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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”: 

 2 september open dag Sidanza Op zondag 2 

september van 11.00 tot 15.00 uur houdt Sidanza weer 

haar jaarlijkse open dag. Iedereen is van harte welkom 

om te komen kijken of om mee te doen. 

 5 september Vergadering Rivierensteate Steensel 

Vanaf 19.00 uur 

 6 september KBO samen eten   

 12 september Alleroudstereis KBO Steensel 

Uitnodiging komt nog te zijner tijd. 

 16 september  Collecte Nierstichting van 16 - 22 

september. 

  

In september is er nog geen film op de tweede donderdag 

van de maand. De volgende filmdag is 10 oktober. Zoals 

gewoonlijk om 14.00 uur in De Höllekes 

De eerste film is : De Pianist 
  

Geef uw programma met beschrijving van activiteiten door 

aan de Pierenbode en bij de website: 

www.dehollekes.nl>>dorpskalender.Kijk hier dus voor je 

iets organiseert of er dan al niet veel gepland staat. 

 

LET OP!! 

 SPAARKAS 

NIEUWE LEDEN ZIJN ALTIJD WELKOM 

opgeven bij Anita of Ellen en bij de bar van de Höllekes 
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Proeverij tijdens Open Monumentendagen 8 en 9 
september 
Net als de voorgaande jaren is ook dit jaar de 

Luciatoren weer open tijdens de Open 

Monumentendagen. De Luciatoren is open van 

11.00 uur tot 14.00 uur op zowel zaterdag als 

zondag. Ook voor mensen die al een keer in de 

Luciatoren zijn geweest, is een nieuw bezoek 

zeker aan te raden. We zijn continue zaken aan 

het verbeteren en onze collectie wordt steeds 

verder uitgebreid.  

Rondom te Luciatoren hebben we inmiddels een 

mooi pad liggen, zodat ook de kant van het 

kerkhof bezocht kan worden door mensen die 

slecht ter been zijn. Van velen hebben we 

gehoord dat ze het nieuwe kruisbeeld en plaquette voor het altaar 

nog niet gezien hebben. Dit is de uitgelezen kans om ook de 

omgeving van de Luciatoren weer eens te bezoeken. Zeker als je ook 

nog eens van lekker bier houdt. 

Dit jaar hebben we namelijk iets nieuws bedacht samen met de 

Stichting De Stinselse Pier. Tijdens de openingstijden op 8 en 9 

september van de Luciatoren is er tevens een proeverij van het 

Stinsels Pierenbier. De drie 

verschillende bieren Toren Trippel, 

Zonnig Pierenblond en Stinselse 

Stout zijn er gratis te proeven. Mocht 

het bier u goed bevallen, is er 

natuurlijk ook de mogelijkheid om 

een mooi flesje te kopen. 

De opbrengst van het Stinsels 

Pierenbier komt voor een groot 

gedeelte weer terug in de Steenselse 

gemeenschap. Stichting Stinselse Pier heeft de afgelopen jaar al 

diverse goede doelen in Steensel gesteund. Hoe meer bier er 

verkocht wordt, hoe beter het met de Steenselse gemeenschap zal 

gaan. Noteer dus alvast 8 en 9 september in uw agenda om even 

bezoek te brengen aan de Luciatoren.  
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Harrie Huijbers Cronieck 
De afgelopen zomer heeft het boek “Mythos” van de veelzijdige 

Engelse auteur Stephen Fry in de top 10 van meest favoriete 

boeken gestaan. Stephen Fry is niet alleen een begenadigd 

schrijver, de meesten zullen hem ook 

kennen als komisch acteur in onder 

andere de Blackadder series, als acteur 

in de Hobbit films of als presentator van 

QI. 

