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Dorpskalender  
 

 

27 januari   Koffie Dansant, SiDanza 
30 januari  Informatieavond Eindhoven Airport, 

Gemeenschapshuis de Rosdoek in Wintelre 
1 februari Kaartverkoop Stinselse Avond, De Höllekes 
7 februari Samen eten, KBO 
14 februari  Film “Nynke”, De Höllekes 
19 februari  Excursie Waterschap zuivering Brabant, Lucida 
22 februari  Stinselse Avond, De Höllekes 
23 februari  Stinselse Avond, De Höllekes 
28 februari  Rondleiding Strijp-S, Lucida 
 
 

 
Een uitgave van: 
Gemeenschapshuis De Höllekes 
Korte Kerkstraat 7a 
5524 AX Steensel 
 
De redactie: 
Marcha Bierhof  
 
Berichten voor in de Pierenbode?  
Inleveren tot 18.00 uur op elke 18e 
van de maand per mail aan:  

pierenbode@dehollekes.nl  
 
De redactie behoudt zich het recht 
voor om het bericht te weigeren of aan 
te passen, ontvangst wordt bevestigd. 

 
 

 
Bestuur De Höllekes: 
voorzitter: Geert Coppens  
secretaris: Gonnie Wouters 
Penningmeester: Monique Zelissen 
Bestuursleden: Toon van der Aa, 
Charles Hermans, Wilma Larmit, Wim 
Klomp, Mark Vrijsen. 
Raad van Toezicht: Jan Willems 
 
Beheerder De Höllekes:  
Coby van de Broek  
0497-513033 
beheer@dehollekes.nl 
www.dehollekes.nl  
 
Openingstijden: 
Maandag, dinsdag, donderdag: 
8.45-12.00 en 13.00-01.00 uur 
Woensdag: 
8.45-12.00 en 18.30-01.00 uur 
 
Ruimte/zaal reserveren 
Dit kan via 0497-513033 of  
via de website www.dehollekes.nl   
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Tot u dienst 
 

 
alarmnummer:  
- bij spoed, levensgevaar of 

heterdaad bel 112; 
-  voor aangifte, vragen en 

meldingen bel de Regiopolitie 
De Kempen 0900 8844. 

 
Huisartspraktijk Steensel  
Van Kriekenbeeckhof 19 
5524BM Steensel 
0497-517209 
 
Dokterspost   
Te bereiken na kantooruren Cluster 
Eersel - Steensel  
tel. 0900 123 2020 
 
 

Bloedprikken 
In ‘De Höllekes’ 
Donderdag 08.30 - 09.30 uur 
 
AED locaties Steensel  
24 uur/dag beschikbaar: 
- De Höllekes,  

Korte Kerkstraat 7a 
-  Fam. v.d. Boomen,  

Lange Reen 16 
Tijdens openstelling: 
-  Voetbalvereniging Steensel,  
 Knegselseweg 20 
-  Tennisvereniging Steensel, 

Knegselseweg 24 
 

 
 

ANNULERING – ANNULERING – ANNULERING – ANNULERING 
 

 

 
Wegens tegenvallende kaartverkoop hebben we De 

Toneelvoorstelling Amateurs van zaterdag 19 januari jl. helaas 
moeten annuleren. Iedereen die een kaartje gekocht heeft, kan 
bij de beheerder van De Höllekes zijn/haar geld terug krijgen. 

Onze excuses voor het ongemak. 
 
 
 
 
 
 
 

Stichting Gemeenschapshuis de Höllekes 
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Informatieavond Eindhoven Airport 
 

 
 

Hoe ziet de toekomst van Eindhoven Airport 
er na 2019 uit? Op dit moment komt ca. 70% 
van de 43.000 vliegbewegingen over de 
dorpen Zuidwest van Eindhoven. Met name 
Wintelre heeft er erg veel last van, maar ook 
de inwoners van de andere dorpen ervaren 
steeds meer last.  

