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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 19 okto-

ber 2017, Verder 16 november, 21 december, 18 janua-

ri,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”: 

oktober 2017 

 5 oktober   Samen eten KBO 

 7 oktober  Koersbaltoernooi KBO 

 11 oktober Zwarte Kaat tocht wandelen 

 12 oktober Film: Love in the time of Cholera 

 13 oktober  Before the Flood  D’n Boogerd, Vessem.  

 19 oktober  Kookpot 

Geef de activiteiten door bij de dorpskalender  

van website: www.dehollekes.nl.  

 
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. Ook kunt 

u uw bijdrage storten op nr.NL10RABO01128 

01854 Vrienden van “De Höllekes”. 

 Nogmaals een oproep voor degene die een bedrag hebben toege-

zegd aan “Vrienden van de Höllekes” om dit zo spoedig mogelijk 

over te maken 

 Hiervoor onze dank. 

 Er bestaat ook de mogelijkheid om “De Höllekes” te sponsoren. Dit 

kan op verschillende manieren. Neem daarvoor contact op met het 

bestuur. 

 De Höllekes wil graag zo goed mogelijk het iedereen naar de zin 

maken,. Als er iets is wat beter kan laat het ons dan weten. 
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Nieuws van de Luciatoren 
De Luciatoren van Steensel kan tegen-
woordig ook bezocht worden door groe-
pen. Onder begeleiding van een enthousi-
aste gids wordt u meegenomen op een 
reis naar het verleden van Steensel. Ook 
voor mensen die slecht ter been zijn of 
niet naar boven willen, is er beneden vol-
doende te zien. Op het tv-scherm worden 
niet alleen foto’s uit het recente verleden 
van Steensel getoond, maar ook de be-
langrijkste bezienswaardigheden van de 
toren zelf. 
Inmiddels hebben al diverse groepen zich gemeld, bijvoorbeeld voor 
een bezoek tijdens een familiereünie. Ook mooi te combineren met een 
activiteit bij één van onze andere verenigingen zoals een tennistoer-
nooi of kruisboogschieten bij het gilde.  
De kosten van een rondleiding bedragen 1 Euro per persoon, met een 
minimum van 15 Euro per groep. De opbrengsten van de rondleidingen 
worden natuurlijk in zijn geheel besteed aan het behoud van onze Luci-
atoren. 
Aanmelden voor een groepsrondleiding kan via ons mailadres: stin-
selsarchief@outlook.com. Geef duidelijk aan wanneer en op welk tijd-
stip een rondleiding gewenst is en met hoeveel personen. Wij gaan 
dan proberen om zoveel mogelijk aan jullie wensen te voldoen. 
Verder is de Luciatoren in september voor iedereen vrij toegankelijk 
tijdens de Open Monumentendagen op zaterdag 9 en zondag 10 sep-
tember van 11 uur tot 14 uur. Ook voor bezoekers die inmiddels al een 
keer geweest zijn, is een nieuw bezoek zeker de moeite waard. Onze 
collectie is de afgelopen maanden weer flink uitgebreid. 
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Kermisloterij 
Loterij Nieuwe Levenskracht. 
Er liggen nog prijzen te wachten op de bezitters van de lotnum-
mers: 3550 - 2036 - 1925 - 4905 - 2816. 
Afhalen: Walter Roozen; Eindhovenseweg 14 Steensel; tel 534373. 
 
Leer reanimeren en bedienen AED 

In Hapert op maandag 2 en 9 oktober 2017 
Kosten Reanimatiecursus € 20, -- incl. cursusboekje en 
diploma.  
Opgave/informatie reanimatieaed@upcmail.nl 
www.reanimatie-dekempen.nl 0497-573751 

 
Film: 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” 12 oktober 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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De Zwarte Kaat tocht 
Woensdag 11 oktober 2017 
Startlocatie: Hotel Pension De Tipmast 
Tipmast 48a 5531 NG Bladel 
Afstanden/Starttijden: 
  8 km van 08:00 – 14:00 uur 
13 km van 08:00 – 13:30 uur 
20 km van 08:00 – 12:00 uur 
23 km van 08:00 – 11:00 uur 
30 km van 08:00 – 10:00 uur 
Wie kent niet de oude volksverhalen over De Zwarte Kaat en haar ro-
versbende die de omgeving onveilig maakte en wat gebeurde er bij De 
Heksenboom?  Reden genoeg om de historische plekken in de omge-
ving in onze wandeling op te nemen. De routes gaan o.a. door de bos-
sen waar deze volksverhalen 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 opgesteld om 
iedere wandelaar van de gewenste verfrissing te voorzien.Verderop op 
het grondgebied van Reusel gaat het ook naar De Grote en Kleine Cir-
kel. Een overijverige ambtenaar heeft in vroeger tijden het ronde stra-
tenplan van Parijs in de plaatselijke bossen willen nabootsen. Daar 
vlakbij staat het beeld De Januskop, op de waterscheiding met twee 
gezichten, aan weerszijden een, 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.  

