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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 20 oktober 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  17 nov. - 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”: 

oktober 2016 
   6 oktober  begin computerclub 

   6 oktober  Samen eten 

 13 oktober  film 

 15 oktober  24 uursmarathon Sidanza 

 20 oktober  Kookpot 

 5 november  Spooktocht 

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”. 

 De computerclub weer begint op 6 oktober. Dus wil je 

meer weten van Windows10, e-mail, bestandsbeheer, foto-

bewerking enz. enz.  Dan is dit je kans. Meld het even aan 

de bar of telefoon 513033. 

 Ook is iedereen weer welkom bij de filmvertoningen. De eerste 

is op 13 oktober. [oud-papierdonderdag] 

 We het ook gezellig vinden als je zo maar eens binnen loopt 

voor een kopje koffie, een ander drankje of om gezellig te 

buurten.  
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Film op de tweede donderdag [donderdag 13 oktober] 

Être et avoir is de documentaire over een Franse plat-

telandsschool, die in 2002 in korte tijd de wereld verover-
de. De documentaire won verschillende filmprijzen, en 
werd vooral geroemd om het authentieke, eenvoudige 
beeld dat het gaf van het Franse platteland.  
Tot ziens in “De Höllekes” om 1400 uur. 

Uitslag van de loterij van de wielerronde .  
Winnende getallen zijn:  
2653  2930  2304  2495  1344  1417  4418  4801  3446  3235  af te 
halen bij Ad Hoeks Knegselseweg 19 Tel. 515554 
 

Pastorie Steensel verkocht. 
Een historisch moment is aangebroken. De pas-
torie in Steensel, gebouwd om de pastoor van de 
St. Luciakerk te huisvesten, is nu in particuliere 
handen overgegaan. De Familie Verberne uit 
Eindhoven is m.i.v. 30 september de nieuwe ei-
genaar. De pogingen om de maatschappelijke 
functie van dit  gebouw voor de Steenselse gemeenschap te behou-
den hebben geen resultaat opgeleverd. Wel moet beklemtoond wor-
den dat het geld uit de verkoop behouden blijft voor Steensel; voor de 
kerk en voor de geloofsgemeenschap hier. Vanaf nu is de administra-
tie gehuisvest in de kerk. Daarvoor zijn de koorkamer en de sacristie 
aangepast zodat de werkzaamheden gewoon door kunnen gaan en 
de tuinploeg op een goed ingerichte plaats hun welverdiende kopje 
koffie kan drinken. Uw misintenties kunt u vanaf nu in de brievenbus 
doen die aan de kerkdeur is bevestigd. De brievenbus wordt regelma-
tig geleegd. Wilt u uw misintentie in de Hint? Doe die dan anderhalve 
week van tevoren in de brievenbus.  Ook kunt u altijd op de website 
lezen of uw misintentie is opgenomen. Ga daarvoor naar de website: 
www.parochieeersel.nl en open  Personalia ->  personalia Steensel. 
 

