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Collecteweek Stichting SINT Steensel  
In de week van 27 oktober t/m 1 november komen collectanten van 
Stichting Sint bij u langs voor de jaarlijkse collecte. 
 

 

Dorpskalender:  
1 november  KBO samen eten;  
3 november  Speelgoedbeurs in De Höllekes; 
3 november  Natuurwerkdag Steensel;  
4 november  Gezamenlijke kerkviering in St Willibrorduskerk 

te Eersel ipv in de Luciakerk te Steensel; 
8 november  Film, The Cider House Rules; 
9 november  Schlagerfest VV Steensel; 
15 november  Kookpot; 
15 november  Herfstwandeling, Lucida; 
17 november  Live optredens van Multiple Choice en gOn;  
18 november  Intocht Sinterklaas Steensel; 
19 november  Openbare dorpsvergadering; 
26 november  Lezing over Alzheimer, Lucida. 
 
Andere belangrijke gebeurtenissen in Steensel: 
8 december  Stinsel in Kerstsfeer 
18 januari  Stinselse Kwis “De Pientere Pier”  
19 januari  Voorstelling Amateurs - toneelvereniging  

“Meer Vreugde Kern” 
6 april   Stinselse Kwis “Het Mysterie van Stinsel” 
 
 

Heeft u een dorpsactiviteit?  
Geef dit dan tijdig aan in onze dorpskalender op www.dehollekes.nl 
>>dorpskalender. Deze dorpskalender biedt iedereen de mogelijkheid 
eenvoudig veel mensen in Steensel te bereiken voor zijn/haar activiteit èn 
het voorkomt dubbelplanningen.  
 
Heeft u een bericht voor in de Pierenbode?  
Stuur dit dan vóór de 19e van de maand naar pierenbode@dehollekes.nl  
 

http://www.dehollekes.nl/
http://www.dehollekes.nl/
mailto:pierenbode@dehollekes.nl
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Dorpsraad Steensel 
 

 

De Dorpsraad is inmiddels op volle sterkte en volop bezig met het maken 
van plannen. Naast de werkgroepen die actief zijn (Stinsels Archief, 
Natuur & Educatie en Welzijn), heeft de Dorpsraad ook een viertal 
gemeenschappelijke projecten die we de komende periode als gehele 
Dorpsraad op gaan pakken: Dorpsinrichting, kerkgebouw en omgeving, 
Eindhoven Airport en coöperatieve volkstuin.  
 

Openbare dorpsvergadering 
Op maandag 19 november houdt de Dorpsraad weer een openbare 
dorpsraadvergadering waarbij alle inwoners van Steensel van harte 
worden uitgenodigd. De vergadering start om 20.00 uur in de grote zaal 
van De Höllekes. Noteer deze vergadering dus alvast in uw agenda. 
 

Tijdens de openbare dorpsvergadering zullen alle vier de projecten 
toegelicht worden. Het belangrijkste onderwerp van de avond zal echter 
de dorpsinrichting van Steensel zijn. Daar zijn namelijk enkele grote 
ontwikkelingen te melden. De gemeente zal ook aanwezig zijn en haar 
plannen komen toelichten. 
 

Dorpsinrichting 
De afgelopen weken hebben we al diverse keren intensief contact gehad 
met de gemeente Eersel over de dorpsinrichting van Steensel. Niet alleen 
vinden we dat de groenvoorziening veel beter onderhouden moet 
worden, ook vinden we dat er nu eens echt werk gemaakt moet worden 
van een nieuwe dorpsinrichting. De riolering van enkele straten had 
allang vervangen moeten worden.  
 

