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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 november 2016,  

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  15 dec. -  19 jan. - 
16 febr.. - 16 mrt. - 20 april - 18 mei - 15 juni 

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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Heeft u een bericht voor de Pierenbode? 

Stuur dit dan  

vóór de 19e van de maand naar:  

pierenbode@dehollekes.nl  

 “Belangrijke gebeurtenissen in Steensel”: 

november 2016 
 26 oktober  Trick or Threat 

 3 november Samen eten KBO   

 5 november  Spooktocht 

 13 november Intocht Sint 

 17 november  Kookpot 

 19 november Stinsel Live 

 

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 Hölle-

kes”. 

 Het 10 december weer Steensel in Kerstsfeer is 

 Op 8 april 2016 weer de Stinselse kwis is. 

 Het belangrijk is om een goed team samen te stellen van jong 

en oud. 

 Het jammer is dat sommige verenigingen hun activiteiten niet 

doorgeven aan de Pierenbode en plaatsen op de website 

 Als we dat wel doen, we er beter rekening kunnen houden met 

de planning van activiteiten 
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Film op de tweede donderdag .  
Met o.a. Madonna, Antonio Banderas, Jona-
than Pryce, Victoria Sus en Jimmy Nail. 
Uitbundige filmversie van Andrew Lloyd Web-
bers befaamde musical 'Evita' is een feest 
voor zowel het oor als het oog. Ondanks de 
goede kritieken werd de film zo goed als ge-
passeerd bij de Oscar-nominaties. Madonna 
is overtuigend als Eva Duarte, het Argentijnse 
plattelandsmeisje dat het bracht tot vrouw van 
president Juan Perron (gespeeld door Pryce) 
én tot moeder des vaderlands. Met prima ac-

teurs, sublieme choreografie en prachtig camerawerk. Alleen de 
Argentijnen konden Madonna's vertolking niet waarderen. 
Tot ziens in “De Höllekes” 10 november om 1400 uur. 

 

GEZOCHT:  
10 mensen die het leuk vinden om natuurlijke producten geheel GRA-
TIS en vrijblijvend te testen. Het zijn producten die iedereen dagelijks 
gebruikt. Ik ben nl. erg benieuwd wat jullie van deze producten vinden. 
Ik ben er erg enthousiast over! Welke 10 mensen zouden me willen 
helpen? Bellen kan naar: Maria van den Broek 06-12908395 
 

Nierstichting  
De collecte voor de Nierstichting is weer achter de rug. Het mooie be-
drag van € 683,26 heeft U bij elkaar gebracht. Heel hartelijk dank voor 
Uw donatie, dit is een mooi bedrag voor mensen die wachten op een 
draagbare kunstnier die hun leven wat dragelijker kan maken. Je zult 
maar moeten leven met 5 keer per week dialyseren in het ziekenhuis. 
'Ik kan NIET  WACHTEN tot ik vrij ben, schrijft een nierpatiënt. 
"Vrijheid en meer energie, dat gun ik ons hele gezin" De draagbare 
kunstnier zal er komen, mede door uw bijdrage aan de collecte. 
Nogmaals hartelijk dank namens de Nierstichting. 
Riet Gosselink-Timmermans.  Coördinator Nierstichting.  

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 
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Derde keer kerstverhalenwandelingen in Veldhoven 
Ongeveer anderhalf uur op pad met twee ervaren vertellers die het pu-
bliek in de stemming brengen voor Kerstmis? Het kan – voor het derde 
jaar op rij – in Veldhoven. Want De Verhaalderij heeft drie kerstverha-
lenwandelingen gepland: op zondag 18 december, woensdag 21 de-
cember en vrijdag 23 december, steeds vanaf 18.45 uur. Inschrijven is 
verplicht en kan tot maandag 12 december via www.verhaalderij.nl. De 
kaartjes zijn vrijdag 16 december tegen betaling af te halen bij De Ver-
haalderij. Een kerstverhalenwandeling is vol bij 40 deelnemers. 



1 4 e  j a a rg a ng  n r  1 0  w e b s i t e :  w w w . d e h o l l e k e s . n l            8 

 

Spooktocht Steensel 
Op zaterdag 5 november zal de 10e editie van Spook-
tocht Steensel plaatsvinden in en om de bossen van 
Steensel. Zet deze datum vast in uw agenda.  
Voor meer informatie mail naar Halloween-
steensel@live.nl en kijk op Facebook OrgSpooktocht 
Steensel 