 
Before the flood  
Na een succesvolle filmavond op 19 
mei willen we opnieuw de spraak-
makende klimaatdocumentaire Be-
fore the flood van acteur Leonardo 
DiCaprio in de gemeente Eersel to-

nen. Op vrijdag 13 oktober 2017 wordt de film gratis vertoond in D’n 
Boogerd, Servatiusstraat 6 te Vessem. De filmavond gaat om 19:30 
van start en zal tot 21:45 duren. 
 

Ieder mens heeft vanaf de geboorte  
recht op menselijke waardigheid  
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Dank je wel van het Vekemansfonds.  
Wellicht hebt u gezien dat er op het Dorpsplein een container 

staat van Baetsen waar u kleding, schoeisel e.d. in kunt de-

poneren. Maar onze eigen kledingcontainer van het Ve-

kemansfonds staat ook nog op het  vertrouwde plekje op de 

hoek Joseph Schulteweg/ Frans van Nunenstraat. 

Zolang onze eigen container er staat, komt de opbrengst  van de kleding die 

u daarin werpt, toe aan het Vekemansfonds  in plaats van aan de gemeente. 

Wij  helpen  er al meer dan 30 jaar rechtstreeks, zonder tussenstappen, de 

allerarmste der arme kinderen mee in India met het doel het bieden van on-

derwijs en levensverbetering in hun troosteloos bestaan. Onderwijs en oplei-

ding is de weg naar een betere toekomst. Zie : www.vekemansfonds.nl 

Wij zijn u dankbaar voor alle steun in de afgelopen tientallen jaren en hopen 

ook in de toekomst op u te mogen rekenen. 

Met vriendelijke groet,  Namens het Vekemansfonds, Riet van de Ven 
 

Lieke, Lies en Bea in de Museumtuin 
Kempenmuseum De Acht Zaligheden wordt momenteel gedomineerd door 

enkele beroemde Nederlandse designers. Martin Visser, Constant Nieuwen-

huijs en zelfs Gerrit Rietveld bezetten de tentoonstellingsruimte. Hun iconi-

sche meubels die zij voor ‘t Spectrum ontwierpen zijn alles behalve ingeto-

gen. Dit in tegenstelling tot de kruidentuin waar Lieke, Lies en Bea een oase 

van rust wisten te creëren. 

Naast de libellen, vlinders en rupsen sieren nu enkele uiteenlopende beelden 

de kleurrijke beeldentuin. Het ingetogen werk van de drie dames communi-

ceert prachtig met de geurende kruiden. Een wandeling door de tuin wordt 

dan ook een ware verrassingstocht. De beelden van keramiek en natuursteen 

duiken onverwachts op en hebben ieder hun eigen karakter. Het ene figura-

tief, het andere juist weer abstract. 

Het is zeer de moeite waard om met dit prachtige weer de beelden van Lieke 

Bartels, Lies de Werdt en Bea Goorman te komen bekijken. Kunt u meteen 

ook een bezoekje brengen aan Martin, Constant en Gerrit die staan te 

‘schreeuwen’ in het museum … 

Iedereen kan in Vessem een elektrische duo fiets huren 
Het huren van een fiets kost voor een voormiddag (09.00-12.00 uur) € 7,50 
en voor een middag (13.00-17.00 uur) € 10,-. Voor een hele dag (09.00-20.30 
uur) betaalt u €  22,50. Voor een kleine meerprijs is een tweede accu be-
schikbaar. Er wordt per fiets een borg gevraagd van € 75,-. Informatie en/of 
reserveren bij Harrie van Son, tel. 06-51 31 77 80. 
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Harrie Huijbers Cronieck 
De eerste auto’s in Steensel 

Voor mensen die in Brabant van heemkunde houden, zijn twee instanties 

heel belangrijk waar zeer veel historische documentatie en bronnen worden 

bewaard. Dat zijn het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (www.rhc-

eindhoven.nl) in de Raiffeisenstraat en het Brabants Historisch Informatie 

Centrum (www.bhic.nl) in Den Bosch. Zeer veel historisch informatie- en 

beeldmateriaal is op deze websites inmiddels ook digitaal toegankelijk.  

