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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 let op op 

15 maart 2018, Verder  op [let op:] 12 april, 17 mei en 

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  

 “Belangrijke gebeurtenissen in Steensel”: 

Maart 2018 

 1 maart 2018 KBO samen eten KBO Steensel. 

 3 maart   Potgrondactie Vogelvereniging 

 8 maart  Film Lion 

 13 maart 2018 Mindfullnes. Vrouwenvereniging Lucida Verzorgt 
door: praktijkondersteuner van PoZoB. 19.45 uur: Koffie/thee. 20.00 
uur: Informatie m.b.t. mindfullnes, 20.45 uur: Pauze, koffie/thee. 
21.00 uur: Basale oefeningen mindfullnes. Iedereen is welkom! 
Kosten: € 5,00 incl. koffie/thee. 

 15 maart Kookpot  

 18 maart 2018 Vlooienmarkt 2018 Korfbalvereniging Steensel! 

 20 maart 2018 Wandeltocht. Vrouwenvereniging Lucida Vertrek: 
13.30 uur bij De Hollekes. 

 22 maart 2018 Jaarvergadering KBO De Hollekes 14.00 uur 

 24 maart 2018 Knutselmiddag in de Hollekes Jeugdvakantie werk 
 

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 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 verschil-

lende manieren. Neem contact op met het bestuur. 

• U op deze manier meewerkt dat Steenselse verenigingen  

gratis gebruik van de Höllekes kunnen maken. 
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Harrie Huijbers Cronieck 
Snelle Bert 
Doel van onze werkgroep Stinsels Archief is o.a. om alles wat Harrie 
Huijbers over de geschiedenis van Steensel achter gelaten heeft, te be-
waren, te ordenen en toegankelijk te maken, erover te schrijven en te 
publiceren. Zijn archief bestaat uit heel veel documenten, maar ook uit 
foto’s. Harrie liep vaak met een fototoestel rond. Hij fotografeerde situa-
ties in Steensel uit zijn tijd, bijvoorbeeld de boerderijen van toen, nu 
veelal afgebroken. Maar Harrie was ook een graag geziene gast op het 
voetbalveld. En ook dat leverde opvallende foto’s op. Niet zo veel, maar 

wel enkele leuke. Zoals deze van Bert Pijs, of 
beter Bertje, want hij lijkt hier nog een jong 
menneke. In blauw shirt en witte broek met een 
dunne elastiek erin om hem omhoog en op te 
houden.   Geen scheenbeschermers. Snelle 
Bert, want volgens mij heeft Steensel nooit een 
snellere spits gehad dan onze Bert uit de voet-
balgekke generaties Pijs. Dat fanatieke sloeg 
ook wel eens door in het onsportieve. Over de 
geschiedenis van de voetbalvereniging in 
Steensel hoeven we niet veel te schrijven, want 

die is uitgebreid gedocumenteerd in de jubileumuitgaven bij het 40, 50 
en 75-jarig bestaan. De laatste in 2009.  Veel foto’s van kampioens- en 
andere memorabele elftallen sinds de oprichting in 1934 passeren daar-
in de revue. Daar kom je al die voetballers van Pijs op tegen. Frans Pijs, 
Miel Pijs, Wim Pijs, Theo Pijs, Bert Pijs.  Bert staat ook op de foto van 
het kampioenselftal van 1970. Op zijn hurken tweede van rechts tussen 
Ton Smetsers en Jan van Herwijnen in. Deze foto van Harrie Huijbers is 
leuk vanwege de oranje trainingpakken; een eerste teken van enige 
‘professionalisering’ van de club. Voetballen deden we voorheen op zijn 
boeren fluitjes. De club zorgde voor een veld, de lijnen, de netten, de 
goals en een blauw shirt. De rest 
van het tenue, voetbalschoenen en 
een trainingspak was voor eigen 
rekening en dus een allegaartje. 
Voor omkleden, wassen en de der-
de helft kwamen we bij elkaar in 
café De Sport bij Anna en Toontje 
Scheepers (bij de Jood). In die ja-
ren werd het voetbalterrein aan de 
Oude Dijk (de weg naar Knegsel)  
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 Tot uiterlijk Palmzondag 25 maart 

om 12.00 uur kunnen teams zich nog 

aanmelden. 