De Dorpsraad heeft in het verleden in goed overleg met de gemeente 
besloten om deze werkzaamheden te combineren met de realisatie van 
masterplan Eindhovenseweg. De aansluiting van de N69 op de A67 bij 
Veldhoven is altijd een voorwaarde geweest om te starten met het plan 
voor de Eindhovenseweg. Immers op dat moment zal het verkeer en met 
name het vrachtverkeer door Steensel drastisch afnemen. Ook de 
calamiteitenroute door Steensel kan dan vervangen worden door een 
nieuwe route via de N397 en de N69 naar de A67. De aanleg van de N69 
gaat door, maar er is nog altijd een juridische strijd gaande over de 
precieze aansluiting bij Veldhoven. 
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Plannen 
De gemeente Eersel heeft onlangs besloten om daar niet langer op te 
gaan wachten en wil de komende jaren echt gaan doorpakken. Het is de 
bedoeling om de gehele dorpskern van Steensel (Frans van Nunenstraat, 
Korte Kerkstraat, Joseph Schulteweg, Korte en Lange Reen, Kerkdreef, 
Doornbocht, Sint Lucijweg en ook de Eindhovenseweg tussen de 
rotondes) opnieuw in te gaan richten. Dit betekent dat niet alleen de 
riolering vervangen gaat worden, maar ook de bestrating, voetpaden, 
beplanting en eventueel bomen wanneer ze niet meer in de straat 
passen. De komende jaren zal het dorp dus een enorme metamorfose 
krijgen. 
 

In de eerste helft van 2019 zal er een visieplan voor Steensel geschreven 
gaan worden. Dit plan heeft de mooie titel gekregen: Steensel weer één 
dorp. Het betreft een ambitieus plan van drie jaar. Dit betekent dat het 
volledige plan dus inclusief Eindhovenseweg eind 2021 gereed dient te 
zijn. In het volgende plaatje geeft aan welke straten wanneer aan de 
beurt zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Fase 1:  Frans van Nunenstraat, uitvoering gepland 2019 
 Fase 2:  Lange Reen, Korte Reen, Doornbocht, Kerkdreef, Sinte  

Lucijweg, Schulteweg, Korte Kerstraat, uitvoering gepland 2020 
 Fase 3:  Eindhovenseweg tussen rotondes inclusief ventwegen,  

  uitvoering gepland 2021 
 

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd een mail sturen naar 
dorpsraadsteensel@outlook.com    

http://www.dehollekes.nl/
mailto:dorpsraadsteensel@outlook.com
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Sinterklaasfeest komt er weer aan 

 

SPEELGOEDBEURS 
RUIL/KOOP/VERKOOP 

 

ZATERDAG 3 NOV. 

15.00 UUR – 18.00 UUR 

 

5 EURO PER TAFEL 

 

OPGEVEN BIJ DE HOLLEKES AAN DE BAR OF VIA 

BEHEER@DEHOLLEKES.NL 

(VÓÓR 27 OKT) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

De Höllekes zoekt 
vrijwilligers!! 

 

 
Hebt u wat vrije tijd en zou u wat 

kleine werkzaamheden willen 
verrichten voor ons 

gemeenschapshuis neem dan 
contact op met de voorzitter:  

Geert Coppens. 
gcoppens@dehollekes.nl  

 
 
 

mailto:BEHEER@DEHOLLEKES.NL
mailto:gcoppens@dehollekes.nl
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Beste patiënten van 
Huisartspraktijk Steensel, 
 

 

Graag informeren wij u over de 

volgende zaken. 

Per 5 november gaat huisarts M. 

Widdershoven met 

zwangerschaps-verlof. Zij zal 

worden vervangen door huisarts 

K. Sleddens, welke eerder in onze 

praktijk heeft waargenomen. 

Vanaf 5 november geldt daarmee 

de volgende aanwezigheid: 

Dhr. T. van der Horst: maandag 

ochtend, woensdag ochtend, 

donderdag hele dag, vrijdag hele 

dag. 

Mw. K. Sleddens: maandag hele 

dag, dinsdag hele dag, vrijdag 

hele dag. 

De komende weken tot aan 5 

november zou u zo nu en dan al 

bij mevrouw Sleddens terecht 

kunnen i.v.m. afbouw van 

mevrouw Widdershoven. Vanaf 18 

maart 2019 zal mevrouw 

Widdershoven haar 

werkzaamheden weer hervatten. 

Hieronder stelt mevrouw Sleddens 

zich alvast aan u voor. 