Hoe komen we tot een betere balans komen  tussen economische groei, de 
gezondheid en belasting van de leefomgeving? Op deze vraag probeert de 
Proefcasus Eindhoven Airport antwoord te vinden. Ze doen dit in overleg met 
de omgeving (omwonenden, maatschappelijke organisaties, experts, bedrijven 
en overheden) om zo tot het best haalbare advies te komen over de 
ontwikkeling van Eindhoven Airport tot een toekomstbestendige en duurzame 
luchthaven in een gezonde leefomgeving.  

De Klankbordgroep Eersel - Eindhoven Airport (vertegenwoordigers uit de 
kernen van Eersel zoals Dorpsraad Steensel) wil samen met de Gemeente Eersel 
de inwoners van de gemeente Eersel informeren over huidige stand van zaken. 

 
Wij nodigen u graag uit voor een informatiebijeenkomst op 30 

januari om 19.30 uur in Gemeenschapshuis de Rosdoek in Wintelre, 
Kerkstraat 10.  

 Opening; Cees Beemer, klankbordgroep 
 Eric Beex, Wethouder gemeente Eersel 
 Klaas Kopinga, BOW/BVM2 
 Kolonel Boekholt, Koninklijke Luchtmacht 
 Jeroen Weekers, projectleider Gemeente Eersel 
 Pieter van Geel, bestuurlijk verkenner Proefcasus Eindhoven Airport 

Er is ruimte in het programma om uw vragen te stellen aan de sprekers.  

Aanmelden voor de informatieavond kan via www.eersel.nl/eindhovenairport.  

 
Klankbordgroep 
Gemeente Eersel 
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Nieuws vanuit de dorpsraad…. 
 

 

Buurtschouw verlichting 
Op maandag 14 januari 2019 hebben leden van de Dorpsraad en enkele 
betrokken inwoners samen met twee ambtenaren van de Gemeente Eersel 
een buurtschouw over de verlichting gehouden. Hierbij is vooral gekeken 
naar de Eindhovenseweg buiten de rotondes. Ondanks het herplaatsen van 
de straatlantaarns is het op bepaalde stukken zowel richting Eersel als 
Veldhoven nog erg donker.  

Naar aanleiding van deze buurtschouw gaat de Gemeente Eersel het 
volgende voorstel uitwerken: 

 Op het gedeelte Eindhovenseweg van Bussereind tot aan de ingang 
van de golfbaan zullen twee extra lantaarns geplaatst worden. Tevens 
zullen enkele masten verzet worden voor een gelijkmatigere spreiding 
van het licht; 

 Van de rotonde Knegselseweg tot aan huisnummer 90 worden de 
lichtmastafstanden opnieuw bekeken. Ook wordt er gekeken naar een 
sterkere verlichting met meer spreiding; 

 Richting Eersel zullen de zes lichtmasten die teruggeplaatst zijn 
voorzien worden van ledverlichting met een brede spreiding, zodat 
het fietspad beter verlicht wordt; 

 Ook de lichtmast net voorbij de rotonde Weverstraat zal van 
ledverlichting voorzien worden; 

 Tenslotte zal op het fietspad richting Knegsel aan de overkant van het 
viaduct nog een extra lantaarn geplaatst worden in een donkere bocht 
op het fietspad. 

De gemeente heeft ons toegezegd om het plan eind januari gereed te 
hebben. Afhankelijk van de levertijd van de verlichting zal het dan nog 
ongeveer twee maanden duren voordat alles geïnstalleerd kan worden. 

Eindhoven Airport 
In deze Pierenbode staat een uitnodiging voor een openbare 
informatiebijeenkomst van de gemeente Eersel over de proefcasus 
Eindhoven Airport.  Hier zal de gemeente Eersel samen met deelnemers  
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aan de proefcasus een toelichting geven op de toekomstige ontwikkelingen 
van Eindhoven Airport. Deze bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk en 
wordt gehouden op 30 januari om 19.30 uur in Gemeenschapshuis de 
Rosdoek in Wintelre (Kerkstraat 10). De informatiebijeenkomst wordt van 
harte aanbevolen. 