 
Zet vast in je agenda en verzamel al men-
sen met zoveel verschillende kennisgebie-
den. Handig op de computer, intelligent, 
creatief, humor, maar vooral goed kunnen-
de samenwerken op deze avond vol span-
ning! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muziek van eigen bodem  
 Reeds vele jaren organiseert gilde St. Lucia het evenement “Muziek 
van eigen bodem” voor de Steenselse gemeenschap. Voor de organi-
satie hiervan wordt steevast een beroep gedaan op de inzet van onze 
gildeleden en vele andere vrijwilligers.   
In het afgelopen jaar hebben wíj, en heel veel vrijwilligers uit Steensel, 
de handen vol gehad aan de organisatie van de Kringgildedag (5 juni 
2016). Het lijkt ons daarom niet verstandig om nu alwéér een beroep te 
doen op deze mensen.    
Het is wel onze bedoeling om volgend jaar weer een dergelijk evene-
ment te organiseren mét en vóór Steensel. Uiteraard komen we hier 
dan tijdig bij u op terug! Mocht u nog verfrissende ideeën hebben over 
de inhoud- en opzet van dit gebeuren, horen wij dat graag. Je e-mail 
kun je sturen naar: info@gildestluciasteensel.nl. Ben je benieuwd naar 
meer informatie over ons gilde, kijk dan even op de site: 
www.gildestluciasteensel.nl.  
Met vriendelijke groeten,  Gilde St. Lucia Steensel  
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Harrie Huijbers Cronieck 
Op vrijdag 21 oktober jongstleden heeft bur-
gemeester mevrouw Anja Thijs de Stinselse 
Toren officieel heropend. Tijdens een korte 
ceremonie waarbij ook leden van het Colle-
ge, de gemeenteraad, dorpsraad en het 
kerkbestuur aanwezig waren, werd kort te-
rug geblikt op het vele werk dat verzet is. 
Diverse inwoners van Steensel (en van daar 
buiten) hebben al kunnen genieten van dit 
unieke gebouw tijdens de Open Monumen-
tendagen. 
Bij de opening van de toren is besloten om 
definitief afscheid te nemen van de naam 
“D’n ouwe toren”. Zo’n mooi en uniek ge-
bouw verdient een betere naam. Vandaar 
dat de werkgroep Stinsels Archief het voort-
aan heeft over de Luciatoren van Steensel. 
Dit is een verwijzing naar de Luciakerk waar 
de toren eeuwenlang mee verbonden was en naar de Luciaklok 
uit 1495 die in de toren hangt. 
Naast de toren werd ook het toegangspad naar de toren officieel 
in gebruik genomen. In de zomerperiode is met behulp van een 
aantal vrijwilligers uit Steensel een mooi pad aangelegd. Met ver-
eende krachten en geschonken materialen, is er een pad aange-
legd dat goed bij de uitstraling van de toren past. Het lijkt net of 
het pad er al jaren ligt. 
In het pad zijn drie gedenkstenen opgenomen met tekstregels van 
verschillende periodes uit de geschiedenis van Steensel. Op de 
eerste steen staan de eerste twee regels van het opschrift van de 
Luciaklok. De tweede steen vermeldt de eerste tekstregel uit het 
gedicht van meester P. Cox uit 1876. Tenslotte is de derde steen 
een verwijzing naar het boek ‘Stinselse Croniecken’ dat eerder dit 
jaar door de werkgroep Stinsels Archief is gepubliceerd. De ste-
nen zijn gegraveerd door de firma Atelier Lamier uit Eersel. Hier-
mee heeft Steensel er weer een mooi monument bij gekregen. 
Overigens beschikt de Luciatoren sinds de Open Monumentenda-
gen over een ander uniek beeld.  
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De bezoekers aan de toren hebben wellicht al het robuuste Chris-
tushoofd zien staan, dat vooraan in de benedenruimte staat. 
Het Christushoofd en bijbehorend onderstel van het kruis waren 
onderdelen van de Calvarieberg die stond op het kerkhof van het 
Jacobusklooster in Eersel. Dit klooster stond op de plek waar nu 
het gemeentehuis van Eersel is gevestigd. In 1987 is dit klooster 
afgebroken. Het was de bedoeling dat de beeldengroep van de 
Calvarieberg bij het moederhuis van de Zusters van Liefde in 
Schijndel geplaatst zou worden. 
Echter bij het transporteren, viel het kruis-
beeld van de vrachtwagen. Piet Bierens, 
die werkzaam was bij de gemeente, heeft 
met toestemming het hoofd en het onder-
stel van de sloophamer kunnen redden. 
Het beeld heeft daarna bijna 30 jaar in 
zijn tuin gestaan. De heropening van de 
Luciatoren vond hij een mooie gelegen-
heid om het beeld een definitieve bestem-
ming te geven: de toren waar hij tijdens 
zijn arbeidzame leven namens de ge-
meente Eersel zo vaak te vinden was. 
Ondanks dat hij al ziek was, heeft hij er 
zelf voor gezorgd dat het beeld veilig naar 
de toren kon worden vervoerd. Helaas heeft hij de officiële ope-
ning niet meer bij kunnen wonen, omdat hij op zondag 16 oktober 
toch nog onverwachts is overleden. Het beeld is een mooie tast-
bare herinnering aan iemand die zich vele jaren heeft bekommerd 
over het wel en wee van deze toren. Mag dat een troostende ge-
dachte zijn voor zijn nabestaanden. Werkgroep Stinsels Archief 
wenst zijn vrouw en (klein)kinderen veel sterkte met dit verlies. 
Op zondag 30 oktober en zondag 11 december is de Luciatoren 
wederom te bezoeken. De toren is geopend van 11.30 uur tot on-
geveer 13.30 uur. U bent van harte welkom. 
 