Mijn naam is Karen 
Sleddens. Ik kom uit 
Eersel en woon 
momenteel in 
Bergeijk. Sinds 
december 2017 ben 
ik werkzaam als 
waarnemend 

huisarts. Voorafgaand aan de 
huisartsen-opleiding heb ik 
ervaring opgedaan als arts-
assistent op de afdeling Interne 
Geneeskunde in het MMC 
Veldhoven. 
 
Het mooie van beide vakken vind 

ik de breedte waarin gewerkt 

wordt (leeftijden, geslacht, 

ziektebeelden, fysieke als 

psychische problematiek). De 

persoonlijke, laagdrempelige en, 

waar nodig, intensieve contacten 

maakt dat mijn hart uiteindelijk bij 

het huisartsenvak ligt. Ik voel me 

vereerd dat ik dit mooie vak mag 

uitvoeren en kijk er naar uit in 

Steensel te starten.

 

Daarnaast werken wij sinds september met ‘MijnGezondheid.net’ (MGN); 
een online platform waarmee u veilig afspraken kan maken, vragen kan 
stellen en recepten kan herhalen. Hiervoor dient u zich wel eenmalig aan 
te melden. Kijk voor meer informatie en voor aanmelding op onze 
website; https://huisartspraktijksteensel.praktijkinfo.nl/. 
 

 

http://www.dehollekes.nl/
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Stichting Harapan: Speculaasactie in Steensel 
zorg voor gehandicapten in kindertehuis Maria Stella Maris 
 

 

Op Flores, een van de armste eilanden van Indonesië, is de 
ontwikkelingswerkster Jeanne Colson werkzaam. Zij heeft daar 5 
kindertehuizen voor kansloze kinderen en een internaat voor studerende 
meisjes uit arme gezinnen opgezet. In Nangahure staat een kindertehuis 
waar gehandicapte kinderen verblijven. De financiële steun om goede 
zorg voor deze kinderen te kunnen blijven bieden wordt alsmaar minder. 
Reden voor Harapan om samen met de stichting Nativitas uit Horst in 
actie te komen. Dit gebeurt o.a. door de SPECULAASACTIE. De 
opbrengst van deze actie wordt bestemd voor steun aan de 
gehandicapten in het kindertehuis.                                                                                                                                 
 

Ook u kunt mee doen!!!                                                                                                         
Koop 1 of meer pakken speculaasbrok. Een pak 
met 3 stuks kost slechts € 2,-. In Steensel kunt u 
de pakken speculaasbrok kopen/ bestellen bij: 
Jose Meijer-Castelijns, Hees 28,  
tel. 06-40166140. Voor bedrijven en instellingen: 
in een feestelijke verpakking (€ 0,25 extra) is 
het een leuk presentje met Sinterklaas of Kerst 
voor het personeel!!                                                                                                                                      
 

U kunt ook een gift storten op NL29 Rabo 0177 06 22 66  met 
vermelding: gehandicapten. Stichting Harapan is een ANBI, giften komen 
in aanmerking voor belastingaftrek. Informatie over de actie vindt u op 
www.harapan.dse.nl.  
                                       

 

Beste mensen van Steensel 
 

De collecte voor de Nierstichting heeft het mooie bedrag van € 692,63 
opgebracht. De Nierstichting investeert in onderzoek en genezing van nierziekte. 
De collecte maakt onderzoek mogelijk om wachttijden voor donornieren te 
bekorten, ook voorlichting wordt gegeven om minder zout te gebruiken om 
nierziekte te voorkomen. Dialyse verlengt wel je leven, maar kan je niet beter 
maken, bijna niets drinken veel medicijnen slikken, het sloopt ook nog je lichaam 
en geest. U hebt de collecte goed bedacht, hartelijk dank namens alle 
nierpatiënten. Ook collectanten mijn hartelijke dank. 
 

