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Dorpskalender:  
4 oktober  KBO samen eten;  
6 oktober  Koersbaltoernooi Hapert, KBO Steensel;  
10 oktober Malpietocht voor de wandelaars van Steensel; 
11 oktober film “De Pianist”; 
13 oktober Wensconcert Muziekvereniging Kempengroen en Sint 

Willibrordus, ten gunste van het 40 jaar jubileum Sjuul 
Osenga; 

17 oktober Start collecteweek Stichting SINT Steensel; 
18 oktober Kookpot; 
19 oktober Trick-or-treat-tocht door het dorp met aansluitend een 

horrorfeest voor jong en oud in de Höllekes. 
 
 
 

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  
 

 

 

Wisseling redactie Pierenbode 
Na 16 jaren en 9 maandnummers neemt oprichter Wim Klomp afscheid 
als kartrekker en redactielid van onze Pierenbode. Zijn jarenlange inzet 
heeft de Pierenbode gebracht tot het informatieblad voor de gehele 
Steenselse gemeenschap. 
 
Wim, bedankt voor al jouw inzet en werkzaamheden voor de Pierenbode.  
 
Ook zijn we verheugd u te kunnen melden dat Marcha Bierhof de taken 
van Wim over gaat nemen. Marcha bedankt voor de bereidwilligheid en 
heel veel succes met het samenstellen van de Pierenbode. 
 
Namens het bestuur,  
Geert Coppens voorzitter,  
Stichting Gemeenschapshuis de Höllekes  
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Wat is er zoal te doen in De Höllekes? 
“De Höllekes”  is een gemeenschapshuis waar 
iedereen, de inwoners van Steensel voorop,  
altijd terecht kan. We vinden het gezellig als je  
zo maar eens binnen loopt voor een kopje 
koffie, een ander drankje of om gezellig te buurten.  
Je kunt er post brengen en ophalen. Kaarten en postzegels kopen. 
Zakken halen voor het plastic afval. Je kunt een potje biljarten. Verder is 
er fysiogym op de dinsdag- en donderdagochtend. Woensdagavond 
repetitie muziekvereniging. Jeu de boules, Koersbal, Schaken, 
Filmvoorstellingen. Woensdagochtend ouderengym. Bijna elke avond 
buurtbiljart. Computerclub op donderdagochtend en donderdagmiddag 
biljart recreanten Kempen. Allerlei dansvormen door Sidanza op veel 
tijden gedurende de week. Steensels archief heeft er zijn bijeenkomsten. 
Vergaderingen van verschillende vereniging zoals o.a. Lucida en KBO. 
Verder kun je er terecht voor demonstraties, lezingen, uitvoeringen en 
andere activiteiten! Regel dit met de beheerders. 
 

WIST U DAT……. 
DE HÖLLEKES EEN EIGEN FACEBOOKPAGINA HEEFT!! 

 
 
 

DRINGENDE OPROEP 
We kunnen nog biljarters m/v gebruiken voor het buurtbiljart. Kom eens 
kijken in De Höllekes en geef je op. 
 

 
 

Concert muziekverenigingen Kempengroen en Sint Willibrordus 
Na 40 jaar neemt Sjuul Osenga afscheid van muziekvereniging 
Kempengroen. Al die jaren heeft Sjuul in het bestuur van de vereniging 
gezeten. Maar ook is hij vaandeldrager van het korps geweest. Daarnaast 
droeg hij jarenlang de zorg voor de muziekinstrumenten. Om Sjuul te 
bedanken voor zijn inzet is er op zaterdag 13 oktober een concert. Dit 
concert zal een uitwisseling zijn tussen de muziekverenigingen 
Kempengroen uit Steensel en Sint Willibrordus uit Esch. Beide fanfares 
staan onder leiding van Hans Broes. Het concert vindt plaats in 
gemeenschapshuis De Höllekes in Steensel om 20.00u. Entree is gratis. 
Hopelijk zien wij u op deze avond. 
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Film “The Pianist”  
donderdag 18 oktober om 14.00uur  in de Höllekes  
De film gaat over de belevenissen van een pianist Wladyslaw Szpilman  
En zijn familie tijdens de Tweede Wereldoorlog. De film begint op het  
moment dat de eerste Duitse bommen op Warschau vallen. Dat gebeurt  
terwijl Wladyslaw een concert geeft voor de Warschause radio 
 

 
Dorpsraad Steensel 
De nieuwe Dorpsraad van Steensel is al weer enkele 
maanden actief en volop bezig met nieuwe plannen. 
Wellicht dat het de afgelopen periode wat stiller is 
geweest vanuit de Dorpsraad, maar daar zal in het 
najaar verandering in komen. De Dorpsraad van Steensel zal dan ook 
weer via Social Media te volgen zijn. 
 