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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Ik geef het toetsenbord door aan  
Ten eerste wil ik Sanne van der Aa heel erg bedanken voor het doorge-
ven van deze rubriek. Mijn naam is Robin Bouwmans, ik ben zo'n 25 
jaar geleden geboren te Veldhoven maar heb van deze periode weinig 
tot niets mee gekregen. aangezien ons pap en mam (John en Anita 
Bouwmans) een half jaar na mijn geboorte besloten om samen met 
mijn zus (Denise Bouwmans) naar Steensel te verhuizen. zelf weet ik 
dus niet beter en voel mij dan ook een echte stinselse. 
Ik heb een opleiding tot bakker gevolgd aan het ROC (tegenwoordig 
SUMMA) college in Eindhoven, deze heb ik ook afgerond alleen ben ik 
er gaandeweg achter gekomen dat dit niet het werk is waar ik de rest 
van mijn leven mee door wil gaan. Na een aantal baantjes om de tijd 
mee door te komen ben ik momenteel aan het werk bij Nerus Internati-
onal, een diervoer producent gelegen in Knegsel. Mede dankzij een 
jonge en gezellige groep ben ik hier volledig op mijn plek en heb het 
erg naar mijn zin. Dat gezelligheid bij mij hoog in het vaandel staat zal 
een ieder die mij kent bevestigen, ik ben dan ook met enige regelmaat 
te vinden in de horecagelegenheden in Steensel of in de kantine van 
onze plaatselijke VV. Bij diezelfde voetbal vereniging ben ik momenteel 
zowel speler van Steensel4 als trainer/coach van het dameselftal, dit 
doe ik sinds een jaar na eerst 2 jaar lang de A-junioren te hebben ge-
traind. Ik heb van deze stap nog geen enkel moment spijt gehad! de 
inzet en opkomst van de dames is elke week weer groot en het resul-
taat op zondag valt ook zeker niet tegen. Wel heeft mijn rechterhand 
van afgelopen seizoen besloten om zich volledig op zijn verblijf bij de 
selectie te richten en de vacature voor coach is nog altijd niet ingevuld 
(dus mocht je interesse hebben..) Verder hebben we vorig jaar het idee 
om een dartteam te starten omgezet in het daadwerkelijk doen en van 
september tot april zijn mijn vrijdagavonden daarmee gevuld. We heb-
ben van het eerste jaar meteen gebruik gemaakt om kampioen te wor-
den in de 3e klasse en zijn zodoende gepromoveerd naar de 2e, ons 
team is eens in de 2 weken te bewonderen in brasserie The Family's. 
Verder zou je me kunnen herkennen via een uit de hand gelopen din-
getje. Namelijk zingen. Dit gebeurde tot een aantal jaren geleden uit-
sluitend onder de douche maar de laatste tijd heeft dit geresulteerd in 
optredens tijdens het Smartlappen festival, de Stinselse avond en op 
regelmatige basis in de kantine van de voetbalvereniging. Ook heb ik 
"het stinsels volkslied" geschreven als opdracht voor de Stinselse kwis. 
Mijn toetsenbord gaat naar iemand die ik zowel op het voetbalveld als 
in de horecagelegenheden regelmatig tegenkom, Teun van Woerkum 

http://www.parochieeersel.nl
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Waalre Classic Car Rally 2016 door Steensel 
Op Zaterdag 27 Augustus j.l. deed de bekende Waalre 
Classic Car Rally Steensel aan. Leuk om te zien en te 
genieten van prachtige klassieke auto’s. Minder leuk 
was dat zij over het Kerkdijkje reden, dat zoals u weet, 
sinds enkele maanden is afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd 
verkeer. Dit geldt uiteraard ook voor rally’s. De Dorpsraad heeft direct 
een klacht ingediend bij het bestuur van deze rally. Het bestuur heeft, 
nadat zij e.e.a. uitgezocht hadden, hierop onmiddellijk gereageerd. De 
fout is gemaakt doordat men in April de route had geïnspecteerd en pas 
daarna de verkeerssituatie is gewijzigd. Neemt niet weg dat het bestuur 
de volle verantwoording op zich heeft genomen omdat, zoals zij stel-
den, dit nooit had mogen gebeuren. Excuses zijn aangeboden en door 
ons uiteraard aanvaard. De aanwezige bewoners van het Kerkdijkje zijn 
door het bestuur verrast met een grote bos bloemen en een begelei-
dende brief. Wij zijn zeer content met de wijze waarop het bestuur van 
de rally dit heeft afgehandeld. De Dorpsraad wil hier graag op inhaken 
om er nogmaals op te wijzen ,dat het verboden is met een motorvoer-
tuig, dat niet gerekend kan worden tot bestemmingsverkeer, over het 
Kerkdijkje te rijden. Gegeven het feit dat door diverse mensen is gecon-
stateerd dat er nog steeds auto’s vanuit of in de richting van Knegsel  
over het Kerkdijkje rijden, concluderen wij dat dit wellicht nog niet tot 
iedereen is door gedrongen. Dit verbod is op aandringen van de Dorps-
raad door de gemeente ingesteld en niet voor niets. Het is een prachtig 
natuur gebied en daar horen geen auto’s of motoren thuis. Mensen wil-
len daar wandelen, fietsen, genieten of hun hond uitlaten, maar zeker 
niet volledig ondergestoft worden!  Auto’s dienen de normale verharde 
weg te volgen. Wij willen dan ook een ieder vragen, die op het Kerkdijk-
je een auto tegenkomt, de chauffeur er op te wijzen dat hij in overtre-
ding is. Indien er automobilisten tussen zitten die willens en wetens hier 
toch rijden beschouwen wij dit als een daad van minachting tegen over 
mede dorpsbewoners. Wij gaan er echter vanuit dat dit in onze Steen-
selse gemeenschap niet voorkomt.  Rob Hauser 
 