Riet Gosselink-Timmermans Coördinator Nierstichting. 
 

http://www.harapan.dse.nl/
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Kunst in pastorietuin  
 

 

Steensel is weer een kunstwerk rijker:  in de tuin van 
de pastorie staat een trotse ooievaar met de Stinselse 
Pier te pronken. Dit beeld is ontstaan uit een oude 
boomstam en gemaakt door Arjan van Hout uit 
Oirschot. Mede dankzij de steun van Stinsels Archief en 
in samenwerking met de werkgroep tuin en rondom 
d'n toren kon dit werk worden uitgevoerd. Het is tevens de eerste stap 
naar een renovatie van de pastorietuin die in de loop van 2019 zal 
worden opengesteld voor publiek. 
 

 

Parochie St. Willibrordus 
 

 

Gezamenlijke viering op 4 november in Eersel. Op 
zondag 4 november is er in de Luciakerk hier in Steensel 
geen viering. Die dag vieren we met alle kerkdorpen in 
onze parochie het feest van de H. Willibrordus, de 
patroonheilige van onze parochie. Op deze manier wordt 
benadrukt dat we samen één parochie vormen en 

kunnen we ook de parochianen uit de andere kerkdorpen ontmoeten. 
Afgevaardigden van de koren zingen samen tijdens de Eucharistieviering 
en na afloop kan iedereen nog even blijven om samen koffie te drinken 
en na te praten.  De misintenties van die zondag worden vanzelfsprekend 
in deze viering meegenomen. 
 

                          

                         Alle lessen, onze optredens, de docenten en nog  
                         veel meer informatie, onze nieuwe website bevat  
                         het allemaal. Na lang werken achter de schermen  
                         is hij online gegaan en wij zijn er erg trots op!  
                         Neem vooral eens een kijkje en laat ons weten  
                         wat je er van vindt.    www.sidanza.com 
 

 
 

VERLOREN 
Verloren een Pulsar titanium dameshorloge met leren bandje. 
Wie heeft deze gevonden? Riet Gosselink-Timmermans is het horloge 
verloren. De vinder kan Riet bellen via tel: 0497-513435. 
 

 

http://www.dehollekes.nl/
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Zaterdag 17 november live muziek 
met 2 super bands in De Höllekes 

 

 

Maar liefst 2 bands, Multiple Choice en gOn zullen deze avond non-stop 
muziek gaan maken op 2 podia. Het moet een groot dans spektakel gaan 
worden voor jong en oud. Oude maar ook huidige hits zullen tijdens deze 
unieke avond voorbij gaan komen. Hoe lang is het voor velen onder ons 
niet geleden dat je nog eens heerlijk kunt dansen en swingen met een 
live band, een reden temeer deze avond te noteren in je agenda. Nodig 
daarom al je vrienden, familie en kennissen uit en maak er met z’n allen 
een toffe avond van. We beginnen om 20.30 uur maar de zaal is 
natuurlijk al veel eerder open. Zie hierbij de bios van beide bands. 
 

Multiple Choice  
Coverband Multiple Choice werd in 1986 opgericht. De 
bezetting is als volgt: Carl Smetsers (zang en 
keyboards), Arthur Morpey (zang en bas), Carlo Leijten 
(zang en drums) en Lowie Seuntjens (zang en gitaar). 
 

Tot 1992 speelde Multiple Choice in binnen- en buitenland maar ook in de 
regio in de destijds bekende discotheken en zalen en op de Kempische 
kermissen. Aan optredens geen gebrek. Het gebeurde dat de band zo’n 
vijfentwintig optredens per maand had. De vrije dagen moest dan worden 
gerepeteerd om het voornamelijk Top-40 repertoire actueel te houden. Begin 
jaren negentig werd met een laatste afscheidsoptreden in Den Tref in Hapert 
de band opgeheven en gingen de bandleden ieder hun eigen weg in andere 
formaties.  
 

