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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 16 novem-

ber 2017, Verder 21 december, 18 januari,15 februari, 15 

maart, 19 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.:  
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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 2017 

 2 november 2017 KBO Samen eten KBO  

 9 november Film 2e donderdag van de maand 14.00 uur 

 10 november  Bollen actie scouting Scouting Steensel  
Vrijdag avond tussen 18.00 uur en 21.00 uur komen wij langs de 
deuren 

 16 november  Kookpot 

 16 november  Snert, wandeltocht.  
Vrouwenvereniging  Vertrek 13.00 uur bij De Hollekes. 

 18 november  Najaarsconcert  Muziekvereniging Kempengroen 

 19 november  Intocht Sint Steensel Sinterklaas comité  

 27 november  Lezing: Rouw en verlies. Vrouwenvereniging 
Lezing verzorgd door Annet v.d. Corput. Aanvang: 20.00 uur bij De 
Hollekes. Aan de orde komen: Het rouwproces en wat kan iemand 
doormaken, rouw bij kinderen en jongeren, wat te doen als iemand 
rouwt. Niet leden zijn ook welkom. kosten € 5,-- incl. koffie/thee. 

 
Er kan nog veel meer geprofiteerd worden van de faciliteiten die 

“De Höllekes” biedt. Geef uw programma met beschrijving van 

activiteiten door aan de Pierenbode, zodat iedereen weet wat er te 

doen is in het dorp en  

bij de website: www.dehollekes.nl>>dorpskalender 
 

Mannen zijn net als wijn.  

Sommigen worden zuur,  

maar de meesten worden beter  

naarmate ze ouder worden 
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Subsidie, Stichting Welzijnsfonds Eersel 
Verenigingen en stichtingen kunnen jaarlijks een verzoek indienen bij  
Stichting Welzijnsfonds Eersel voor een financiële ondersteuning. Hier-
bij wordt opgemerkt dat de sluitingsdatum altijd  is op 31 december.  
Wat is de Stichting Welzijnsfonds Eersel?  
Deze stichting heeft als doel het bevorderen en het in stand houden 
van sociaal-culturele activiteiten en voorzieningen in de dorpen Duizel, 
Eersel, Knegsel, Steensel, Vessem en Wintelre door middel van het 
verstrekken van een financiële bijdrage.  
In de loop van de jaren zijn hiervoor al duizenden euro’s uitgekeerd. De 
financiële bijdrage zal per aanvraag maximaal € 1000,- bedragen.De 
aanvraag voor een bijdrage uit het Welzijnsfonds  kan dus jaarlijks wor-
den ingediend tot en met 31 december. Een aanvraag voor  2018 moet 
dus uiterlijk 31 december 2017 ingediend zijn.  
U kunt de aanvraag schriftelijk indienen bij het secretariaat van de 
Stichting Welzijnsfond, p/a .De heer Wil van Herk, Laaghuizerweg 5, 
5521 LB Eersel, tel. 0497 516402. . E-mail: w.van.herk1@hetnet.nl of  
Steunpunt Vrijwilligerswerk Eersel, Postbus 12, 5520 AA Eersel, tel. 
0497 531304. 
 

Afscheidsreceptie Huisartsen 
Beste mensen, 
Via deze weg willen wij u allemaal heel heel har-
telijk bedanken voor uw overweldigende aanwe-
zigheid op onze afscheidsreceptie! Wat was het 
een lange rij en wat had u een engelengeduld. 
Gelukkig hielp het prachtige weer mee en had ie-
dereen goede buurt met elkaar. We hebben er 
alle begrip voor dat sommigen niet konden blijven 
wachten of komen. We mochten zoveel kaarten 
ontvangen met hartverwarmende groeten. Ons 
huis staat vol bloemen en cadeaus en er is een mooie appelboom ge-
plant met al uw goede wensen. 
Met een warm gevoel kijken we dan ook terug op deze mooie dag. En 
dankbaar dat velen ons zoveel jaren vertrouwen hebben gegeven. 
Wij hopen dat u zich net zo vertrouwd zult blijven voelen bij ons huis-
artsenteam van assistentes en praktijkondersteuners en de nieuwe 
huisartsen dokter T van der Horst en dokter M van Widdershoven. 
U een goede gezondheid in goede handen toewensend, 
Hartelijke groeten, 
Arnold Romeijnders en Monique Botden 
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Kom jij ook naar het najaarsconcert van 
Muziekvereniging Kempengroen 
(Steensel) op zaterdag 18 november 
a.s.? 

Samen met Forest Lane Bigband (Jeugd Big-
band Art4U) uit Veldhoven zal Muziekvereni-
ging Kempengroen zorgen voor een muzikale 
en sfeervolle avond op zaterdag 18 november 
a.s. in gemeenschapshuis de Höllekes in 
Steensel. Aanvang 19.30 uur.  
Kaarten voor deze avond zijn verkrijgbaar bij 
de Höllekes, bij Fridy Smolders (Frans v. 
Nunenstraat 37) of te bestellen via emailadres 
kempengroen@onsbrabantnet.nl ẚ € 10,= per 
persoon. Een welkomstdrankje, verschillende 
hapjes én de muziek zijn bij deze prijs inbegre-
pen.  