Steensel weer één dorp 
We hebben de afgelopen weken al vele mooie ideeën en suggesties mogen 
ontvangen. Bewoners kijken vooruit en nemen initiatief om het dorp weer 
één te maken. Hierbij wordt ook goed gekeken naar de historische 
contouren van Steensel en wordt actief naar mogelijkheden gezocht om 
Steensel mooier te maken. Dit is geweldig om te zien. 

Vanuit de gemeente hebben we helaas iets minder nieuws ontvangen. De 
beoogde projectleider van dit driejarenplan heeft de opdracht terug 
gegeven vanwege veranderde persoonlijke omstandigheden. Gelukkig is 
inmiddels al wel een nieuwe projectleider aangesteld. Deze zal per 1 maart 
2019 starten. Hierdoor zal de start van het project iets naar achteren 
geschoven worden. De voorbereidingen vanuit de Dorpsraad zoals het 
formeren van een stuurgroep en het opstellen van een visieplan voor 
Steensel 2020-2030 lopen wel gewoon door. 

Website 
Tijdens de openbare dorpsraadvergadering hebben we aangegeven dat we 
dorpsgenoten via de Pierenbode en een nieuwsbrief op de hoogte zouden 
houden. We hebben gemerkt dat we daarmee niet iedereen kunnen 
bereiken. Vandaar dat we besloten hebben om een website op te zetten, 
waarbij alle bewoners zelf de gewenste informatie op kunnen vragen. Per 
1 februari zal de website www.dorpsraadsteensel.nl in de lucht gaan. In de 
maanden februari en maart zal deze site nog geoptimaliseerd worden. 
Naast informatie over de verschillende werkgroepen van de Dorpsraad, 
kunnen ook alle documenten zoals presentaties en plannen op deze site 
gevonden worden. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk altijd gesteld 
worden via dorpsraadsteensel@outlook.com 
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Geef de pen door…… 
 

 

In deze rubriek krijgt een Stinselnaar ‘de pen’. De schrijver 
wordt vrijgelaten in het onderwerp en de inhoud van de tekst. 
Vorige keer gaf Simone Pepers de pen aan Hanneke Stravens. 

Bedankt voor de pen Simone. 
 

Hallo, ik ben Hanneke Stravens, 36 jaar. Geboren en 
getogen in Eersel. Voor de liefde naar Steensel gekomen. 
Ik ben getrouwd met Toon Stravens. Samen hebben we 2 
dochters, Fleur 8 jaar en Nine 6 jaar. 
 

Ik heb de kappersopleiding in Eindhoven gedaan. Ik heb gewerkt in een 
salon in Eindhoven, totdat ik gevraagd werd om onderwijsassistent te 
worden bij ROC Eindhoven Uiterlijke Verzorging.  (Nu Summa College). Ik 
heb hier 13 jaar gewerkt, ondertussen nog een opleiding bij Hogeschool 
Fontys en de opleiding Docent Omgangskunde op de Hogeschool Utrecht 
gedaan. De combinatie van het docentschap, passie voor het kappersvak, 
kleine kinderen en een man die veel werkt, was uiteindelijk niet meer te 
doen. Dus ben ik gestopt met het onderwijs en ben ik door gegaan met 
mijn passie en dat is het kappersvak/ uiterlijke verzorging. Dit ben ik met 
veel plezier de laatste jaren aan het uitbreiden. 
 