De eerste gesprekken met het nieuwe College van B&W van Eersel zijn al 
gevoerd en er zullen de komende maanden nog meer afspraken gemaakt 
worden. De Dorpsraad wil zich net als de gemeente Eersel volop gaan 
richten op de dorpsrinrichting van Steensel. Het heeft veel te lang 
geduurd voordat de straten in Steensel zijn opgeknapt en de riolering is 
vervangen. Dit dient de komende jaren echt voortvarend opgepakt te 
gaan worden. Natuurlijk zal er met de betrokken buurtbewoners vooraf 
contact gelegd worden, wanneer een straat opgeknapt gaat worden. 
 

Tevens zijn wij bezig met het ontwikkelen van toekomstplannen voor de 
kerk en eventueel een coöperatieve volkstuin. Deze plannen zijn echter 
nog erg pril. Wanneer daar meer over bekend is zullen we dat zeker gaan 
mededelen. 
 

Sinds enkele weken heeft de Dorpsraad een eigen e-mailadres. Wanneer 
u vragen en/of opmerkingen heeft over zaken die in Steensel spelen, dan 
kunt u contact opnemen via: dorpsraadsteensel@outlook.com.  
 
 

Voor het warme medeleven dat wij hebben ondervonden na  
het overlijden van onze moeder, oma en superoma Koos  
Meurs-van den Broek willen we iedereen hartelijk danken.  
Het heeft ons goed gedaan. 
 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Meurs  
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Wielerronde Steensel 
Maandag 13 augustus 2018, 17.00 uur. Het stof was na 
de rit van ‘onze lokale helden’ al direct de goot 
ingespoeld. Tja maanden mooi weer en net op onze 
koersdag een flinke hoosbui. Gelukkig hielden onze 
helden het tijdens de rit droog en wat een prestatie 
hebben ze geleverd. 20 Kilometer stoempen over de kasseien in Steensel. 
De 6 deelnemers is het in ieder geval bevallen, zij gaven bijna allemaal 
aan volgend jaar zeken weer mee te doen. De helft van de deelnemers 
belandde op het ereschavot en ging met mooie prijzen naar huis. Mark 
van Schuylenburg (1e), Wim Pepers (2e) en Han Hekkelman (3e), Pieter 
Verwimp hield woord en wist voor Marc Keeris en Edwin Bleijenberg te 
finishen.  Dank voor de dappere strijders en op naar 2019. Stem het 
trainingsschema en de vakantie maar af op deze ronde. Nu hadden de 
heren wel wat geluk. Het parcours was namelijk schoongereden door 
ongeveer 30 kids. Zij wisten er in de oranje shirts een mooie sportieve 
middag van te maken. Met het  zweet op het voorhoofd werd ruim € 
371,-- bij elkaar getrapt voor het goede doel van dit jaar 
(www.drivingnurses.org). Dit bedrag zullen wij vanuit het wielercomité 
aanvullen tot € 500,--. Namens wielercomité Steensel dank aan alle 
vrijwilligers, sponsoren, supporters en fietsers. Tot volgend jaar.  
 