Wij hopen je te begroeten op zaterdag 18 no-
vember! 

mailto:kempengroen@onsbrabantnet.nl
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Zet vast in je agenda en verzamel al mensen met zoveel mo-
gelijk verschillende kennisgebie-
den. Handig op de computer, in-

telligent, creatief, humor, maar 
vooral goed kunnende samen-

werken op deze avond vol span-
ning! Volg vanaf nu Facebook, 

Pierenbode, weekbladen en de 
website www.dehollekes.nl 

 

Ga je "op kamers"? Gratis af te halen: 1 rode stoffen bank ( 4 per-
soons) 2 tweezitsbankjes beige/grijs 1 tweezitbankje in zeer goede 
staat. Steensel 06-23819480 
 

VIERINGEN OP ZONDAG IN DE ST.LUCIAKERK 
Vorig jaar, in 2016, begonnen de vieringen in onze kerk om 11.00 uur. 
Veel mensen vonden dat te laat omdat er te weinig tijd overbleef  voor 
andere activiteiten die men graag op zondag doet.  Daarom werd be-
sloten om in 2017 de vieringen te vervroegen naar 10.00 uur. Beloofd 
werd  om in november te evalueren  of deze begintijd beter bevalt.  U 
kunt uw mening hierover voor 5 november a.s. kenbaar maken door 
een mailtje te sturen naar Liesbeth Paanakker. Zij is een van de leden 
van de werkgroep rondom de Luciakerk: lpbunnik@gmail.com  of te 
bellen: 530590. U kunt ook een briefje stoppen in de brievenbus van de 
kerk. 
BRIEVENBUS KERK: WAAR ZIT DIE…./ 

Regelmatig vragen mensen: “Heeft de kerk wel een brievenbus?” Jaze-
ker, maar die zit een beetje verstopt. Hoewel…. Als je voor de kerk 
staat en dan naar rechts kijkt zie je nog een deur. Die zit in de tussen-
gang en in die deur zit de brievenbus. Daar kunt u veilig uw post voor 
de kerk in doen. 
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Harrie Huijbers Cronieck 
Regenten van oud-Steensel (1) 

Wie regelden de zaken in ons dorp voordat er de gemeente was? Ie-

dereen weet dat Steensel onder de gemeente Eersel valt. Daan van 

den Broek is nu de enige vertegenwoordiger uit Steensel in de ge-

meenteraad. Dat was ooit anders. Voor een paspoort, bevolkingsaan-

gifte en bestuurlijke zaken moeten we op het gemeentehuis in Eersel 

zijn. Sinds 1923 is dat zo. Daarvóór bestond vanaf 

1811, na Napoleon en de Franse inval, de gemeente 

Duizel en Steensel. Zijn invloed op het huidige Neder-

land, gebaseerd op de nieuwe verlichte opvattingen 

over een politiek van rechtvaardigheid, democratie, 

gelijkheid en het belang van de rede, is enorm. De 

oorsprong van o.a. ons rechtssysteem, de burgerlijke 

stand of het kadaster stamt uit deze Franse tijd aan 

het begin van de 19e eeuw. De plaatselijke schepen-

banken werden vervangen door centraal bestuurde 

gerechtshoven. Jury’s maakten overal plaats voor onafhankelijke rech-

ters, de scheiding tussen kerk en staat werd een feit en was letterlijk te 

zien in de opdeling van de godshuizen: de torens kwamen aan de 

staat, omdat ze handig waren als militaire observatieposten, de kerkge-

bouwen bleven in handen van de gelovigen. Zo ook de toren en kerk in 

Steensel. Ook werd de registratie van bevolkingsgegevens overgehe-

veld van de kerk naar de staat. De oude heerlijkheden als de Meierij 

van ’s Hertogenbosch en het Kwartier van Kempenland werden opge-

heven en vervangen door één algemeen lokaal bestuursmodel, de ge-

meente. Voorheen was het kwartier verdeeld in gerichten, gebieden 

waarin de rechtspraak werd uitgeoefend door een schepenbank, ook 

wel dingbank genoemd. Vanaf 1660 vormden Eersel, Duizel en Steen-

sel samen een dingbank, waarin voor Eersel drie schepenen zitting 

hadden, voor Duizel en Steensel elk twee. De schepenen werden voor 

twee jaren aangesteld door de kwartierschout. Vaak vond herverkie-

zing plaats. Naast de dingbanken kende men de dorpsbesturen. Het 

dorpsbestuur bestond uit de twee schepenen, een rekenman, een zet-

ter en de borgemeester (inderdaad geschreven met een ‘o‘). Jaarlijks 

werd een borgemeester gekozen die te zorgen had voor alle betalingen  
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van het dorp waarvan hij na afloop van het jaar een 

rekening opmaakte. Zij stonden borg voor de dorpsfi-

nanciën; het vaststellen, innen en afdragen van de 

belastingen. De hand geschreven rekeningen vanaf 

1716 (‘Rekening Bewijs als borgemeester van het 

dorpshuijshouden over den dorpe van Steensel’) zijn 

bewaard gebleven en bevinden zich gedigitaliseerd 

in ons archief. Daaruit kun je afleiden wie door de 

jaren heen de borgemeesters, schepenen en collec-

teur waren in Steensel. Bijvoorbeeld uit het boek Steensel 1776 – 

1808, de 40 jaren voor de Franse ommekeer. Daarover volgende keer 

meer. 