In zijn laatste boek “Mythos” beschrijft hij 

de belangrijkste Griekse mythologische 

verhalen opnieuw. Nu zult u niet direct 

een link herkennen met het dorp 

Steensel, tenzij u regelmatig over het 

dorpsplein loopt. Daar staat namelijk het beeld de 

Schikgodinnen van Saskia Phaeltzer uit 2004. Deze 

schikgodinnen worden uitgebreid door Fry beschreven.Zelf 

dacht ik altijd dat het een stel vrolijke dansende bosnimfen 

waren, maar het verhaal kent toch veel meer diepgang. De drie 

Schikgodinnen worden in het Grieks Moirai genoemd en 

hebben alle drie ook een eigen naam. De godinnen zijn de 

dochter van Nyx (de nacht) en beschikken over leven en 

dood.Klotho de eerste godin spint de draad, die het leven 

voorstelt. De tweede godin heet Lachesis en zij meet de lengte 

van de draad. De derde is de meest meedogenloze van het 

stel. Atropo (letterlijk de ‘onafwendbare’) kiest het moment 

waarop de draad wordt doorgesneden en het leven eindigt. De 

schikgodinnen bepalen dus wanneer iemand sterft. Dit geldt 

zowel voor de mensen als voor de Griekse goden. In zijn boek 

schrijft Fry dat hij zich de drie godinnen voorstelt als een stel 

verschrompelde oude besjes, van top tot teen in het zwart 

gekleed, die kakelend en knikkebollend hun werk doen. De 

meeste kunstenaars kiezen er echter voor om de godinnen af te 

beelden als jonge frisse meiden, gekleed in een luchtig gewaad 

en met een bedeesde glimlach om de lippen. Dit is ook in 

Steensel het geval. 
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Het beeld is in 2004 geschonken door de gemeente Eersel bij 

de opening van het vernieuwde dorpsplein in Steensel. Dit was 

echter niet helemaal een spontane 

gift van de gemeente. Enkele 

inwoners uit Steensel hadden een 

burgerinitiatief ingediend, dat er meer 

kunst in het dorp moest komen. Er 

werden voldoende handtekeningen 

opgehaald en aan alle voorwaarden 

werd voldaan, zodat de gemeente er 

uiteindelijk niet onderuit kon komen. 

De gemeente bleef er echter bij, dat 

het burgerinitiatief daarvoor niet 

bedoeld was. 

Steensel is echter een mooi beeld rijker en de gemeente is dit 

al weer lang vergeten. Denk dan ook vooral om te genieten van 

het leven en zorg ervoor dat Atropo je levensdraad niet door 

knipt wanneer je over het dorpsplein loopt. 
 

Natuurwandeling IVN, gebied de Gender op 26 augustus. 

Zoals in de vorige Pierenbode al aangekondigd is, wordt op 26 

augustus een natuurwandeling georganiseerd door het IVN 

over het gebied de Gender. 

De wandeling begint om 13.30 uur en start bij het Maria 

kapelletje. 

Voor vragen kun je contact opnemen met Ruud Kox, tel. 0497-

516896 

Uitslag Loterijen 
Nieuwe levenskracht 

1. € 250 9245 2. € 100 9319 3. €   50 8271 

4. €   50 5471 5. €   20 6132 6. €   20 9413 

7. €   10 5517 8. €   10 5462 9. €     5 8262 

10. €   5 6144  

Prijzen afhalen Walter Roozen 

Eindhovenseweg 14 Steensel 0497534373 
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 Loterij Wielerronde 
1. 5918 2.  6355  3.  6659 

4. 5136 5.  7922  6.  6596 

7. 6051 8.  5253  9.  6262    10.      7967 

Prijzen afhalen Ad Hoeks  

Knegselseweg 19 Steensel 0497515554 
  

Gezocht: poetshulp 
Ouder echtpaar is op korte termijn op zoek naar een poetshulp 

voor enkele uren per week. Per 2 weken ook bespreekbaar. 

Uren in overleg. Goed loon. Heeft u interesse of kent u iemand 

die nog een poetshuis zoekt?  

Bel dan 0497 513006. 
 

De kerkbanken in de warmte 
Tijdens de hittegolf was het ook in de kerk zeer warm. Mensen 

leunen achterover in de banken en transpireren ook op hun rug. 