 Houdt ogen en oren open. Je weet 

immers nooit of je er voordeel mee hebt. Pierenbode, 

Facebook, veranderingen in het straatbeeld enz. enz. 
 

MEDEDELING  VAN  DE  DORPSRAAD. 

Op maandag 5 maart  organiseert de Dorpsraad weer 
een Openbare Vergadering in de Höllekes. Aanvang 
20.00 uur. Naast mededelingen die van actueel belang 
zijn voor Steensel willen we graag een aantal nieuwe 
dorpsraadleden aan u  voorstellen. Verder staan er nog 
een aantal interessante onderwerpen op het programma zoals:  

 De voorgenomen kunstroute die van de Markt in Eersel via Steen-
sel naar de Markt in Eindhoven gaat lopen. 

 Gebiedsimpuls de Run, consequenties voor Steensel. 

 Presentatie over de Jezidische gemeenschap. E.e.a. in het kader 
van statushouders welke in de gemeente Eersel zijn gehuisvest. 

 Inzamelproef huisafval. 

 Voorts stellen we de verschillende politieke partijen in de gemeente 
Eersel in de gelegenheid om, met de gemeenteraads verkiezingen 
voor de deur, een aantal punten uit hun partijprogramma toe te lichten 
en in hoeverre deze voor Steensel interessant zouden kunnen zijn.  

U wordt van harte uitgenodigd voor deze informatieve avond. Via een 
huis-aan-huis folder wordt u  er nogmaals  aan herinnerd. Wij hopen u 
op deze avond in groten getale te moge verwelkomen. De koffie staat 
klaar 
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Film op de tweede donderdag .  
Lion is de prachtige verfilming van “Mijn lange 
weg naar huis”.  
Een 5-jarige Indiase jongen raakt verdwaald in 
de straten van Calcutta, ver van huis. Hij over-
leeft verschillende uitdagingen waarna hij gea-
dopteerd wordt door een stel in Australië. 25 jaar 
later besluit hij naar zijn verloren familie op zoek 
te gaan. Gebaseerd op een waargebeurd ver-
haal.  
'Tot ziens in “De Höllekes” 8 maart 2018 om 1400 uur  

 
Afscheid Ed vd Wal als beheerder van “De Höllekes”. 
Een bekend gezicht neemt afscheid. Iemand die altijd klaar stond.  
Ed was erg behulpzaam. Niets was hem te veel. 
Ed heeft een baan aangeboden gekregen in Eersel bij de Muzenval. 
Deze baan omvat meer uren dan wij hem kunnen aanbieden. Wij vin-
den het erg jammer dat hij vertrekt en weten zeker dat ze in Eersel 
blij kunnen zijn met hem.  
Gelukkig heeft hij aangeboden dat wij nog van zijn diensten gebruik 
kunnen maken als het werk in Eersel het toestaat.  
Ed bedankt voor alles.  

 

Stichting Jeugvakantiewerk Steensel organiseert weer een ge-
zellige knutselmiddag op zaterdag 24 maart aanstaande! 
De kinderen mogen weer twee leuke knutselactiviteiten kiezen waar 
zij zich deze middag mee gaan vermaken. Ze kunnen kiezen uit:   
-Een letter pimpen  - Een katapult maken 
- Een sneeuwbol maken - Een schilderij van stenen maken 
- Servies beschilderen - Een tas pimpen 
- Een kapstok maken - Een kruidenpotje maken met macramee 
 