We hebben op verschillende adresjes in Steensel en Veldhoven gewoond. 
Na een huis helemaal naar ons zin gebouwd te hebben op de Genderdreef 
dachten we ons plekje gevonden te hebben. Maar het bleef kriebelen;  we 
zijn allemaal graag buiten. Ik vind het leuk om een moestuin te hebben en 
Toon wil in de spaarzame vrije uurtjes lekker kunnen klussen. Er kwam een 
hele mooie kans voorbij om een salon te creëren; dus hebben we ons 
mooie huis op de Genderdreef verkocht en zijn we voor de uitdaging op de 
Eindhovenseweg 39 gegaan: het oude huis van Marie Willekens.  
 

In 1,5 jaar tijd hebben we het huis grondig verbouwd en een stuk 
aangebouwd. We hebben in die periode in een woonunit gewoond. Die is 
inmiddels weg en we wonen nu met veel plezier in het huis. We zijn echter 
nog niet klaar, de buitenkant van het huis heeft dan al wel een flinke 
renovatie ondergaan, maar er moet toch nog wel het een en ander 
gebeuren. We hebben we nog 2 projecten: De tuin, waar we in het voorjaar 
mee aan de slag gaan en natuurlijk mijn kapsalon! 
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Ik werk op dit moment in een tijdelijke ruimte. Dit gaat nu prima maar ik 
heb ontzettend veel zin om te beginnen in mijn nieuwe salon. Een mooie 
ruime kapsalon, waar veel licht binnenkomt en ruimte is voor allerlei 
soorten behandelingen met natuurlijk koffie of thee en iets lekker erbij. 
Dankzij Toon en een paar goede vakmensen, heb ik een salon op maat 
gekregen; medio februari ga ik hier mijn passie voortzetten. 
 
Je kunt bij mij terecht voor bijna alles op het gebied van haarmode, kleine 
schoonheidsbehandelingen, advies en make-up.  
 
Meer informatie kun je vinden op mijn website: 
www.mooijij.nl of loop gezellig een keertje 
binnen voor advies onder het genot van een 
kopje koffie  of thee of natuurlijk voor een 
behandeling. 
 
In de volgende editie zullen Evi Subnel & Demi Teeuwen, de pen van 
Hanneke Stravens overnemen.  
 
 
 

Film “Nynke” (2001) 
donderdag 14 februari om 14.00 uur in de Höllekes 
Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer (Hendrickx) - beter  
bekend als Nynke van Hichtum, schrijfster van het  
klassieke jeugdboek Afke's Tiental - was gehuwd met 
socialistisch voorman Pieter Jelles Troelstra (Willems).  
Als die al zijn aandacht richt op de klassenstrijd raakt  
Sjoukje in een emotioneel isolement en komt er van  
schrijven weinig meer terecht. Op aanraden van een  
zenuwarts 'stelt zij haar gave in dienst van het gezin'.  
Want 'het heroïsche van de vrouw schuilt in het gewone alledaagse zorgende 
leven'. Terechte winnaar Gouden Kalf beste speelfilm en beste actrice 
 

 
 

WIE? O WIE? GRATIS AF TE HALEN! 

 

 

ALLE nummers van het LUCIAKLOKJE van 1980 t/m 2015. 
Eindhovenseweg 22   Steensel   Telefoon 513006 
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Programma Carnaval  Steensel  2019 
 

 

Zaterdag 2 maart          19.00 uur 
Sleutel overdracht in De Höllekes 
Alle carnavalsverenigingen uit de gemeente Eersel komen om 19.00 naar 
de Hollekes om daar van de burgemeester de symbolische sleutel 
overhandigd te krijgen. Prins carnaval heeft hierna het bestuur over het 
dorp om tijdens carnaval het dorp te kunnen regeren.  Dit is een belevenis 
om niet te missen, volop carnavalsdrukte waarbij een flinke Steenselse 
delegatie niet mag ontbreken. Uiteraard barst hierna het feest los in de 
Hollekes met DJ Mike. 
 