De SInt brengt dit jaar zijn bezoek aan Steensel  
op zondag 13 november. Meer informatie hierover (zoals de collecte, 
de route en starttijd van de optocht etc.) volgt in de jaarlijkse folder die 
binnenkort huis aan huis verspreid zal worden. Lijkt het je leuk om mee 
te helpen aan de organisatie van deze dag? We kunnen je hulp goed 
gebruiken.  Stuur een mail naar sintsteensel@gmail.com of bel met An-
ke Smolders-Aidam (06-57567253) 
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Wandelen: WOENSDAG 12 OKTOBER: 
ZWARTE KAATTOCHT VANAF DE TIPMAST IN BLADEL 

Wie kent niet de oude volksverhalen over De 
Zwarte Kaat en haar roversbende die de 
omgeving onveilig maakte en wat gebeurde 
er bij De Heksenboom?  Reden genoeg om 
de historische plekken in de omgeving in on-
ze wandeling op te nemen. De routes gaan 
o.a. door de bossen waar deze volksverha-
len moeten hebben plaatsgevonden en ook 
langs Groot en Klein Kroonven en de mooi 
gelegen visvijvers. Onze KADI-wagen zal bij 
het Kroonven weer strategisch staan opge-

steld om iedere wandelaar van de gewenste verfrissing te voorzien. 
Verderop op het grondgebied van Reusel gaat het ook naar De Grote 
en Kleine Cirkel. Een overijverige ambtenaar heeft in vroeger tijden het 
ronde stratenplan van Parijs in de plaatselijke bossen willen nabootsen. 
Daar vlakbij staat het beeld: De Januskop, op de waterscheiding met 
twee gezichten aan weerszijden  en een tekst erop waar te lezen valt 
hoe vanaf dit punt in de richting noord naar De Maas en in zuidelijke 
richting via De Nete in de richting van De Schelde wordt afgewaterd. 
Volop reden dus om Hotel De Tipmast weer eens als uitvalsbasis te ge-
bruiken voor een afwisselende tocht met interessante paadjes onder-
weg. Omdat één van de routes de landsgrens met België raakt zien we 
ook een stukje nagebootste dodendraad, dit herinnert aan de Eerste 
Wereldoorlog (in België Grote Oorlog  genoemd) die moest beletten dat 
er naar het neutrale Nederland werd gevlucht of goederen werden ge-
smokkeld. Toch zijn er toen nog één miljoen Belgen naar Nederland ge-
vlucht en vaak ook gebleven. Dus een wandelgebied met een rijke his-
torie waar de wandelaar kan kiezen uit één van de 5 uitgepijlde afstan-
den: 8-13- 18 -24 of 30 km.  
 

Uitslag loterij “Nieuwe Levenskracht Steensel” (kermisloterij): 
 1. fiets    003168; 6. weerstation   002149 
2. boormachine    000802;  7. rugtas    001839 
3. accuschroefmachine  001614; 8. krukje    002008 
4. papierversnipperaar   002633; 9. Reiswekker  000357 
5. badmintonspel   002450 10. Mokken   003308 
Prijzen afhalen bij: Walter Roozen, Eindhovenseweg 14, Steensel 
Tel. 0497 534373 

mailto:sintsteensel@gmail.com
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Harrie Huijbers Cronieck 
Brand aan de Pappotsche straat  
“Den 8e april 1900 branden te Steensel een woning met stal en schuur 
af, toebehorende en bewoond door de weduwe H.A. de Kruijf, bene-
vens branden er een aangrenzende woning met stal en schuur af, be-
horende aan den Heer J.W.J. Sassen te Eersel, het pand was tijdens 
de brand onbewoond.” 

Voor u gelezen door Leo Spanjers Uit het oud ar-
chief van de gemeente Duizel en Steensel 1900 - 
1901 
De woningen met stal en schuur stonden aan de Pap-
potsche straat in Steensel. Dat is de zandweg die met-
een voorbij het oude pakhuis (nu rijschool Roy) de vel-
den en de bossen in gaat. Waar je bij de eerste gele-
genheid rechtsaf kunt, voeger noemde men dat het pad 
naar Van Gompels hennenkooien, daar stonden deze 

twee in 1900 afgebrande boerderijtjes.  Weinig mensen in Steensel we-
ten daar nog van. Op de eerste kadasterkaart van 1832 staan ze inge-
tekend. Ook aan de overkant staat een schuur (op een ander kaart-
deel). In 1832 boeren daar Peter Keeris en Hendrik Van Hulst. De twee 
woningen gaan in de 70 jaren daarna over in andere handen. Bij de 
brand in 1900 is een ervan nog bewoond door de weduwe van Hendri-
cus Adrianus de Kruijf en haar kinderen. De weduwe heet Anna Maria 