Maar in 2015 kwamen de leden nog 
een keer bij elkaar voor een reünie-
optreden en dat beviel zo goed dat 
besloten werd een doorstart te 
maken. Carl, Arthur, Carlo en Lowie 
hopen dat de bezoekers van het 
optreden zaterdag 17 november in 
De Höllekes er net zo van zullen 
genieten als de fans die in de jaren 

tachtig de optredens van Multiple Choice afstruinden. Ook in de Höllekes staan 
weer stevige nummers van Toto, Cutting Crew en Dire Straits, maar ook hits 
van Terence Trend d’Arby en Jamiroquai op de playlist. 
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Feestband gOn 
De band gOn timmert de laatste tijd 
behoorlijk aan de weg en verschijnt 
met regelmaat op diverse 
gelegenheden. Ze hebben een 
behoorlijk breed repertoire en maken 
van elk optreden een geweldig feest. 
Zo zullen ze zaterdagavond 17 
november ook verschillende 
hitnummers laten horen van o.a. Tina 
Turner, Keane, Maroon 5, The Scene 

en nog veel meer. De band bestaat uit: Egbert Daal gitaar, Piet van de 
Hurk bas, Piet Hakkens drums/ zang, Albert van Boekel toetsen/ zang, 
Jeroen Looijen toetsen en Sabrina van der Straaten gitaar/ zang. Hou je 
van een gezellige avond met leuke muziek zorg dan dat je erbij bent. 
 
 
 

Wielerronde Steensel roept op! 

Om in fietstermen te blijven een dringende  
oproep, laat wielerronde Steensel niet spaak  
lopen.  
 

U weet allemaal dat een spaak een onderdeel is van een wiel. De spaken 

vormen de verbinding tussen de velg en de as en zorgen voor een stevig 

geheel. Onze vrijwilligers en het bestuur van de Stichting Wielerronde 

Steensel vormen in dit geval de spreekwoordelijke spaken. 

Als wielercomité draaien wij al vele jaren op een grote club enthousiaste 

vrijwilligers. Dat is ook wat Steensel ook zo mooi maakt. Altijd staan er 

weer mensen op om bij te springen of het stokje over te nemen zodat 

zaken juist niet spaak lopen.  

Om de continuïteit van de wielerronde te waarborgen zijn wij zeer 

dringend op zoek naar enthousiastelingen voor het bestuur van onze 

wielerronde. Benieuwd, vragen, aanmelden of gewoon hierover eens van 

gedachten wisselen. Mail naar info@wielerrondesteensel.nl 

Gr. Arno Kennis 

 

http://www.dehollekes.nl/
mailto:info@wielerrondesteensel.nl
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Natuurwerkdag Steensel, 3 november 2018 
 

 

Ook Steensel doet dit jaar mee met de jaarlijkse Natuurwerkdag. 
In samenwerking met de gemeente Eersel gaat het gebied rondom de 
Poelen en De Gender bij het Kerkdijkje onderhanden genomen worden. 

We verzamelen om 9.00 uur aan het einde van het Kerkdijkje, we werken 
tot circa 13.00 uur. Voor gereedschap wordt gezorgd maar neem zelf 
werkhandschoenen mee. Ook kinderen kunnen komen meehelpen. 

Voor koffie/thee wordt gezorgd. Als  je nog vragen hebt kan je contact 
opnemen met Ruud Kox 06-51157038. Deelname is op eigen risico. 

 
 

 

 
 

Stinselse Kookpot 
 
 

De kookpot is voor personen die 
in Steensel wonen en ouder zijn 
dan 65 jaar. Momenteel zitten er 

30 personen aan tafel die een 
heel gezellige tijd hebben, en van 

een lekkere maaltijd genieten. 
Heeft u ook interesse om deel te 
nemen aan de Kookpot? U kunt 
altijd informeren of er plaats is. 

 

Kookdata 2018/2019: 
Do. 15 nov.- Do. 20 dec. 
Do. 16 mrt. - Do. 17 apr. 
Do. 15 mei - Do. 19 jun. 

 

Aanvang 12.30 uur in de Hollekes. 
Leden van de kookpot zijn Anne 

Huybers, Gerrie Smits, Kitty 
Willems, Hendrikje Kakebeeke en 
Fridy Smolders. U kunt ze altijd 
even aanspreken. Telefonisch te 

bereiken 0497-514660 

 

 

 
 
 
 
 
Programma november 2018 
 
Do. 15 nov. Herfstwandeling. 