Zondag  3 maart          14.00 uur 
Optocht  Pieregat 2019 
Natuurlijk vindt ook dit jaar weer de optocht van het Pieregat plaats. De 
strijd om de publieksprijs, "d'n Bronzen Wisselpier" kan opnieuw 
losbarsten! Het is dit jaar de 56e keer dat dit evenement plaatsvindt en we 
rekenen op een massale Stinselse deelname. Deze keer zullen we ook alle 
Stinselse verenigingen aanschrijven via email om hen uit te nodigen mee 
te doen met de optocht. Natuurlijk kun je ook, net als altijd, gewoon met 
een groepje vrienden, familie of in je uppie deelnemen! Jong, oud, groot, 
klein en alles er tussenin: iedereen kan mee doen. Net als vorig jaar zijn er 
weer verschillende categorieën, zowel individueel als groepen. In al deze 
categorieën zijn er prijzen te verdelen dus genoeg motivatie voor de 
bouwers en klussers om mee te doen! Maar in de eerste plaats gaat het 
natuurlijk om de lol... Na de optocht is de prijsuitreiking in de Höllekes en 
natuurlijk gaat het feest daarna gewoon door met DJ Mike! 
 

Voor aanmelding en/of info: 
Pepijn Caers 06-54620332  
Esther Stappers 06-12758438 
pieretocht@hotmail.com 
 

Route: 
Frans van Nunenstraat, Hoogeind, Weverstraat, Grote Akker, Molenpad, Hoogeind, 
Frans van Nunenstraat, Joseph Schulteweg, Eindhovenseweg, Korte Kerkstraat 
 

We verzoeken de mensen die aan de route wonen om hun auto tussen 13.00-15.00 
uur niet langs de route te parkeren. 
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Zondagavond  3 maart              . 
Puinhoop Kollektiv gaat stoppen, maar niet zonder nog een keer in de 
hollekes een feest te bouwen. In hun afscheidstour kan Steensel niet 
ontbreken. Hun afscheidstour belooft weer een grandioos feest te worden. 
Zorg dat je deze “puinhoop” niet mist! 
 
Maandagmiddag  4 maart       14.00 uur 
Stinselse Kindermiddag met DJ Mike  
Een  echte Stinsele carnavalsmiddag met diverse lekkernij en ranja voor 
alle kinderen.  
 
Maandagavond  4 maart                   . 
Aap uit de mouw met DJ Mike 
Vers van de feestelijke pers passen deze mannen 
overal een mouw aan met de beste hits, en de 
lekkerste meezingers. Ze draaiden al op o.a. Wish 
Outdoor, We Are Electric en Winterpark. Daarnaast 
deden ze op meerdere plekken uitverkochte shows. 
Kortom, deze mannen maken meer dan naam voor 
zichzelf.  

Tijdens carnaval komt de Aap uit de Mouw! 
 
NIEUW!!! 
Dinsdagmiddag  5 maart        12.00 uur 
55+ Carnavalslunch met vermaak 
Om 12.30 uur beginnen we met een warme boerenlunch verzorgd door de 
kookpot. Kosten hiervoor bedragen € 6.00 inclusief één kop koffie of thee 
en een gratis lot voor de carnavals loterij met diverse leuke prijzen. Ook 
hebben we Steenselse artiesten bereid gevonden diverse optredens te 
verzorgen gedurende de middag. Daar gaan jullie zeker een hoop plezier 
aan beleven! Opgeven kan bij de Hollekes bij Fridy Smolders (Kookpot) of 
Jack Maas (KBO).  Graag met het geld in envelop voorzien van naam.     
 
Dinsdagmiddag  5 maart        15.00 uur 
Gezinsmiddag 
Vanaf 15.00 uur is iedereen welkom om gezellig carnaval te komen vieren 
in de hollekes. Met gratis ranja voor alle kinderen.   
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Carnaval 2019 - Sleutel afhalen in Steensel 
 

 
 

Het nieuwe jaar is weer  begonnen en de meeste agenda’s stromen alweer 
vol… Er is echter een belangrijke datum die we niet moeten vergeten  
dames… sleuteloverdracht in Steensel op carnavalszaterdag 2 maart…!!!!! 
 