SiDanza  
Het nieuwe dansseizoen is alweer volop van start! Na 
een geslaagde open dag zijn alle lessen weer 
begonnen en de eerste dansjes alweer aangeleerd! 
Komend jaar is SiDanza weer op verschillende 
evenementen te bewonderen; zo treden we in november op met een 
koor in Bergeijk, laten we onze danskunsten zien op de Stinselse Avond 
en hebben we verschillende kleine optredens in de Höllekes gepland. 
Voor mee informatie kun je terecht op onze vernieuwde website: 
www.sidanza.com. Daarnaast hebben wij ook een nieuwe hiphop leraar 
weten te vinden die op dinsdag hele stoere danslessen geeft voor 
jongens! En ook bij de kinderdans op maandag is er nog volop plek! 
Twee gratis proeflessen mag altijd dus kom vooral eens een kijkje 
nemen! 
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Malpietocht, woensdag 10 oktober 2018 
Startlocatie: 
De Familie Suykerbuyck  
Luikerweg 145  
5556 XG Valkenswaard 
 

Een historische plek, want in de septemberdagen van 1944 ontmoetten 
op deze plek inwoners van Borkel de verkenners van onze geallieerde 
bevrijders, de eersten op Nederlands grondgebied, die dwars door 
vijandelijk gebied moesten onderzoeken of de brug verderop  richting 
Valkenswaard nog intact was en sterk genoeg om de oprukkende tanks  
te dragen. Het monument tegenover het café (dat vroeger Het Witte 
Paard heette) vertelt daarover meer. 
 

De routes gaan door de Malpie met z’n heide, bossen en 
zandverstuivingen. Langs het Groot-Malpieven dat in oude luister is 
hersteld en door het gebied van De Vossenberg, waar de KADI-wagen 
weer een plekje heeft om de wandelaars van de nodige hapjes en 
drankjes te voorzien. Verderop gaat het over smalle paadjes langs de 
meanderende Dommel en door het gebied van De Opperheide. Al lijkt het 
misschien voor ervaren wandelaars bekend terrein, toch zitten er stukken 
in de verschillende routes die de lopers aangenaam zullen verrassen. 
 

 
 

Bedankt Jeugdvakantieweek 2018 
Jeugd Vakantie Werk Steensel kijkt weer terug op een geslaagde 
vakantieweek waarin activiteiten zijn aangeboden aan meer dan 60 
kinderen per dag. Dit was natuurlijk nooit gelukt zonder hulp van ouders. 
Wij willen hen daarom nogmaals via deze weg bedanken!  
 

Voor het 3e achtereenvolgende jaar hadden wij weer een fantastische 
locatie waar we gebruik van konden maken, namelijk het Gilde terrein. 
Samen met de “Guld” hebben we de jeugdvakantie week met een 
geweldige dag en feest voor jong en oud afgesloten. Heel erg bedankt 
Gilde St Lucia Steensel. Tot volgend jaar. 
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HALLOWEEN 
Geladen met positieve energie door een geweldige 
vakantieweek gaan we ook dit jaar in het kader van Halloween 
op vrijdagavond 19 oktober, een trick-or-treat-tocht 
organiseren. De kinderen gaan dan verkleed onder begeleiding 

van een eigen ouder in een Halloweenkostuum langs huizen die herkenbaar 
zijn aan zichtbare Halloweenversieringen en roepen “Trick or treat!”, waarna 
ze snoepgoed krijgen. Hiervoor 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. 

 

Let op we doen het dit jaar anders!  
Dit jaar starten we om 18.30uur bij de Höllekes, daar staat iets spannends te 
gebeuren. Verdere informatie hierover volgt nog…  
De trick-or-treat-tocht zal plaatsvinden van 18.45 uur tot 20.00uur. We sluiten 
af in de Höllekes met aansluitend een horrorfeest voor jong en oud. 
 

Net als vorig jaar is er een klein wedstrijdelement. De snoepadressen zullen 
beoordeeld worden op aankleding. Ook zal er naar de kleding van de mee 
lopende kinderen gekeken worden. Dus doe je best! De prijsuitreiking is om 
20.15uur in de Hollekes 
 

Wil je meelopen of je opgeven als snoepadres? Meld je dan uiterlijk vrijdag 
05 oktober aan, door een email te sturen naar jvwsteensel@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 08 
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 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 verantwoordelijk voor hun 
kinderen. JVWS gaat er dan ook van uit dat ouders meelopen tijdens de trick-
or-treat-tocht om hun eigen kinderen en/of die van vrienden te begeleiden. 
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Halloween feest 

“Horrornight “ 
 

Op vrijdag 19 oktober in de Hollekes zal er voor het eerst een 

Halloween feest plaatsvinden (vanaf 20.30). Iedereen is welkom om al 

dan niet verkleed te komen naar de Hollekes om daar samen een 

gezellige en indien gewenst angstige avond te beleven. 