Ik geef het toetsenbord door aan  

Teun van Woerkum maar dit is niet ontvangen, dus we 

blijven vol spanning afwachten 
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Herdenkingsdienst pater Jan Smeters 
Zaterdag 1 oktober herdachten we dat pater Jan Smetsers op 7 sep-
tember jl. in La Paz is overleden en aldaar werd begraven. Het was een 
ingetogen viering voorgegaan door twee paters Augustijnen en opge-
luisterd door ons gemengd koor. De collecte was bestemd voor de pro-
jecten in Bolivia waar Jan Smetsers zich zijn hele leven met hart en ziel 
voor heeft ingezet. Er werd een bedrag van € 649,- opgehaald. Aan alle 
gulle gevers hartelijk dank. 
HULP gezocht 
Na jarenlange trouwe dienst nemen onze kerkwerksters afscheid. Dat 
betekent dat we op zoek zijn naar, liefst twee mensen die eenmaal per 
twee weken ons willen helpen bij het schoonmaken van de kerk. Het is 
geen zwaar werk en het bestaat voornamelijk uit: stofzuigen priester-
koor, de vloeren en tussen de banken, stofzuigen sacristie en koorka-
mer en dweilen keukentje en toilet. U hebt er ongeveer twee uur per 
persoon voor nodig. U hoeft geen kerkganger te zijn om dit werk te 
doen en vanzelfsprekend staat er een vergoeding tegenover. Interesse? 
Bel Liesbeth Paanakker: tel 530590 
Belangrijke mededelingen om te bewaren 
Door de verhuizing van de administratie naar de kerk is voor u het vol-
gende van belang: 
Nieuw telefoonnummer:0497 337830 
Adres: Eindhovenseweg 30, 5524 AR Steensel 
e-mail: steensel@parochieeersel.nl ook daar kunt u berichten naar-
toe sturen. 
Kijk voor het laatste nieuws op de website: www.parochieeersel.nl 
Daar leest u o.a. over de stand van zaken betreffend de vliegenplaag, 
ziet u foto’s van de verbouwing, leest u wanneer de diensten zijn enz. 
Misintenties: u kunt die in de brievenbus doen die aan de kerk 
hangt met € 10,- per intentie. Wilt u dat ze in de Hint komen dan dient u 
ze anderhalve week van tevoren in te leveren. De brievenbus wordt da-
gelijks geleegd. In principe is er op dinsdag- of woensdagmorgen ie-
mand op de administratie aanwezig. 
 

Programma november 2016 
 Ma. 7 Voorbereiding kerstborrel. (Groep 3) 
aanvang 19.30 uur in de Höllekes. 
 Ma. 14 Theatervoorstelling: Rob 
Scheepers. Aanvang 20.00 uur in de Hölle-

kes. 
 Di. 22 Vogelvoer taart maken. Aanvang 19.00 uur in de Höllekes. 

mailto:steensel@parochieeersel.nl
http://www.parochieeersel.nl
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Zaterdag 10 december , van 14.00 uur tot 18.00 uur  

in en om gemeenschapshuis De Hollekes 

Stinsel in  Kerstsfeer 2016 
Een gezellige sfeervolle dag. Dat is de kern van “Stinsel in 

kerstsfeer” op zaterdag 10 december in Steensel. Een leuke 

kerstmarkt, maar ook dans, live muziek, diverse kinderactivi-

teiten, vuurkorven,  en een heuse “arrenslee” met Kerstman 

zullen daarbij natuurlijk niet ontbreken. Tevens willen we alle 

Steenselse kunstenaars onder ons de mogelijkheid bieden 

om hun werk ten toon te stellen en te verkopen. Ook zijn er 

volop mogelijkheden om een  lekker drankje of hapje te nut-

tigen. Kortom: een dag voor jong en oud om gezellig samen 

te zijn. 

Oproep: Veel verenigingen en particulieren uit Steensel 

werken al mee aan deze dag, maar aanvullingen zijn nog 

steeds erg welkom. We willen graag de authenticiteit en ori-

ginaliteit van het evenement in stand houden en daarom vin-

den we dat het moet gaan om zelfgemaakte (kerst)

spulletjes, kunst of dingen waarbij het commerciële karakter 

ondergeschikt is aan het goede doel. Ook bepalen we voor 

dit jaar weer één centraal goed doel. Minimaal 10% van alle 

omzet op deze dag gaat naar dit goede doel.  Begin novem-

ber zullen we gezamenlijk met alle betrokkenen hierover be-

slissen. 

Voor meer informatie en of voorwaarden van deelname kunt 

u contact opnemen met wlarmit@dehollekes.nl 

Een dag door Steenselnaren,  

voor iedereen die van een sfeervolle kerst houdt.  
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