Zo wijst een link op de site van het BHIC naar de database 

‘deautovanmijnopa.nl’ waar de uitgifte van alle auto kentekens tussen 1906 

en 1951 op staan. Nu compleet met 60.000 kentekens en dat is te danken 

aan de ANWB die zijn historische bibliotheek opende. Brabanders die zich al 

vóór 1951 een auto konden permitteren staan nu allemaal in deze database. 

Wie wil weten of bijvoorbeeld opa de trotse 

eigenaar was van een bolide, kan via deze 

speciale website zekerheid krijgen. 

Mijn pa vertelde altijd dat Doruske van Hout 

(van de ‘Star’ ofwel café De Ster) en Jan van 

Grootel (‘de mulder’) in Steensel de eerste 

gelukkige bezitters van zo'n vervoermiddel 

waren. Voor 2 gulden 50 reed Doruske op en 

neer naar het ziekenhuis. Het waren auto's 

die van voren aangedraaid moesten worden. Als je in de database zoekt op 

Steensel zie je inderdaad dat Dorus van Hout in 1919 (N-3860) als eerste in 

Steensel een auto aanschaft en die in 1927 (N-17958) inruilt voor een nieu-

we. Deze laatste staat op de bekende oude foto 

van café De Ster. Als je die uitvergroot is het 

kenteken te zien. 

Daarna volgen:in 1922 de Firma van Vroonho-

ven en Co (N-9248) in het jaar dat de firmanten 

de gresbuizen-fabriek op de Tasbroeken veran-

deren in de wasserij; in 1923 Sebastiaan Li-

bregts (N-10879) die zich in februari 1921 uit 

Eersel (daar was hij veldwachter) in de Joseph 

Schulteweg vestigt en  tevens kantoorhouder 

wordt van een hulppost- en telegraafkantoor 

(later de Centra-winkel van Cees van de 

Broek);in 1924 dan Jan van Grootel (N-13456), 

de ‘mulder’ van de Stevert.  
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Van deze auto zijn op de website twee foto’s bijgevoegd op een reisje naar 

Dinant. Op een ervan hieronder staat links Jan ‘de mulder’ naar de auto te 

kijken samen met zijn broers Willem en Gerard die allebei frater waren onder 

de namen Maria Meinulphus en Prudentius. in 1925 als laatste noemen we 

de volgende auto van Wasscherij Steensel (N-14110) en die van pastoor 

Boset (N-14703). 

Zo vind je vanuit allerlei hoeken interes-

sante gegevens over oud Steensel. Bij-

voorbeeld ook als mensen informatie over 

hoe het was met elkaar gaan delen en 

becommentariëren. Dat gebeurt nu op 

facebook. Iemand is daar de groep 

‘Steensel zoals het was’ begonnen. 

Niet alleen van Steensel, maar van meer-

dere dorpen in de Kempen. Al meer dan 

250 leden volgen en delen op deze facebookgroep wetenswaardigheden over 

oud Steensel. Dat heeft nieuwe oude foto’s opgeleverd. Onder andere veel 

klasse- en communiefoto’s, maar bijvoorbeeld ook een foto van politieman 

Toon van Gils (de laatste ‘pliesie’ gestationeerd in Steensel), van opa Piet 

Sterrenburg als huzaar te paard, van families Lueb en Hakkens. De werk-

groep Stinsels Archief vaart er wel bij! 

Reacties zijn welkom. Email naar stinselsarchief@outlook.com. 

 

"Acht Zaligheden" 
Mogelijk is de naam "Acht Zaligheden" ont-

staan tijdens de Belgische revolutie in 

1830. Hollandse militairen die in de Kem-

pen gelegerd waren vonden deze streek 

maar armzalig. Sarcastisch spraken zij van 

Zaligheden. Een andere verklaring is, dat 

de term "Zaligheden" een verbastering is van het oud-Nederlandse 

"Sheligheden", wat verwijst naar het achtervoegsel -sel. Dat is dan weer afge-

leid van het Latijnse "sele", op zijn beurt een verbastering van "sala", wat wo-

ning of hoofdverblijf betekent.  

De Acht Zaligheden bestaan uit de volgende dorpen: Duizel (vroeger: Duisel), 

Eersel, Hulsel, Knegsel, Netersel, Reusel, Steensel en Wintelre (in het Bra-

bants: Wentersel). Soms wordt beweerd dat Bladel de achtste zaligheid is, in 

plaats van Wintelre. Een logische verklaring is daar echter niet voor te geven. 

Wel noemt Bladel zichzelf soms "de Negende Zaligheid". 