(Vervoer per auto.) 
                Vertrek 13.00 uur 
                     bij de Höllekes. 
Ma. 26 nov. Lezing over           

Alzheimer. 
Voor de pauze Informatie over 
Alzheimer en na de pauze 
gelegenheid tot stellen van 
vragen. Aanvang: 19.45 uur bij 
de Höllekes. 
 

Niet leden zijn ook welkom. 
Kosten: € 5,00 incl. 

koffie/thee. 
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Nieuws van de Luciatoren 
 

 

De Open Monumentendagen van begin september zijn een groot succes 
geworden. Op zaterdag was het een normale opening met ongeveer 30 
bezoekers, maar op zondag is de Luciatoren anderhalf uur langer open 
gebleven om de meer dan 120 bezoekers te kunnen rondleiden. Ook het 
Stinsels Pierenbier viel in goede aarde. Een enkele bezoeker zagen we in verte 
licht zwalkend weg rijden richting de Lange Reen. Het bier had hem zeer goed 
gesmaakt. 
 

De Luciatoren zal dit jaar nog eenmaal open gaan. Op de tweede zondag in 
december wanneer de feestdag van Sint Lucia gevierd wordt, is de toren weer 
open na de Heilige mis. Natuurlijk is het nog steeds mogelijk om met een 
groep de Luciatoren te bezoeken. Het afgelopen jaar hebben we in totaal al 
375 bezoekers mogen verwelkomen in de toren. Reserveren kan via 
stinselsarchief@outlook.com. De kosten bedragen 1 Euro per persoon met een 
minimum van 15 Euro. 
 

De komende weken zal een lang gekoesterde wens 
van het Stinsels archief in vervulling gaan. Het is 
de bedoeling dat voor 2 november (Allerzielen) de 
vier pastoorsgraven op het kerkhof gerestaureerd 
en schoon gemaakt worden. De pastoorsgraven 
liggen precies tegenover de toren. Wanneer je door de grote poort van het 
kerkhof binnen komt liggen ze rechts in het midden.  
 

Het betreft de graven van de pastoors Boset, Mattthijssen, Peijnenborg en 
Willemsen. Pastoor Boset is een belangrijke pastoor voor Steensel geweest. Hij 
heeft voornamelijk van zijn eigen geld in 1928 de pastorie laten bouwen aan 
de Eindhovenseweg. Na zijn overlijden laat hij een grote som geld na, zodat er 
een nieuwe kerk gebouwd kan worden. Pastoor Matthijssen is de bouwpastoor 
van de huidige kerk en betrokken bij allerlei stichtingen en verenigingen die in 
de jaren ’30 van de vorige eeuw zijn opgericht zoals VV Steensel.  
 

Pastoor Peijnenborg is slechts twee jaar pastoor geweest, maar heeft een 
onuitwisbare indruk achter gelaten in Steensel in het begin van de roerige 
jaren zestig. Van deze pastoor is bekend dat hij na de mis eerder in het café 
zit dan het kerkvolk. Ook liet hij regelmatig het lof ’s middags door de 
kapelaan doen, zodat hij naar het voetbalveld kon. Pastoor Peijnenborg was 
goed bevriend met bisschop Bekkers, die de Heilige mis deed bij zijn 
begrafenis. Pastoor Willems is in de jaren ’90 en begin van deze eeuw pastoor 
in Steensel geweest. Hij staat vernoemd op de plaquette van de Mariakapel 
omdat hij in 2001 deze kapel heeft ingezegend.   

http://www.dehollekes.nl/


november 2018   mededelingenblad voor Steensel     16e jaargang nr. 10             12   

TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES 

 
 

Welkomsborden Steensel 
 

 

Jarenlang is de belettering van de 
welkomsborden aan de invalswegen van 
Steensel op uitstekende wijze vanuit de 
dorpsraad gedaan door Peter van de Berk.  
Peter, nogmaals onze hartelijke dank. 
Hij heeft alle borden en letters 
overgedragen aan Stichting BUS (Beheer 
en Uitleen Steensel). BUS wil de 
verenigingen e.a. van Steensel graag de 
gelegenheid geven hun activiteiten uit te dragen in de welkomsborden. 
Daarbij willen we er nadrukkelijk op wijzen dat de vrijwilligers van BUS de 
belettering niet zelf gaan doen; de verenigingen e.a. moeten zelf de 
teksten maken en plaatsen en na hun activiteit alles weer inleveren. Voor 
het gebruik van de welkomsborden kunt U contact opnemen met BUS. 
Namens BUS, Jan Willems 0497-512174. 
 