Leijten, is in Vessem geboren (1833) 
maar haar moeder Helena Moors 
komt uit Steensel. Het gezin van Peter 
Leijten, schoenmaker, en Helena 
Moors verhuist later naar het ouderlijk 
huis van Helena aan de Riethovense-
weg (nu 14-16) in Steensel. Peter Leij-
ten is tamboer van het gilde (de guld), 
zo blijkt uit een Steensels gulde-
deuntje. Kijk maar in ons boek over de 
geschiedenis van het dorp. Anna Ma-
ria Leijten trouwt in januari 1866 met 
Hendricus Abraham de Kruijf, wever/ 
landbouwer uit Veldhoven. Zij is sinds 
1898 weduwe. Twee zonen (Henricus 
Franciscus en Petrus Wilhelmus de 
Kruijf) worden geboren in Veldhoven,  
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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 
 

COMPUTERCURSUSSEN 
Dorpshuis de Smis organiseert al vele jaren computercursussen  
U kunt zich voor een van de cursussen aanmelden via e-mailadres 
computercursus@dorpshuisdesmis.nl.  

 
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! 

Buurtbiljart  Pentatlon 2016 
Ook dit jaar weer een mooi pentatlontoernooi. 

Wil je hieraan meedoen geef je dan op vóór 1 oktober  

Naam:     telefoon:    

Email:       

Inleveren aan de bar 
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Bedankt Jeugdvakantieweek 2016 
Jeugd Vakantie Werk Steensel kijkt weer terug op een geslaagde va-
kantieweek waarin activiteiten zijn aangeboden aan meer dan 50 kin-
deren per dag. Dit was natuurlijk nooit gelukt zonder hulp van ouders. 
Wij willen hen daarom nogmaals via deze weg bedanken!  
Halloween   
Geladen met positieve energie door een geweldige vakantieweek gaan 
we ook dit jaar in het kader van Halloween op woensdagavond 26 ok-
tober, een trick-or-treat-tocht organiseren. De kinderen gaan dan ver-
kleed onder begeleiding van een eigen ouder in een Halloweenkos-
tuum langs huizen die herkenbaar zijn aan zichtbare Halloweenversie-
ringen en roepen “Trick or treat!”, waarna ze snoepgoed krijgen. Hier-
voor zijn we op zoek naar: 
 Kinderen in de basisschoolleeftijd die de trick-or-treat-tocht willen 

lopen. Uiteraard zijn broertjes en zusjes die hierbij willen aansluiten 
van harte welkom. 

 Mensen die zich willen opgeven als snoepadres en bereid zijn hun 
voordeur Halloween-achtig te versieren. 

 Wil je meelopen of je opgeven als snoepadres? Meld je dan uiterlijk 
woensdag 5 oktober aan, door een email te sturen naar jvwsteen-
sel@gmail.com.  

Geef in de email duidelijk aan met hoeveel kinderen je mee gaat lopen 
en/of op welk adres de snoepjes opgehaald kunnen worden. In de 
week van 17 oktober ontvang je in je mailbox meer informatie van 
JVWS.  
Foto’s 
JVWS zou het leuk vinden om tijdens deze activiteit foto’s te maken 
om deze later zowel in een beveiligde omgeving te delen met ouders. 
Heb je hier bezwaar tegen?  Laat dit dan bij je aanmelding weten zodat 
we hier rekening mee kunnen houden. 
Aansprakelijkheid 
Ook tijdens de trick-or-treat-tocht geldt dat JVWS niet aansprakelijk is 
voor welke schade dan ook. Ouders blijven te allen tijde verantwoorde-
lijk voor hun kinderen. JVWS gaat er dan ook van uit dat ouders mee-
lopen tijdens de trick-or-treat-tocht om hun eigen kinderen en/of die 
van vrienden te begeleiden. 
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dochter Helena Maria en zoon Aloijsius de Kruijf in Steensel. Helena 
Maria sterft als baby.   Het gezin komt volgens het bevolkingsregister 
van de gemeente in 1875 uit Veldhoven naar Steensel (naar het ouder-
lijk huis aan de Riethovenseweg), vertrekt 3 jaar later in 1878 naar 
Waalre en komt in 1880 terug naar deze locatie aan de Pappotsche 
straat. .Na de brand verhuist de weduwe in juni 1900 met haar drie zo-
nen naar Veldhoven Volgens overlevering stamt het ooit bekende bus-
bedrijf Willy de Kruijf uit Eindhoven uit deze familielijn. Onlangs (eind 
juli) stond een overlijdensbericht van deze busondernemer in de krant.  
Daarin stond dat het bedrijf in 1928 werd gestart door vader Hendrik de 
Kruijf. Wie weet of dit verhaal klopt? Het is van horen zeggen. 
Eigenaar J.W.J. Sassen uit Eersel van de aangrenzende woning met 
stal en schuur betreft de hoofdonderwijzer Josephus Wilhelmus Johan-
nes Sassen Clingh daar. Hij is eigenaar maar woont hier uiteraard niet. 
Als laatste woonde er het gezin van Walterus Groenen, geboren in Bor-
kel en Schaft, en Anna Catharina Baselmans, inwonend bij haar moe-
der Hendrina van Busselen (ook geschreven Buskens) de weduwe van 
Bartholomeus Baselmans. Zij vertrekken in 1899 naar Bladel. Wat Sas-
sen Clingh hier aan de Pappotsche straat had te zoeken, waarom en 
hoe hij aan deze boerderij is gekomen, is een vraag om nog eens uit te 
zoeken. 
 