 

Een gedeelte van de Hollekes wordt zelfs omgebouwd tot horror house 

met als thema “Het slot van Dracula” 

 

Bovendien hebben we de DJ FRKS kunnen strikken om te komen 

optreden van 20.30 tot 21.30. Met hun unieke party-act zijn deze  4 

jonge heren klaar voor het grote podium. Zorg dat je dit niet mist. 

Vervolgens zal een andere  DJ de feeststemming overnemen. Zodat het 

in Steensel nog lang onrustig blijft! 

 

 

Gevonden voorwerpen 
Er is een OV-chipkaart gevonden bij de bushalte in Steensel, als U  
hem mist kunt U contact opnemen via tel: 0497-513435 
 
 

Save the date! 
Op zaterdag 17 november komen de bands Multiple Choice en gOn LIVE 
optreden in de Höllekes. De entree is gratis. 
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Intocht Sinterklaas Steensel  
Op zondag 18 november is het feest voor ieder kind, 
Want bij het Hotel en de Hollekes verwachten wij de Sint. 
De stichting wil daarom graag wat traktaties kopen. 
En zal hiervoor eerst nog de jaarlijkse collecte lopen. 
 

Onze collectanten hopen, voor een bijdrage, groot of klein,  
Bij u dan ook aan het juiste adres te zijn. 
Collecteweek Stichting SINT Steensel  
27 Oktober t/m 1 November 
 

En helpt u graag op een andere manier een handje mee? 
Stuur ons dan snel een mailtje en de Sint is tevree. 
 

Stichting Sint Steensel  
sintsteensel@gmail.com 
 
 
 
In en om gemeenschapshuis De Höllekes  
Stinsel in  Kerstsfeer     8 december 2018   

Zet deze dag vast in uw agenda want we hopen weer op een gezellige 
sfeervolle dag. Dat is de kern van “Stinsel in kerstsfeer”. Het is een  leuke 
kerstmarkt met dans, live muziek en diverse kinderactiviteiten. Ook zijn er 
volop mogelijkheden om een  lekker drankje of hapje te nuttigen.  

Oproep: Veel verenigingen en particulieren uit Steensel werken al mee 
aan deze dag maar aanvullingen zijn nog steeds welkom. Want we  willen 
graag de authenticiteit en originaliteit van het evenement in stand 
houden en daarom vinden we dat het moet gaan om zelfgemaakte 
(kerst)artikelen of dingen waarbij het commerciële karakter ondergeschikt 
is aan het goede doel. Ook bepalen we voor dit jaar weer één centraal 
goed doel. Minimaal 10% van alle omzet op deze dag gaat naar dit goede 
doel.  Begin november zullen we gezamenlijk met alle betrokkenen 
hierover beslissen. Voor meer informatie en/of voorwaarden van 
deelname kunt u contact opnemen met wlarmit@dehollekes.nl.  

Een dag door Steenselnaren, voor iedereen die van een sfeervolle kerst 
houdt.  
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Editie “De Pientere Pier” en “het Mysterie van Stinsel” 
 

Na vijf zeer geslaagde edities van de Stinselse Kwis vinden 
we dat het weer tijd is voor iets nieuws. Het mag niet TE 
voorspelbaar worden voor de deelnemers en ook de 
organisatie is wel weer eens toe aan verandering. 

Bovendien zien we dat sommige teams zo groot aan het worden zijn dat 
andere teams er bijna niet tegen op kunnen boksen. Daarom hebben we 
voor het komend quiz jaar iets nieuws bedacht. We gaan strijden om de 
titel “de pientere Pier” en we gaan proberen het “Mysterie van Stinsel” te 
ontrafelen.  
 