 

Film “The Cider House Rules (1999)”  
donderdag 8 november om 14.00uur in de Höllekes  
Homer woont z'n hele leven al in het weeshuis van Dr. Larch  
omdat hij nooit werd geadopteerd. Larch ziet Homer een beetje  
als zijn eigen zoon en heeft hem opgeleid als zijn opvolger. Als  
de jonge geliefden Wally en Candy het weeshuis bezoeken, voert  
Dr. Larch een abortus uit, ondanks het feit dat dat illegaal is.  
Homer besluit, tot verdriet van Dr. Larch, om niet z'n hele leven  
in het weeshuis te blijven werken, maar de wijde wereld in te  
trekken. Hij vertrekt met Candy en Wally naar Wally's familie,  
waar hij aan het werk gaat als appelplukker. 
 

 

 

Openbare dorpsvergadering 

Maandag 19 november 2018 

20.00 uur Rabobankzaal in De Höllekes 

Thema: Steensel weer één dorp 
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Ontmoetingsruimte De Stern “Stichting de Stern” 
(te vinden in het wooncomplex gelegen aan Hoogeind 1a te Steensel) 
 

“Ontmoetingsruimte De Stern is er 
voor alle ouderen uit Steensel. En 
voor iedereen die even een 
praatje wil maken of gezellig wat 
wil drinken”.  
 
Activiteiten 

Een praatje maken, kaartje  
leggen of een spelletje doen. Ook  
kan u meedoen aan een activiteit 
zoals kaarten maken of u neemt  
zelf een handwerkje mee. Om de  
14 dagen is er op de vrijdag- 
middag kienen.  
 
Eigen (financiële) bijdrage 

U betaald € 0,50 per consumptie: 
koffie, thee of frisdrank.  
De kosten voor de kien middag 
bedragen in totaal € 5,00 (€ 4,00 
voor het kienen en 1 euro voor de 
consumpties). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Openingstijden 
 Dinsdag t/m vrijdagochtend 

van 10.00 uur – 12.00 uur  
 Maandag t/m vrijdagmiddag 

van 14.00 uur – 16.00 uur  
(of op sommige dagen tot 
16.30 uur of 17.15)   

 Woensdagmiddag om 13.30 
uur geopend.  

 
Aanmelden is niet nodig. U kunt vrij 
binnenlopen tijdens de hierboven  
genoemde openingstijden. 

 
 

Stichting De Stinselse Pier bestaat 1 jaar!! 
Inmiddels bestaat stichting De Stinselse Pier al weer 1 jaar. Een jaar waarin we 
veel Pierebier hebben verkocht op oa Stinsel in kerstsfeer, de jaarmarkt, 
monumentendag, de wielerronde en het ligt in de Höllekes als cadeauverpakking. 
Hierdoor hebben we een aantal maatschappelijke doelen een goeie financiële 
donatie kunnen doen. Wij willen dan ook iedereen bedanken voor de steun en 
natuurlijk het aankopen van het Pierebier. Dit jaar zullen we ook weer staan bij 
Stinsel in kerstsfeer. Hier zullen we “ Vrienden van de Stinselse Pier” aankondigen. 
Meer info hierover volgt nog. Rest ons nog een ding te zeggen;  
Pierebier, Verrekkes Lekker. 
 

 

http://www.dehollekes.nl/
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De Pientere Pier op vrijdag 18 januari 2019 
 

 

We hebben al diverse leuke reacties gehad over de nieuwe opzet voor de 
Stinselse Kwis. Echter het aantal deelnemers dat mee wil doen, kan nog wel 
een heel stuk hoger. Zoals in de vorige Pierenbode aangegeven gaan we twee 
kwisavonden organiseren.  
 

Op zaterdag 6 april zal de 6e editie van de Stinselse Kwis plaats vinden. 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. 
 