Collecte Dierenbescherming 2016 
Rondom Dierendag zullen onze collectanten van de 
Dierenbescherming bij u langs komen voor een bijdrage 
voor de diverse werkzaamheden van de Dierenbescher-
ming. 
De Dierenbescherming zet zich in voor dieren in nood, 
Denkt u aan het laten rijden van de Dierenambulance, 
het uitvoeren van inspectie werkzaamheden bij melding 

van verwaarlozing of mishandeling en het geven van voorlichting en 
advies over het houden van dieren is maar een greep uit de vele activi-
teiten van de Dierenbescherming. Steun ons met een gift ! Dank na-
mens de dieren ! 
Wil je meer doen dan alleen een financiële bijdrage leveren, meld je 
dan aan als vrijwilliger en help mee met de collecte ! 
Neem contact op met de wijkcoördinator Gera Appels  tel 06-46905335 
of gera.appels@gmail.com. 
 

Je kunt beter een nachtje slapen over wat je wilt doen, 
dan wakker liggen over wat je gedaan hebt. 

mailto:gera.appels@gmail.com
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IN MEMORIAM 
PATER JAN ‘JUAN PEDRO’ SMETSERS  

o.s.a. (orden de sanAgustin) 
01-04-1931 Steensel 07-09-2016 La Paz Bolivia 

Jan Smetsers, oudste zoon in het gezin met in to-
taal tien kinderen van Kees en Hanneke Smetsers, 
gaf al op jonge leeftijd aan dat hij piloot of priester 
wilde worden. “Dat werd afgedaan als de bevlieging 
van een jochie”,  gaf hij zelf aan. Maar toen hij bij 
de broeders van Eikenburg in Eindhoven werd ge-
plaatst ter voorbereiding op de mulo kwam zijn roe-
ping opnieuw ter sprake. Enigszins vertraagd door 
de oorlogsjaren verhuisde hij naar het Thomascol-
lege van de augustijnen in Venlo waar hij het gym-
nasium voltooide. Van daaruit ging hij door voor zijn 
noviciaat naar de augustijnen in Witmarsum, rond-
de zijn filosofiestudie af in Eindhoven en vertrok 
vervolgens naar Nijmegen voor zijn theologiestu-