Dit jaar is de sleutel overdracht in Steensel, alle carnavalsverenigingen zijn 
hierbij aanwezig, het wordt dus een gezellige drukte. Natuurlijk hopen wij 
op een groot aantal feestende vrouwen, die de boel op stelten zetten. 
Kledingvoorschrift is er eigenlijk niet…. “ Basis kleur zwart met veel bling- 
bling versieringen “ en een maskertje om het spannend te maken.. 
 

Je mag dus “ los “ gaan in je eigen fantasie.. 
Ik hoop dat we weer met vele zullen zijn ….. zeker om weer indruk te 
maken op de andere “ traditionele “ carnavalsverenigingen…. 
 

Laat je het even weten.. 
 

Groetjes Fridy Smolders 
Tel. 514660 

Mob. 06 11352298 
gidiefridy@gmail.com 

 
 

 
 
 
 
Programma Februari  2019 
 
Dinsdag 19 februari  
Excursie: Hoe maakt men van 
rioolwater drinkwater. Waterschap 
zuivering Brabant. 
  
Donderdag 28 februari 
Strijp-S Eindhoven. Onder leiding 
van een gids Strijp-S bezichtigen. 
 
 
 
 
 

Computerclub 
 

 
Pc- hulp?  
 
Wegens ziekte heeft onze  pc-hulp 
moeten stoppen.  
 
Wie wil hem tegen vergoeding 
voorlopig komen vervangen?  
 
Hij kwam  2 a 3 u per 14 dagen.  
 
Telefoon  
513006. 
 
 

 



Gemeenschapshuis “De Höllekes”                 website: www.dehollekes.nl                    11 
 
 

Actie Kerkbalans 2019: KERK ZIJN WE SAMEN! 
 

 

Voor iedereen heeft “kerk” een eigen betekenis. Voor de een is het dat 
bijzondere gebouw in het dorp, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. 
Het kan de plek zijn waar je viert en rouwt, waar je rust vindt of tot bezinning 
komt. Waar je geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje 
aan te steken. De plek ook waar je medegelovigen kunt ontmoeten. Waar we 
elkaar steunen op belangrijke momenten in ons leven van de wieg tot het graf, 
maar ook voor elkaar klaar willen staan op een gewone doordeweekse dag. Die 
momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt moet wel 
‘onderhouden’ worden. De kerk kost dus geld. Het is overigens goed te weten, 
dat de kerk hier in Nederland geen subsidie krijgt. Het is overigens goed te 
weten, dat de kerk hier in Nederland geen subsidie krijgt. 

Op zaterdag 19 januari start in heel Nederland de Actie Kerkbalans waaraan 
veel mensen in Steensel meedoen. Door uw steun die wij afgelopen  jaar 
mochten ontvangen zijn wij er weer in geslaagd  de kerk in Steensel open te 
houden.  

Zoals u natuurlijk al weet gebeurt er de laatste tijd veel rondom onze kerk. Er 
zijn plannen voor de pastorietuin om die voor ons dorpelingen tot een openbare 
tuin te maken. In en rondom de Oude Toren is er heel wat werk verzet waardoor 
ook die toegankelijk is voor ons allemaal. De Werkgroep Steensels Archief zet 
zich daar enorm voor in. Dat ook onze kerk open blijft en behouden blijft voor 
ons dorpelingen lijkt dan vanzelfsprekend. Daar hebben wij uw hulp bij nodig. 

Deze week komen vrijwilligers van de parochie bij u aan de deur om te vragen 
of u meedoet aan de Actie Kerkbalans. U krijgt in een brief de nodige 
achtergrondinformatie.  

Uw bijdrage wordt gebruikt voor het onderhoud van ons kerkgebouw, voor 
verwarming en verlichting, voor personeel en kosten bij vieringen. Kortom voor 
alle kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden en u welkom 
te kunnen heten.  

