 
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Collecteweek Reumafonds 
Het Reumafonds start binnenkort weer met de jaarlijkse collecte. Inde 
week van 12 t/m 18 maart 2017 komen vrijwilligers uit Steensel bij u 
aan de deur om te collecteren voor de bestrijding van reuma en artro-
se . 
In Nederland leven bijna 2 miljoen mensen met deze ingrijpende aan-
doening van gewrichten en spieren die niet te genezen of te voorko-
men is. Het kan jong en oud overkomen. Onderzoek naar de oorzaak  
en behandeling van reuma is kostbaar. Daarom is uw bijdrage hard 
nodig. Het Reumafonds strijd voor een beter leven. We geven voor-
lichting en komen op voor de belangen van mensen met reuma, bij 
politiek en zorg.  We zijn blij met iedere gift die bijdraagt aan onze mis-
sie :  
reuma de wereld uit .  Www.reumafonds.nl  
 

Stille Omgang naar Amsterdam. 
In de nacht van 18 op 19 maart vindt de Stille Omgang in Amsterdam 
weer plaats. Jaarlijks nemen ongeveer 300 mensen uit Eindhoven en 
omgeving hieraan deel. Ze reizen met de bus zaterdagavond om-
streeks 21.15 uur naar Amsterdam, vieren daar de H. Mis en lopen de 
Stille Omgang door het centrum van Amsterdam. Op zondagmorgen 
omstreeks 6.00 uur zijn ze weer thuis.  
Indien U hieraan wilt deelnemen dan kunt U zich tot 10 maart opgeven 
bij Toon v.d. Ven, Stevert 5, tel. 516614. Deelname kost € 14,--. 
 

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!!!! 

'Zaterdag 4 maart komt vogelvereniging ; vogelvriend  

de leeuwerik; weer rond met hun jaarlijkse potgrondactie. 
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instelling kunnen zijn. De Dorpsraad kon rekenen op volledige mede-
werking van B&W, gemeenteraad en de ambtenaren. Ook onder de 
Steenselse bevolking was het draagvlak groot (response op enquête: 
52% waarvan 97% voor een dorpsraad en 25 geïnteresseerden om zit-
ting te nemen in de dorpsraad). Tot zover de historie. 
We maken ons echter grote zorgen over de continuïteit van de Dorps-
raad. En dat in  een tijd waarin eventuele gemeentelijke herindelingen 
aan de orde komen en door diverse bestuurders wordt aangegeven dat 
in de nabije toekomst Dorpsraden en Wijkraden steeds belangrijker 
worden en ook meer invloed en verantwoordelijkheden moeten krijgen.  
De samenstelling van onze Dorpsraad geeft qua leeftijd (inmiddels zijn 
3 van de 6 leden 70+ ) geen correcte weergave meer van de leeftijds-
opbouw van Steenselse bevolking. Om ook de jongere generatie goed 
te kunnen vertegenwoordigen is “verjonging” absoluut  noodzakelijk. 
Momenteel is de helft van de Dorpsraadsleden al vele jaren lid van de 
Dorpsraad (sommige zelfs vanaf de oprichting). Zij hebben te kennen 
gegeven in de loop van 2017, begin 2018 te stoppen. Het is dus hoog-
tijd voor verjonging en uitbreiding van het bestuur van de Dorpsraad. 
Daarom doen wij hierbij een dringende beroep opjullie, Steenselnaren, 
om je beschikbaar te stellen voor de Dorpsraad en je op deze wijze in 
te zetten voor de Steenselse samenleving. 
Taak en organisatie van de Dorpsraad 
De Dorpsraad heeft tot taak de leefbaarheid van het dorp te bewaken 
en daar waar mogelijk en/ of gewenst te verbeteren. Zij kan dit doen in 
direct overleg met burgemeester en wethouders (B & W) en in samen-
werking met de ambtelijke organisatie van de gemeente. De Dorpsraad 
kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de gemeente over 
elk onderwerp dat Steensel of de Steenselnaren aangaat. 
Huidige samenstelling Dorpsraad Steensel 
Rob Hauser    Voorzitter 
Peter van den Berk   Secretaris*  
Peter van den Berk   Penningmeester *  
*Dit is een dubbelfunctie. Inpricipe dient deze gesplitst te zijn maar 
door gebrek aan leden is de   functie van penningmeester momenteel 
gecombineerd met het secretariaat.  
Hein van Hout   Dorpsinrichting 
Alice Pillot    Wonen en bedrijvigheid 
Partrik Bierens   Cultuur en educatie (archiefgroep, Oude Toren)) 
Ruud van den Bosch  Natuur en educatie 
vacature    Communicatie 
vacature    Zorg en welzijn  