Reacties zijn welkom. Email naar stinselsarchief@outlook.com  
 

"Het dansseizoen is weer begonnen bij SiDanza" 
Sinds de zomervakantie zijn er meer-

dere dagen per week weer danseres-

sen te vinden in de danszaal in de 

Höllekes. Het dansseizoen is weer 

begonnen en er wordt meteen weer 

volop getraind voor de optredens die 

geboekt staan. Zo is SiDanza weer te 

bewonderen bij de Kerstmarkt in Steensel en zijn ze natuurlijk ook 

weer te zien tijdens de Stinselse Avonden. Daarnaast wordt er weer 

toegewerkt naar de grote voorstelling op 14&15 april in de Muzenval. 

De bestuurssamenstelling is dit seizoen veranderd: er is afscheid ge-

nomen van Joyce van Dooren en Sandra van de Kamp. Als nieuw be-

stuurslid mogen we Lieke Meurs voorstellen, zij gaat de 

PR&Sponsoring van SiDanza op zich nemen. Wij hopen op weer een 

mooi en dansant jaar! 

 

Door een technische storing nu pas de uit-
slag van de loterij van de wielerronde voor 
wie het nog niet weet  2633    5240   1413   
4801   1605   5616   4996   4711   3727   2007 
Prijzen af te halen bij Ad Hoeks Knegselse-
weg 19 in Steensel  0497 515554 
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Nierstichting  
Wat was het weer een mooie opbrengst voor de Nierstichting de collec-
te heeft 't bedrag opgebracht van € 677,19 Heel hartelijk dank daarvoor. 
De draagbare Kunstnier komt zo weer een stukje dichterbij. Het leven 
van een nierpatiënt hangt letterlijk aan een draadje, een patiënt verteld: 
"eerst was het drie keer per week naar de fitness en nu is het drie keer 
per week spoelen". Alle collectanten weer heel hartelijk bedankt voor 
jullie inzet. Riet Gosselink -Timmermans Coördinator Nierstichting. 

 
Film:  
Herhaling van oktober, toen de film door technische manke-
menten niet doorging. Dus een nieuwe kans voor iedereen 
om de film te zien 
Love in the time of Cholera 

In dit liefdesverhaal beleven we de gedoemde relatie 
van Florentino en Fermina tegen het prachtige Zuid-
Amerikaanse landschap. Toen Florentino de dertien-
jarige Fermina zag, werd hij op slag verliefd. Ze ver-
liezen elkaar en Fermina trouwt met een ander. Flo-
rentino beleeft talloze affaires. Ruim vijftig jaar later 

blijkt hun liefde opnieuw een kans te krijgen… 
Tot ziens in “De Höllekes” 9 november om 1400 uur  

Kaarten te koop in De Höllekes 

Er zijn veel nieuwe goedkope kaarten te koop voor di-

verse gelegenheden, van geboorte tot condoleances, 

huwelijk, verjaardag etc 

Reserveer tijdig een zaal in  

“De Höllekes”. (513033) 

Dit kan ook via de website: 

 www.dehollekes.nl > reserveren 

Let op!!! Als een activiteit  niet door-

gaat  

geef dit dan zo snel mogelijk door!!!! 
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OOK VOOR STEENSEL 

Zin in sportieve uitdaging en gezelligheid ? 
Jeugd van 18.45 uur tot 20.00 uur 
18+    van 20.00 uur tot 22.00 uur  

 
Elke woensdag in sporthal  
“De Kraanvogel” in Eersel 

 
Leen rackets aanwezig 
Gratis 3 try-out avonden 

Begeleiding en korte trainingssessies 
 

Badmintonclub Eersel nodigt jou  
van harte uit ! 

Meer info :  Jos Kox tel. 06 - 19744985 
  Annelies Nieuwenhuizen tel. 0497 – 381261 
  Website    www.bceersel.nl 
 

JAGEN IN DE KEMPEN 
Zondag 8 oktober opent er een nieuwe tentoonstelling in Kempenmu-
seum De Acht Zaligheden. Deze keer over ‘baronnen’ met kastelen, 
Kempische valkeniers en stiekeme stropers. Oftewel een tentoonstel-
ling over eeuwenlang jagen in de Kempen. De tentoonstelling in Kem-
penmuseum De Acht Zaligheden is op vanaf zondag 8 oktober tot en 
met 28 januari te bezichtigen.   
 

Wist u dat: 
Als u De Höllekes belangrijk vindt en vriend wilt 
worden van De Höllekes of wilt sponsoren, geef 
het dan door aan de bar of bij een van de be-
stuursleden. Ook kunt u uw bijdrage storten op 
nr.NL10RABO01128 01854 Vrienden van “De Höllekes”.. 
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