Vindt u het ook belangrijk dat de kerk er is en dat ze een rol speelt in onze 
gemeenschap, dan hopen wij dat u hieraan wilt bijdragen.  Misschien doet u dit 
al via een automatische bankopdracht. Maar u kunt ook uw bijdrage storten op  
NL74INGB0002553862 of NL88RABO0112890563. De Actie Kerkbalans eindigt 
op 2 februari. 
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Harrie Huijbers Cronieck 
 

 

Groei van Steensel 
Wie heeft voor de oorlog in Steensel deze huizen gebouwd? Stinsels Archief is 
daarnaar op zoek in oude archieven of bij de mensen die er wonen of gewoond 
hebben. Het zijn namelijk deze typische arbeiderswoningen die vanaf 1900 de 
groei van Steensel inluiden. Tot dan is Steensel een klein boerendorp met 
ongeveer 50 boeren bedoeninkjes, een school, een pastorie, een kerk en de 
toren. Maar het economische leven verandert in het begin van de 20e eeuw. 
Kunstmest, d’n tram en de industrialisatie grijpen in op het alledaagse leven en 
steeds meer inwoners gaan werken als ambachtsman of als arbeider in de 
steen-, textiel-, en sigarenfabrieken en in de stad bij Philips of d’n DAF. Bouwen 
zij zelf of anderen de nieuwe woningen waar de ambachtslieden en arbeiders 
onderdak vinden? Deze huizen worden gebouwd naast en tussen de bestaande 
boerderijen en op de plek van versleten boeren gedoetjes. Je kunt zo een lijst 
van wel 25 van deze woningen aanwijzen langs de Eindhovenseweg, 
Riethovenseweg, Joseph Schulteweg en Frans van Nunenstraat. 
 

Hier zie je bijvoorbeeld zo’n eerste woning, gebouwd 
in de akkers midden in de toen nog vrijwel 
onbebouwde Frans van Nunenstraat. Schoenmaker 
Jacobus Maas en Peter Johannes Jansen (zwagers) 
waren de eerste bewoners in 1921, leert ons het 
bevolkingsregister van de gemeente. Maar waren zij 
ook de bouwers? Of wie anders?  

 

Een ander voorbeeld is hierna het blok van twee 
woningen in de Joseph Schulteweg. Wie bouwde 
deze woningen? De eerste bewoners in 1930 waren 
de gezinnen van ene Slaats, steenfabriekarbeider, 
komend uit Meijel, voor een half jaar, en van Hilko 
Schulte daarnaast in het blok, die later naar de 
Eindhovenseweg verhuist (nu huisnummer 59).  
Boeren hielpen toen met ‘perd en kar’ bij het grondwerk tijdens de bouw. Mijn 
pa vertelde dat hij als jong menneke zo met Toon van de Broek mee mocht 
rijden die ophoogzand naar de bouwput bracht. Had men toen al een 
bouwvergunning nodig? En zijn die bij de gemeente bewaard? We gaan 
binnenkort daar eens informeren. 
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De Stinsele Kwis  
 

De 6e editie van de Stinselse Kwis zal op zaterdag 6 april plaatsvinden. 
Aan deze kwisavond hebben we een centraal thema gehangen: Het 
mysterie van Stinsel. Het is de bedoeling om door het oplossen van 
puzzels, vragen en opdrachten achter een groot mysterie van Steensel te 
komen. De opzet van deze avond zal veel elementen bevatten van de 
originele Stinselse Kwis. Hou je van gezellig kwissen, schrijf je team dan 
voor 31 januari in via een mail naar: stinselsekwis@live.nl. 
 

 
 

Beste biljartvrienden,  
 

Hierbij delen we U mede dat vanaf: 
begin april tot de finale eind juni 2019 

 
't Hotel Steensel Achtervolgingstoernooi 

door onze vereniging voor de 1e keer word georganiseerd in Steensel. 
Gezellig driebanden in teamverband. 