http://www.reumafonds.nl/
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Vanuit de dorpsraad zijn er momenteel een viertal werkgroepen actief: 
Natuur en educatie, Cultuur en educatie,  Wonen  en Dorpsinrichting. 
Iedere werkgroep heeft een vertegenwoordiger in de Dorpsraad. 
Toekomst voor Dorpsraden: 
De gemeente (B&W en de ambtenaren) hechten een groot belang aan 
de inbreng van Dorpsraad. Bij de vele discussies over gemeentelijke 
herindeling komt steeds weer de noodzaak naar voren voor een grote-
re taak en grotere verantwoordelijkheden voor Dorpsraden. Hier staat 
de Dorpsraad Steensel ook volledig achter: immers, een grootschaliger 
gemeente betekent dat deze gemeente inclusief de politiek verder van 
de kerkdorpen, zoals Steensel, komt af te staan. Willen wij de leefbaar-
heid in ons dorp handhaven c.q. verbeteren dan is een krachtige 
dorpsraad met uitgebreide bevoegdheden absoluut noodzakelijk.  
Daarom vinden wij dat er meer en vooral ook jongere mensen in de 
doprsraad moeten komen. 
De leden die hebben aangegeven te willen gaan stoppen zullen de 
nieuwe leden desgewenst begeleiden en ondersteunen alvorens af te 
treden. Echter deze overgangstijd is niet onbeperkt. Komen er geen 
nieuwe leden dan zullen zij toch aftreden, op zijn laatst bij de gemeen-
teraads verkiezingen van maart 2018. Zijn er voor die tijd geen opvol-
gers dan wordt het moeilijk voor de Dorpsraad van Steensel om bij zo’n 
lage bezetting nog een rol van betekenis te kunnen spelen voor  de 
Steenselse gemeenschap. Daarmee gaat dan een mogelijkheid verlo-
ren om structureel mee te praten en te denken over zaken die voor 
Steenselnaren van belang kunnen zijn. 
Daarom nodigen wij u van harte uit om u beschikbaar te stellen. 
Wilt u meer weten neem dan contact op met een van de leden of maak 
een afspraak via Peter van den Berk . pjt.vanden.berk@kpnmail.nl  
 

‘Aan tafel met Mart Visser’ op Domein Oogenlust 
Voor de derde keer organiseert Oogenlust in samenwerking met Gale-
rie Hans Persoon ‘Aan tafel met’. Na Jimmy Nelson en Bas Meeuws is 
het dit jaar Mart Visser die plaats neemt aan tafel. Tijdens een twee 
sterren diner presenteert Visser zijn Haute Couture show en neemt hij 
de gasten mee langs de vele facetten van de wereld van Haute Coutu-
re en zijn Artwork.  
Aan tafel met Mart Visser Artwork, Couture en Culinair ontmoeten el-
kaar 29 en 30 maart 2017 op Domein Oogenlust te Eersel. Tijdens een 
diner, bereid door chef-kok Dick Middelweerd van restaurant de Trees-
wijkhoeve**, presenteert Mart Visser zijn meest recente Haute Couture 
collectie ‘Private View’.  
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mailto:pjt.vanden.berk@kpnmail.nl
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Zondag 26 februari   om 14.00 uur 