Kinderen kunnen inschrijven via het e-mail adres jvwsteen-
sel@gmail.com  
Let op! Inschrijven kan tot 23 februari in verband met de aanschaf 
van de materialen. Als je inschrijving na deze datum binnen komt, 
kun je helaas niet meer deelnemen. Komen jullie ook? En nemen jul-
lie je ouders mee om te helpen? Want alle hulp is welkom! 
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vernieuwd en kwam ondernemer Sjef Eikemans (centrale verwarming 
van Eikemans/Nobra BV) in Steensel wonen. Hij bemoeide zich met 
de voetbalclub. Er kon steeds meer. Samen soep eten als voorberei-
ding op de belangrijke uitwedstrijd in Hooge Mierde (5-3 verloren; 
daarna tegen Diessen wel kampioen geworden). Het hele team in het-
zelfde trainingspak. Lambert Maassen, oud prof van PSV en ADO, 
werd trainer. Een paar jaar later kwamen er nieuwe kleedlokalen met 
douches en een kantine op het voetbalterrein. Ondanks of misschien 
dankzij die impulsen met en sinds het kampioenschap van 1970 (in 
oranje trainingspakken) botert 
voetbalvereniging Steensel nog 
steeds zo voort, met ups en 
downs, zoals het altijd was. Bert 
Pijs zie ik tegenwoordig vaak op 
zijn elfendertigs met zijn hond en 
kuierend op zijn gemak door de 
Zandstraat lopen. Wel zo’n hond 
van de hondenrennen, hoog op de 
poten, ooit een snelle. 
 

Masquerade in het Kempenmuseum. 
Optochten, verkleedpartijen, dansen en feesten. Binnenkort staat de 
Kempen weer op z’n kop tijdens het jaarlijkse Carnavalsfeest. Het 
Kempenmuseum haakt hierop in met een leuke activiteit speciaal voor 
de kinderen. is een traditie om tijdens het carnavalsfeest in de meest 
wonderbaarlijk kostuums ten tonelen te verschijnen. Maskers spelen 
hierbij van oudsher een belangrijke rol. Het Carnaval vindt zijn oor-
sprong in 1296, waarin alle sociale klassen met elkaar konden fees-
ten. Het Carnaval vindt ieder jaar plaats, vlak voor het begin van de 
vastentijd, de veertig dagen voor Pasen waarin christenen geen vlees 
mochten eten. Mogelijk stamt de naam van het feest dan ook af van 
de Latijnse uitdrukking Carne Vale, dat ‘vaarwel aan het vlees’ bete-
kent. 
In het Kempenmuseum zijn 9 verschillende maskers ‘verstopt’. Elk 
masker draagt een letter. Probeer met deze letters de Carnavals acti-
viteit te ontdekken. Na afloop krijg je een super leuke (knutsel) atten-
tie. Dus trommel je vriendjes, broertjes, zusjes, ooms, tantes en 
(groot)ouders op om mee te gaan naar het museum. Samen moet het 
lukken om alle maskers te vinden! Van 10 februari t/m 4 maart. 
 Voor meer informatie en openingstijden kijk op 
www.achtzaligheden.nl, of bel 0497-515649. 
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Rectificatie.  
We hebben in de vorige oplage van de Pierenbode, de nieuwe ad-
verteerders vermeld. We zijn, Natuurlijk Forever, voor hoogwaardi-
ge kwaliteitsproducten op basis van Aloë vera, voor gezondheid 
en huidverzorging en wellness. vergeten te vernoemen, onze ex-
cuses hiervoor. 
 

Collecteweek Reumefonds 
In de week van 19 tot en met 24 maart is de jaarlijkse collecteweek van 
het Reumafonds. Ook dit jaar komen in Steensel weer vrijwilligers aan 
de deur om te collecteren voor onderzoek naar reuma. Met uw bijdrage 
helpt u onderzoeken te financieren. U helpt hiermee het dagelijks leven 
van 2 miljoen Nederlanders met reuma te verbeteren. Reuma is een 
verzamelnaam voor ruim 100 aandoeningen aan gewrichten spieren en 
pezen .Daarmee is reuma de meest voorkomende chronische ziekte 
van Nederland. Hoewel de kenmerken van reuma vaak onzichtbaar 
zijn ,is de impact van de ziekte groot . Verder geeft het Reumafonds ook 
voorlichting en komen we op voor de belangen van mensen met reuma 
in de politiek en zorg Samen zetten we ons nu in voor een beter leven 
met reuma. Steunt u ons ook ? 
Bankrekeningnr. NL86RABO0123040000 Amsterdam . 
 