Op vrijdagavond 18 januari gaan we in teamverband strijden om de 
titel “De Pientere Pier”.  Hierbij is het de bedoeling dat je een team 
samenstelt. Een team bestaat uit minimaal vijf personen maar maximaal 
10 personen. Met dit team ga je samen een quiz in en om  de Hollekes 
spelen, let op,  zonder digitale hulpmiddelen. Minimum leeftijd om 
mee te spelen is 12 jaar maar verder zijn er geen grenzen gesteld, ook 
iedereen van buiten Steensel mag/kan gewoon meedoen.  Voor de strijd 
om de Pientere Pier  hebben we een nieuw format bedacht waarbij 
iedereen weer een bijdrage kan leveren. Theorie, kennisvragen over de 
meest uiteenlopende onderwerpen, jullie Stinselse kennis zal op de proef 
worden gesteld maar ook de doe opdrachten mogen hierbij natuurlijk niet 
ontbreken. Op het einde van de avond weten we wie zich de Pientere 
Pier van Stinsel 2019 mag noemen  Na afloop van de Quiz zal er volop 
ruimte zijn om onder het genot van de een drankje gezellig te keuvelen 
over de vragen en antwoorden. Tevens zullen we tijdens deze avond ook 
enkele aanwijzingen geven voor het mysterie van Stinsel. 
 

Op Zaterdagavond 6 april zal de 6e editie van de Stinselse Kwis 
plaatsvinden. Ook hiervoor hebben we een nieuw format bedacht. De 
teams zullen trachten het Mysterie van Stinsel  te ontrafelen in het 
dorp. Hierin zullen zeker de elementen van de originele Stinselse kwis 
terug komen.  Hierover zullen we jullie later nog geïnformeerd. Als je al 
een team hebt samengesteld voor “de Pientere Pier” dan kun je dit team 
al opgeven door je aan te melden via stinselsekwis@live.nl. Voor verdere 
vragen over teams inschrijven, reglement of status van aanmelding kun 
je altijd contact opnemen met de organisatie via stinselsekwis@live.nl 
  



oktober 2018   mededelingenblad voor Steensel         16e jaargang nr. 9 10   

TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES 

 

Zaterdag 19 januari om 20.00 uur geeft toneelvereniging  
“Meer Vreugde Kern” de voorstelling Amateurs. 
 

 
 

Altijd al willen weten hoe het er achter de schermen van een amateur-
toneelvereniging aan toe gaat? In ‘Amateurs’ krijgt u een kijkje in de 
keuken van een theatergroep. Om het niveau op te krikken, is een 
professionele regisseur aangetrokken. Tijdens de eerste repetitie in de 
schouwburg gaat er van alles mis: spelers zijn te laat, kennen hun 
teksten niet en het decor is niet af. Is dit zooitje ongeregeld wel met 
acteren bezig of meer met zichzelf en elkaar? En de premièreavond komt 
alsmaar dichterbij… ‘Amateurs’ is een vrolijke en muzikale komedie met 
scherpe dialogen, rake humor en krankzinnige over-de-top scènes. Een 
heerlijk lesje theater maken. Kaarten voor deze voorstelling zijn 
verkrijgbaar in de Höllekes voor €10,- per stuk inclusief consumptie. 
 
 

Harrie Huijbers Cronieck: Boterfabriek 
Soms gaan vernieuwing en historie samen. Een 
voorbeeld daarvan zien we nu op de hoek van 
Riethovenseweg en Joseph Schulteweg. Je moet het 
wel weten, natuurlijk. De bebouwing staat naar  deze 
hoek toe vanaf de oude school nog steeds op 
dezelfde plek als zo’n 200 jaar geleden. Kijk maar 
naar het kaartje van 1832. De vernieuwing betreft het huis dat al eeuwenlang 
dwars op de weg staat. Helemaal verbouwd en geschilderd springt het nu 
nadrukkelijk in het oog. Zie de foto’s hieronder van de situatie voor en na. Het 
is al lang een woonhuis, klein en  
 