Het gevolg was dat nogal wat overhemden en blouses bruine 

vlekken op de rug kregen.  Wij vinden dat heel vervelend maar 

kunnen er in feite niets aan doen.  Het afgeven van die kleurstof 

komt niet van de boenwas. De kerkbanken worden  nooit 

geboend, alleen  af en toe afgenomen met een vochtige doek. 

We vermoeden dat het hout door de hitte kleurstof afgeeft. Iets 

om rekening mee te houden wanneer u weer in de kerk bent als 

het zo warm is. 
  

 

Vrijwilligersbijeenkomst 
Op dinsdag 25 september a.s. is er een bijeenkomst gepland 

voor alle vrijwilligers van de Willibrordusparochie. Het is nog 

niet bekend waar die bijeenkomst zal zijn maar de avond begint 

om 19.30 uur. U ontvangt tijdig bericht van de nadere invulling 

van deze avond en over waar die zal plaats hebben. Wij hopen 

dat velen komen dus zet die datum vast in uw agenda. 
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De eerste wedstrijden van het buurtbiljart 
10-9  rieth wg1 - rieth wg 2   11-9  eindh wg1 - eindh wg2 

13-9  kerkzw  - sch wg        19-9  rieth wg 2 - eindh wg2 

20-9  reenbocht - sch wg 

OPGEVEN PENTATLONTOERNOOI VÓÓR 17 SEPTEMBER 

Aan de bar van De Höllekes  
 

DRINGENDE OPROEP 

We kunnen nog biljarters m/v gebruiken voor het 

buurtbiljart. Kom eens kijken in De Höllekes en geef je op. 
 

Computerclubje 

Als er genoeg liefhebbers zijn wil ik nog één keer het clubje 

opstarten.  

Het is op donderdag van 9.00uur – 10.30 uur 

De eerste bijeenkomst zal zijn op donderdag 13 sptember 

Geef je op bij wklomp@dehollekes.nl of bij de bar 513033 
 

EINDELIJK 
Tijdens de vakantie is de vloer in de grote zaal vervangen. Er is 

gewerkt volgens een erg strak schema, anders was het nooit op 

tijd klaar geweest. Alle firma’s die hieraan hebben meegewerkt 

zijn we dan ook dankbaar. Maar ook een grote groep 

vrijwilligers stond klaar om deze klus te klaren. Er zijn heel wat 

zweetdruppels gevallen, maar net niet te veel, want de vloer 

moest op tijd droog zijn. Na de kermis was er weer een grote 

groep om alles schoon te maken.  

Dank je welaan al die vrijwilligers!!! 

We kunnen nu weer vol trots zeggen: ”De Höllekes ziet er weer 

pico bello uit. Zo goed zelfs dat iemand zei dat het wel een 

dansvloer leek. Er kunnen nu weer volop activiteiten plaats 

vinden zoals o.a. Stinselse avonden, dorpsfeesten, quiz, 

inhalen Sint, optredens muziekvereniging, gym KBO, 

vergaderingen, en nog veel meer. Als iemand nog een goed 

idee heeft, laat het weten en we kijken of het haalbaar is. 

mailto:wklomp@dehollekes.nl
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De vakantie zit er weer op! 

Nu is het weer tijd voor school, werk en andere activiteiten. 
Wij wensen iedereen een heel goed nieuw verenigingsjaar toe 

vol frisse ideeën. 
Tot ziens in De Höllekes  
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Kaarten te koop in De Höllekes 
Er zijn veel nieuwe goedkope kaarten te koop  
voor diverse 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 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.n
l of bij De Höllekes: tel 
513033 

 

De Stinselse Kookpot heeft vakantie 
Elke 3e donderdag van de maand wordt er  
gekookt voor Steenselse gasten.  
De volgende kookpot is: op 20 september!!!!!  
Verder weer elke derde donderdag van de  
Maand Als je een keer niet kunt dan afmelden 
 bij Fridy 514660. Hier kun je je ook aanmelden  
en vragen of er nog plaats is.:  