Stille Omgang naar Amsterdam. 
In de nacht van 17 op 18 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 omstreeks 
21.15 uur naar Amsterdam, vieren daar de H. Mis en lopen de Stille 
Omgang door het centrum van Amsterdam. Op zondagmorgen om-
streeks 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,--. 

 

Jaarmarkt Steensel zondag 22 april 2018 
Op zondag 22 april a.s. vindt de traditionele jaarmarkt in Steensel plaats  
In de Frans van Nunenstraat en de Korte Kerkstraat worden weer diver-
se marktkramen geplaatst waar de marktkooplieden hun artikelen aan-
bieden. Ook de schoolkinderen zijn van harte welkom om hun spulletjes 
te verkopen. Naast de markt zorgt het gilde er altijd voor dat er enter-
tainment is. Op het terras bij de Höllekes speelt een orkest gezellige 
muziek. Dit jaar komt een circus naar Steensel met veel speciale acts.  
Als er iemand interesse heeft om een marktkraam te willen huren, kun je 
contact opnemen met Wouter Hompes tel. 06-10327549 of  
deken-schrijver@gildestluciasteensel.nl 
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PELGRIMSTOCHT VASTENACTIE  
Voor de achtste keer alweer organiseert Vastenactie een 
driedaagse pelgrimstocht. Deze keer wandelen we in het 
gebied tussen Woerden, Bodegraven en Noorden: Van 22 
tot 24 maart 2018 pelgrimeren we ter bezinning op onszelf 
en onze levensstijl, maar ook om geld in te zamelen voor 
het centrale Vastenactieproject in Zambia vooral gericht op 
zorg voor aids- en HIV patiënten. 
meelopen. We hebben de groep een naam gegeven: “Zaligheden”. Wie 
meer dan één dag mee loopt kan gebruik maken van de overnachtingsmo-
gelijkheid in Kampeerhoeve Koole. Je kunt desgewenst zelf ook voor over-
nachting zorgen. 
Sponsoring 
De pelgrimstocht is een sponsortocht. 
Het is de bedoeling om, naast het lopen van de tocht, ook geld in te zame-
len voor het project. Je kunt sponsoren via www.vastenactie.nl/  ga naar 
kominactie vervolgens naar steuneenpersoonlijkeactie en ga dan naar 
“Zaligheden”. Onder aan de pagina vind je Doneer aan de actie van de 
MOV’s Wij verwachten dat, als je meeloopt, je ook probeert één of meer 
sponsors te vinden bij familie of vrienden of zelf wat bij te dragen. 
Kosten van deelname 
Voor de kosten van deelname wordt € 15 per dag in rekening gebracht. 
Wie een lunchpakket wil hebben en/of aan het avondeten wil deelnemen 
wordt een bescheiden bedrag in rekening gebracht. Voor 3 dagen mee 
lopen inclusief 4 dagen overnachtingen in Kampeerhoeve Koole wordt € 
200 in rekening gebracht (volledig pension).  
Aanmelding 
Ieder die mee wil lopen kan zich persoonlijk opgeven bij de vastenactie. 
www.vastenactie.nl/evenementen/pelgrimstocht2018.  
Hier zijn ook de arrangementen en de kosten daarvan te vinden. Je kunt je 
ook opgeven via de groep bij Arnold Becx Het Groen 50 5511 AE Knegsel. 
0402051564 0621652935 of Toon van de Ven, Stevert 5 Steensel telefoon 
0497516614.  