Optocht  van het Pieregat 2017 
Ook dit jaar is er natuurlijk weer de ”optocht van Het Pieregat en 

omstreken”, dus de strijd om de publieksprijs ”d’n Bronzen Wis-

selpier” kan opnieuw losbarsten. Het is dit jaar alweer de 54ste 

keer, denken we, dat dit geweldige evenement plaats vindt dus 

we rekenen op een massale Stinselse deelname. Dit is natuurlijk 

weer de grote kans voor alle bewoners, groot, klein, oud en jong 

-en alles ertussen in- om er weer een spectaculaire optocht van 

te maken. Net als vorig jaar zijn er weer verschillende categorie-

ën, zowel individueel als groepen. In alle categorieën zijn er weer 

prijzen te verdelen,  inclusief kleine geld prijzen dus weer vol-

doende motivatie voor de bouwers, maar op de eerste plaats 

gaat het natuurlijk om de leut en de gein! Reden genoeg om deel 

te nemen aan de ”optocht van Pieregat”. 

Voor aanmelding of info: 

Max Meulendijks  Tel. 515383 pieretocht@hotmail.com  

Thejan Lavrijsen   Tel. 518048 

Uiteraard barst na de optocht het feest los in de Hollekes 

met DJ LUC 

Maandagmiddag 27 februari  vanaf 14.00 uur 

Stinselse Kindermiddag    met DJ Luc                                    

Een echte Stinsele carnavalsmiddag met diverse lekkernij en 

ranja voor alle kinderen.   

Maandagavond  27  februari      vanaf 21.00 uur 

Puinhoop Kollektiv is on fire !  
Nog één keer staat Puinhoop Kollektiv met  hun  unieke party-act 

op maandag 27 februari in Steensel. Tij-

dens het daverende succes vorig jaar 

ging het dak eraf van de Hollekes.  Nor-

maal staan deze gasten op de podia van  

grote festivals in binnen en buitenland 

maar in Steensel gaat het pas echt los !   
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 Programma Carnaval  Steensel  2017 
Zaterdag       25 februari   

Op carnavals zaterdag is zoals ge-

bruikelijk , de sleutel ceremonie van 

de gemeente. 

Dit jaar is de sleuteloverdracht in Eer-

sel. Dan gaan we met een groot aan-

tal dames net zoals vorig jaar in de 

Party – Huifkar  naar Eersel om een onuitwisbare indruk te 

maken op de andere traditionele carnavalsvereniging. Kledingad-

vies dit jaar: basis zwart met veel bling-bling versiering. Wij ver-

trekken om 18.30 uur bij de Höllekes.  

Als je zin hebt om met onze enthousiaste, gezellige, dol dwaze 

groep mee te gaan…..DAT KAN !!             

(Er is plaats voor ong. 30 personen in de huifkar) laat je het dan 

even weten? (fridy smolders, tel.514660  

gidiefridy@gmail.com) 

Amazing Pierengat (met DJ Luc) Vanaf 21.00 uur. 
Om carnavalszaterdag voor de komende jaren weer nieuw leven 

in te blazen en te zingen, hadden enkele mensen het initiatief ge-

nomen om een ouderwetse carnavalsavond te organiseren met 

veel zang en eigen hoempapa muziek zoals dat vroeger gebrui-

kelijk was tijdens het carnavals weekend. Carnavalsvierders zou-

den dan op de welluidende carnavaleske klanken mee kunnen 

zingen. Helaas is het de organisatie tot op heden niet gelukt om 

hiervoor voldoende enthousiasme te bewerkstelligen binnen Pie-

rengat. Misschien iets voor de toekomst….  

Wel hebben we een leuk alternatief bedacht waarin carnavals-

vierders toch uit volle borst mee kunnen zingen op authentieke 

carnavalskrakers en zangkrakers van nu. Uiteraard afgewisseld 

met gewone carnavalsmuziek van DJ Luc. Wilt u meezingen (al 

dan niet op het podium) dan is hiervoor volop de gelegenheid.  

LAAT U VERRASSEN OP CARNAVALSZATERDAG  

mailto:pieretocht@hotmail.com