dies. Op 14 maart 1959 werd hij tot priester gewijd en kort daarna op 5 
april mocht hij de heilige mis in Steensel opdragen.  
Pater Jan Smetsers van de Orde der Augustijnen volgde zijn hart en 
vertrok op 3 oktober 1959 met de boot naar Bolivia; na een reis van vijf 
weken kwam hij op 7 november aan in wat uiteindelijk zijn tweede va-
derland zou worden. Na eerst twee jaar als leraar Engels en handenar-
beidles te hebben gegeven, werd hij aangesteld als godsdienstleraar op 
de middelbare meisjesschool van de Franse zusters van de HH. Har-
ten, waar hij vervolgens decennialang zijn beste beentje voorzette. Hij 
vertelde eerder zelf: “Pastoraal werk in La Paz omvatte destijds veel 
doopjes, trouwtjes, catechismuslessen en begeleiding van allerlei leef-
tijdsgroepen. Bijzonder trots waren we op het feit dat we halverwege de 
jaren zestig de Sint Pieter van Rome versloegen met 4.500 doopjes in 
een jaar.’’   
In de jaren daarna stond pater Smetsers mede aan de wieg van veel 
nieuwe initiatieven in La Paz zoals het eerste medisch consultatiebu-
reau en een huishoudschool ter bevordering van de emancipatie. In 
1966 werden zijn verantwoordelijkheden verder uitgebreid en kregen 
zijn werkzaamheden een pastoraal-sociaal karakter met onder andere 
de oprichting van spaar- en leenbanken - waarbinnen hij meer dan twin-
tig jaar allerlei functies verrichtte. Tevens gaf hij de aanzet voor de op-
richting van een particulier ziekenfonds. Maar de zorg voor zijn lokale 
gemeenschap stond altijd voorop. 
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Pater Smetsers zag het belang van faciliteiten om faciliteiten heen; nu de 
moeders naar de huishoudschool konden, moest er ook een crèche ko-
men en een kleuterschool (eervol Jardìn de Niños Juan Pedro Smetsers-
genoemd) en ter ondersteuning een bibliotheek. In deze periode verdub-
belde La Paz in omvang. Pater Smetsers' parochie bestond inmiddels uit 
80.000 inwoners en behalve het eerder onder zijn leiding gerealiseerde 
parochiecentrum Santa Rita werden nog twee centra gebouwd: Santa 
Mónica en San Nicolás de Tolentino. Veel van deze projecten werden 
gerealiseerd met steun van hulporganisaties maar ook door geldinzame-
lingacties in onder andere Steensel (waaronder de Stexpo en de Pater 
Smetsers Benefiefavonden). In de loop der jaren zijn veel van dergelijke 
initiatieven ondernomen en pater Smetsers toonde zich altijd zeer dank-
baar voor de betrokkenheid bij ‘zijn’ werk in La Paz. Naarmate de inwo-
ners van La Paz zelf steeds actiever betrokken geraakten bij het onder-
houden van hun voorzieningen, richtte de ondersteuning via inzamelings-
acties zich in toenemende mate op studiemogelijkheden voor jongeren 
middels beurzen en boekengeld. Maar voor Pater Smetsers was het ook 
belangrijk te onderwijzen dat men hulp niet altijd alleen maar vrijblijvend 
kan zien; eigen inzet is belangrijk en bestedingen worden daarom goed in 
de gaten gehouden. Het werpt zijn vruchten af. Voor zijn enorme inzet 
werd hij in juni 1999 geridderd in de Orde van Oranje Nassau en ontving 
hij in 2004 de ‘Escudo de Armas de la Ciudad de Nuestra Señora de la 
Paz’ voor speciale verdiensten. In 2006 werd pater Jan Smetsers op 75-
jarige leeftijd gekozen tot  provinciaal vicaris voor Bolivia: volgens Neder-
landse normen ver na de pensioengerechtigde leeftijd. Maar zoals hij zelf 
zei: “Als gelovig christen ben je natuurlijk nooit gepensioneerd. Dat gaat 
door tot je erbij neervalt. Maar zekere zaken kunnen en moeten zelfs aan 
tijd gebonden zijn. De tijd brengt raad, want de tijd die ons gegeven is 
komt van God, en aan Zijn handen vertrouwen we ons toe.” De laatste 
jaren heeft hij veel taken overgedragen aan zijn medebroeders, maar hij 
bleef zelf twee à drie missen per week lezen. Hij was dankbaar dat hij dat 
nog kon doen: “Bij de gratie van God.” Ooit zei hij in een interview: 
“Zolang ik nog iets voor de mensen in Bolivia kan doen, blijf ik er.Het 
wordt pas anders wanneer je op je oude dag in de weg loopt. Maar ze 
hebben al  eens tegen me gezegd: je bent nu zolang hier, je moet je bot-
ten maar hier laten.” En dat gebeurde dan ook. Hij overleed na een kort 
ziekbed aan een hartstilstand. Onder overweldigende belangstelling  was 
op zaterdag 10 september om 17.00 uur Nederlandse tijd zijn uitvaart in 
La Paz.  Op zaterdag 1 oktober om 11.00 uur wordt in de St. Luciakerk in 
Steensel een herdenkingsdienst voor Pater Jan Smetsers gehouden, ver-
zorgd door twee pater augustijnen. 
Werkgroep Pater Smetsers Benefietavond 