 

SiDanza's Grote voorstelling 
Op zaterdag 14 en zondag 15 april zal SiDanza weer in de Mu-
zenval in Eersel te bewonderen zijn met een grote voorstelling. 
Het is een familievoorstelling voor jong en oud! Kaartjes zijn nu te 
koop via de website van de Muzenval. Om op de hoogte te blijven 
van alle ontwikkelingen rondom de voorstelling en de vereniging 
kun je terecht op de Facebookpagina van SiDanza of onze websi-
te! Hopelijk zien we jullie in groten getale in de zaal zitten! 
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‘ Rondje Eersel ‘ in Kempenmuseum De Acht Zaligheden 

“Bè Fonse op den hoek bè kerk der 
lee ne platte kaai”  
Zo begint het verhaal dat oud conser-
vator Hendrik van der Aalst op zondag 
25 februari op veler verzoek vertelt in 
Kempenmuseum De Acht Zaligheden, 
over Eersel in de jaren dertig en veer-
tig van de vorige eeuw. 
 
Met verhalen en foto's van straten, ge-
huchten en legendarische mensen die er woonden, beleeft men het Eersel 
van toen in al zijn facetten. 
Voor de oudere generatie een feest van herkenning, voor de jongere gene-
ratie en voor de inwoners van Eersel die van elders hier zijn komen wonen, 
een mooi stukje geschiedenis van ons dorp. 

Om zo veel mogelijk 
mensen de gelegenheid 
te bieden om te komen 
kijken en luisteren, ver-
telt Hendrik zijn verhaal 
tweemaal, zowel om 
13.30 uur en om 15.00 
uur. 
Natuurlijk is er ook de 
gelegenheid om het mu-
seum en de tentoonstel-
ling te bezoeken; kunt u 
meteen genieten van de 

creativiteit van enkele leerlingen van het Rythoviuscollege! U ben van harte 
welkom op 25 februari. Entrée slechts € 5,00 (incl. kopje koffie / thee ). 
Het Kempenmuseum is te vinden aan de Kapelweg 2, te Eersel. 
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Crowdfundingactie voor Tovertafel Alzheimerbewoners 
RSZK Kerkenbogten Eersel 
Geachte ......,  
 
Helaas, mijn moeder herkent mij inmiddels niet meer.  
Er komen nog allerlei vragen in mij op, maar ik zal nooit de juiste ant-
woorden krijgen.  
Het sloop erin, maar ik herkende het niet. Tenslotte vergeten we alle-
maal wel eens iets! 
Mijn vader heeft ons al die tijd beschermd en nooit iets gezegd, hij wil-
de haar niet missen.  
Totdat een gevraagd kopje thee werd gezet met koud kraanwater. Zij 
mij belde dat de kinderen niks wilde drinken, maar de kinderen waren 
bij ons. Toen kwam het besef, mijn moeder heeft Alzheimer, maar zij is 
nog zo actief en gezond! 
 
Gelukkig vonden wij voor mijn moeder een veilig Thuis, in één van de 
acht kleinschalige woningen van de RSZK in Eersel. Vanuit de RSZK 
worden er zowel intern als extern diverse activiteiten georganiseerd. 
Echter, niet alle 48 bewoners kunnen daar nog actief aan deelnemen.  
 
Via de media zijn wij in contact gekomen met DE TOVERTAFEL, een 
concept waar zowel lichte als zware Alzheimerpatiënten vrolijk van 
worden. Helaas kunnen de kosten hiervan niet gedragen worden door 
de RSZK en alle familieleden te samen. 
 
Vandaar dat het idee is ontstaan een crowdfundingactie op te starten, 
om minstens één TOVERTAFEL (€ 7.200,-- / incl. btw) te kunnen aan-
schaffen. Deze kan dan één week in de twee maanden in één van de 
woningen geplaatst worden. Om het zuiver te houden kunt u uw dona-
tie storten via www.tovertafel.nl. 
 
Indien u vragen heeft of een afspraak hierover wilt maken, kunt u con-
tact opnemen met: 
 
Tovertafel.Gebint@gmail.com   
 
Alle bewoners, familieleden en mantelzorgers willen u hartelijk bedan-
ken voor uw donatie. 
 

Het Tovertafel Team Monique van der Lingen en Gonnie Wouters  

http://www.tovertafel.nl/
mailto:Tovertafel-Gebint@gmail.com