verscholen achter de bomen, maar in 1832 was het nog een boerderijtje en 
later was er het boterfabriekje van Steensel in gevestigd. Rond 1900 gingen 
de boeren meer melk produceren en verwerken tot o.a. boter. Eerst deed de 
boerin het karnen en boteren in eigen stal en erf, en gaat ermee naar de 
markt (in Eersel onder de Boterlinde), maar al snel richten de boeren in 
coöperatie boterfabriekjes op. Elk dorp heeft zijn eigen boterfabriek. Soms  
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zelfs meerdere per dorp. Journalist Bas Bierkens heeft daar in 2011 een mooi 
boek over geschreven. In Steensel was het fabriekje aanvankelijk gevestigd in 
de vroegere boerderij van Jan van de Moosdijk (gesloopt), er tegenover aan 
de Riethovenseweg. Vervolgens verhuist het naar de overkant, naar het huis 
dwars op de weg. Van deze fabriek weten we dat de tredmolen voor de 
karnton door een hond in beweging werd gebracht. Voor mensen uit Steensel 
staat dit huis bekend als de boterfabriek. In 1903 is dit de nieuwe fabriek. 
Zowel in 1904 als in 1906 wordt er 204.500 kg melk verwerkt. Het hoofd van 
de school, De Wit, verzorgde de administratie. Het stuk van de weg naar 
Knegsel waar de boterfabriek aan staat, werd de ‘mulkweg’ genoemd (‘mulk’ is 
een Kempisch woord voor karnemelk). De boeren leveren de melk en komen 
één keer per maand bij elkaar om af te rekenen. Van de winst kopen ze een 
vaatje bier en maken dat samen ter plaatse meester. In de volksmond heet 
het gezelschap de Zwiersguld (‘zwiers’ is Kempisch dialect voor ondermelk). In 
Eersel acht men in 1912 de tijd rijp om over te schakelen van handkracht op 
stoomkracht. De coöperaties van Eersel, Duizel, Steensel en Knegsel stappen 
over naar stoomzuivelfabriek St. Benedictus, die half juni 1913 plechtig in 
gebruik wordt genomen. Frans van Nunen (van de Zwanehoeve) zit namens 
Steensel in het bestuur. 
 
 
  
 
 
 
 
 
De verbouwing van de voormalige boterfabriek in ons dorp is ook al ter sprake 
gekomen op de facebook pagina ‘Steensel zoals het was’. In onze jonge jaren 
(1960) woonde daar Fo (Fokke) en Dientje Box. Fokke was een 
landloperachtig type waar wij ver van weg moesten blijven. Piet Hakkens 
herinnert zich dat het bij Fokke en Dientje ’n bietje unne griebus was. Er stond 
zelfs nog een oude tramwagon aan de deur en je moest door de varkensstal 
naar binnen. Marly van Luijtelaar schrijft op de site dat ze nog goed weet dat 
Fo Box een lange zwarte jas droeg. “Hij had ook een hond en iedere keer als 
die hond puppy’s kreeg, gooide hij die dood tegen de binnenkant van de put 
die langs zijn huis stond. Ik had een hekel aan die man omdat hij dat deed.” 
Zo zie je maar. Er is op deze hoek van alles aan de hand geweest en gaat nu 
een nieuw tijdperk in. Dat geldt trouwens ook voor de nieuwbouw er naast. 
Lees in de Pierenbode van november vorig jaar het stukje over de Blinde Jan 
maar eens terug (op website De Höllekes).  
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TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES 

 

Reserveer tijdig een zaal in de “De Höllekes”. Dit kan via 0497-513033 of 
via de website www.dehollekes.nl >>reserveren. 
 

Let op!! 
Als een activiteit niet doorgaat, geef dit dan  
zo snel mogelijk door! 

 
Nieuwkomers 
Laat ons even weten, als u pas in 
Steensel woont. U ontvangt dan 
een welkomstattentie en wij 
weten wie er nieuw zijn in ons 
dorp. Geef het even door aan:  
Gonny Wouters,  
Schulteweg 6, tel:517139  
gwouters@dehollekes.nl  
of 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 18 oktober. Verder weer elke 
derde donderdag van de maand. 
Als je een keer niet kunt dan  
afmelden bij Fridy 0497-514660.  
Hier kun je je ook aanmelden en 
vragen of er nog plaats is.  
 

Kaarten te koop in De Höllekes 
Er zijn veel nieuwe goedkope kaarten te koop voor diverse 
gelegenheden van geboorte tot condoleances, huwelijk, verjaardag 
etc. 
 
Openingstijden Höllekes: 
Maandag, dinsdag, donderdag: 
8.45 – 12.00 en 13.00 tot uiterlijk 01.00 uur 
Woensdag: 
8.45 – 12.00 en 18.30 tot uiterlijk 01.00 uur 

 