Om de lange wintermaanden door te komen hebben we daarnaast een extra 
kwisavond in het leven geroepen. Op vrijdagavond 18 januari 2019 gaan we 
namelijk strijden om de titel ‘De Pientere Pier’. Hou je van puzzelen en heb je 
veel parate kennis over allerlei onderwerpen dan is dit echt een avond voor 
jou. Je hoeft niet afgestudeerd zijn om mee te kunnen doen. Verstand hebben 
van muziek of de roddelbladen is net zo belangrijk als je kennis over 
natuurkunde of de geschiedenis van Steensel.  
 

Heb je inmiddels al zin om mee te gaan doen? Verzamel dan snel een team 
dat minimaal uit vijf en maximaal uit tien personen bestaat. Dit mogen 
mensen zijn uit het vaste kwisteam, maar wellicht is het leuk om eens te 
kiezen voor een hele andere samenstelling. Ga gezellig kwissen met de buren, 
familieleden of vriendengroep. 
 

De kwis zal in en rondom de Höllekes gehouden worden en het gebruik van 
digitale hulpmiddelen (smartphone, Internet) zal tot een minimum beperkt 
blijven. De minimum leeftijd om mee te spelen is 12 jaar. Ook mensen van 
buiten Steensel mogen gewoon mee doen. 
 

Op het eind van de avond weten wie zich de pientere pier van het jaar mag 
noemen. Gedurende de kwis zullen alle antwoorden op de vragen en 
opdrachten gegeven worden. Na afloop van de kwis is er nog volop ruimte om 
onder het genot van een drankje gezellig na te buurten over de vragen en de 
antwoorden.  
 

Hou je van gezellig kwissen, schrijf je team dan snel in via een mail naar: 
stinselsekwis@live.nl. 
 

 

  



Gemeenschapshuis “De Höllekes”                 website: www.dehollekes.nl                    15 

 
 

 
Heb jij een speciaal talent? Kan je bijvoorbeeld heel goed zingen of 

goochelen en wil je dat graag aan Sinterklaas laten zien? Geef je dan op 
voor Steensel’s Got Talent op Zondag 18 november! 

 
Basisschool Kinderen kunnen zich inschrijven via het formulier dat tijdens 

de collecte wordt uitgedeeld.  De collecte zal plaatsvinden van  
27 oktober t/m 1 november. 

 
 

Het programma op Zondag 18 november is als volgt : 
14:00 uur  Kom kijken bij de opening van het Sinterklaasfeest 
                     met spetterend optreden van de danspieten bij  
                     Hotel Steensel 
14:20 uur        Loop gezellig mee met de optocht door het dorp  
15:00 uur  Verbaas je over alle kinder-talenten van Steensel  

                            Tijdens de kindermiddag in de Hollekes  
                      “Steensel’s Got Talent” 
16:30 uur  Ga rustig op de foto met Sinterklaas en blijf nog  
                     even swingen en zingen met de Pietendisco  

 

Voor Vragen en opmerkingen : sintsteensel@gmail.com 
 

 
 

DJ FRKS 
Vrijdag 19 oktober stonden ze voor het 
eerst voor het grote publiek in De Höllekes. 
Op de eerste editie van het “Halloween 
feest” mochten Finn, Roy, Kars en Siem  
oftewel DJ FRKS het feest openen.  
Eenmaal achter de draaitafel gingen de  
vier jonge mannen helemaal los en  
vertoonde ze vol enthousiasme diverse  
ingestudeerde partyacts.  
 

http://www.dehollekes.nl/
mailto:sintsteensel@gmail.com


november 2018   mededelingenblad voor Steensel     16e jaargang nr. 10             16   

TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES 

 
 

Ruimte / zaal reserveren 
Wilt u een ruimte of zaal reserveren in de “De Höllekes”?  
Dit kan via 0497-513033 of  
via de website www.dehollekes.nl >>reserveren. 
 

Let op!! 
Reserveer tijdig. Als een activiteit niet doorgaat, geef dit dan  

zo spoedig mogelijk door! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dehollekes.nl/