 
De speeldagen zijn op Maandag- Dinsdag- Woensdag- Donderdag- evt. 

Vrijdag. 
 

Graag opgeven voor Maart 2019 
Interesse?   

Het inschrijfformulier kunt u aanvragen via het volgend mailadres: 
Biljarttoernooisteensel@gmail.com 

 
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de 

organisatie: 06- 29227874 of 06- 20024842 
 

Met sportieve groet, 
Biljartvereniging Hotel Steensel 
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39e  Stinselse Avond  
 

 

Na het succes van vorig jaar en alle enthousiaste reacties daarop maken 
we ons alweer op voor de 39e editie van de Stinselse Avond. Het thema is 
inmiddels bekend en de ideeën hieromtrent worden uitgewerkt. Ook de 
artiesten, de belangrijkste pijlers van het succes van deze avonden, worden 
weer benaderd. Zou jij ook wel eens deel willen uitmaken van deze 
enthousiaste groep creatieve Steenselse talenten, dan dagen we je hierbij 
uit om contact op te nemen met onze artiestenbegeleiding of met iemand 
van de organisatie. 
 
Artiestenbegeleiding:  Anne van Hooff    06-53271170
     annevanhooff@hotmail.com  
     Jelle Teurlinckx               06-11956227 

jelle_teurlinckx@hotmail.com 
 
De 2 avonden vinden plaats op: 
 
VRIJDAG 22 februari en ZATERDAG 23 februari. 
 
KAARTVERKOOP:  VRIJDAG  1 februari  om 19.00 uur in  

De Höllekes.              
    
                         Hopelijk tot ziens op een van de avonden. 
    
                         Organisatie Stinselse Avond. 
 
 

NIEUWE LEVENSKRACHT STEENSEL 
 
 

Kermisloterij 
 

Hij kon wel eens verstandig zijn in kastjes en laatjes te zoeken naar loten 
van de kermisloterij van 2018. 
 

Nog steeds liggen 5 prijzen te wachten op de winnaars 
 

Het betreft de nummers 9245 - 9413 - 5462 - 8262 - m 6114. 
 
Nog steeds af te halen bij:  
Walter Roozen, Eindhovenseweg 14, tel 534373 
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Nieuwe les modern voor volwassenen! 
 

 

Dinsdag 29 januari start om 21.15 uur een nieuwe lessenreeks modern 
voor volwassenen. De eerste les is een gratis proefles! Vervolgens 
worden er 10 lessen gegeven en bij voldoende animo zal de les 
voortgezet blijven worden! Opgeven kan via ons contactformulier op de 
website www.sidanza.com.   
 

Daarnaast hebben wij ook nog wat plekken in onze jongensgroepen, dus 
als je van stoere dansen, gave moves en les van een écht hiphopper 
houdt, meld je dan snel aan voor een proefles op dinsdag om 15.45 of 
16.45 uur!  
 

 
 

Met dit bericht willen wij de inwoners van Steensel bedanken voor hun 
steun en de enorme hoeveelheid kaarten en berichten na het overlijden 
van Frans, ons pap en opa. 
 

De familie Huijbers.  
 

 
 

Inloopbijeenkomsten groot-
schalige zonne- en windenergie in 
De Kempen 
 

de Kempengemeenten zal alle 
belangstellende informeren over de 
plannen rondom grootschalige zonne- 
en windenergie. 
 
Er zijn geen plenaire presentaties, dus 
iedereen kan binnenlopen wanneer het 
schikt en is van harte welkom van 
16:00- 20:00 uur op: 
- woensdag 6 februari 2019, Den Tref,    
  Alexanderhof 7 in Hapert of; 
- donderdag 7 februari 2019, De  
  Rosdoek, Kerkstraat 10 in Wintelre,   
  of; 
- dinsdag 12 februari 2019, Den  
  Eijkholt, Kapellerweg 3 in   
  Luyksgestel. 
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