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Dorpskalender  
 

 
30 november  Scouting Steensel Pietenfeest 
8 december  Stinsel in Kerstsfeer 
9 december  Opening kerststal Steensel en onthulling kunstwerk 
13 december Film “The Last Emperor (1987)” 
14 december  Kerstviering KBO 
20 december  Stinselse kookpot 
22 december  Kerstvakantie, De Höllekes gesloten 

t/m 1 januari 2019 
 

Zoals elk jaar is De Höllekes ook dicht in de zomervakantie 
van 5 juli t/m 18 augustus 2019.  

Tijdens de Kermis is het terras wel open! 
 
 
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 kopij 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 
 
Beheerders De Höllekes:  
Coby van de Broek & Piet Sleddens 
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 - 09.45 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 
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Steensel een eigen 
‘Vervoersdienst’ heeft? 
Vervoersdienst Steensel wordt 
mogelijk gemaakt door “Stichting 
De Stern” en is bedoeld ouderen 
en mensen met een lichte 
beperking (niet rolstoel gebonden) 
die geen gebruik kunnen maken 
van het openbaar vervoer, geen 
vervoersmogelijkheid hebben in 
eigen omgeving (buren, kennissen 
en familie) en in principe niet 
verder willen reizen dan 15 
kilometer vanaf het woonadres. 
 

Hoe meldt u zich aan? 
U belt met uw vervoersvraag de 
‘Vervoersdienst Steensel’ via 0497-
513435. De vervoersdienst gaat op 
zoek naar een chauffeur bij u in de 
buurt. U reserveert minimaal twee 
dagen van te voren (m.u.v. 
spoed). 
 

Eigen (financiële) bijdrage? 
U betaald aan de chauffeur. 
Vervoer binnen Steensel kost  
€ 1,00 per rit. Voor overige ritten 
betaalt u € 0,30 per kilometer. 
Indien onze chauffeur moet 
wachten in het ziekenhuis of elders 
wordt € 2,50 extra in rekening 
gebracht voor een kop koffie. Hier 
kunnen eventuele parkeerkosten 
bij komen. 
 

 
 

Opgeven als vrijwilliger 
Ben jij een prima chauffeur? Vind 
jij het geen probleem om iemand 
uit je dorp een keer ergens naartoe 
te brengen? Meld je dan aan voor 
de Vervoersdienst Steensel via 
0497-513435 
 

 
Steensel een eigen  
‘Klussen-dienst’ heeft?  
Deze service wordt eveneens 
mogelijk gemaakt door “Stichting 
De Stern” en is bedoeld voor 
ouderen, mensen met een 
beperking of mensen die chronisch 
ziek zijn en tijdelijk niet in staat zijn 
om kleine klussen in en om het 
huis te doen èn die niemand in de 
omgeving hebben waarop beroep 
kan worden gedaan voor een 
klusje.  
 

Hoe meldt u zich aan? 
U belt met uw klusvraag naar de 
‘Klussendienst Steensel’ via 0497-
513435.  
 

Eigen (financiële) bijdrage? 
U betaald aan de klusser. Een klus 
kost € 2,50 per half uur. De 
materiaalkosten moet u zelf 
betalen. Voor het halen van het 
materiaal in winkel betaalt u  
€ 0,30 per kilometer. 
 
 
 
  



december 2018   mededelingenblad voor Steensel     16e jaargang nr. 11             4   

TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES 

 
 

Kerkberichten 
 

 
 

50-jarig bestaan Dameskoor  
 

Het koor is opgericht in 1968 met 
als doel het verzorgen van rouw-
en trouwdiensten. Dit gebeurt nog 
steeds, maar door het teruglopen 
hiervan, ligt het accent meer op de 
zondagsdiensten die wij, als on-
derdeel van het Gemengd koor, 
o.l.v. dirigente Riet Gosselink bijna 
wekelijks opluisteren. Het aantal 
leden varieerde in de loop der 
jaren. In 1987 werd er een ge-
slaagd beroep gedaan op de KVO 
en het koor breidde zich aanzienlijk 
uit! De laatste jaren neemt het 
ledenaantal af, momenteel zijn er 
17 dames lid, waarvan 13 actief. 
De gemiddelde leeftijd is ruim 80 
jaar. Het is een echte vrienden-
groep, mede daardoor is er 
nauwelijks verloop tenzij nood-
gedwongen door ziekte of 
verhuizing. Vanaf het begin is Dimf 
Bierens-v. Herk bij het dameskoor 
betrokken: een gouden jubilaris!  
Zeer trouw en enthousiast heeft zij 

al die jaren, als alt, een vaste en 

zeer gewaardeerde inbreng in de 

groep! Zij kreeg op zondag 18 

november, de dag dat het koor 

naast het jubileum ook het 

jaarlijkse Ceciliafeest vierde, de 

gouden Gregoriusmedaille uitge-

reikt. Natuurlijk werd ze ook extra 

in het zonnetje en de bloemen 

gezet! Vooruit kijkend: of we als 

dameskoor ons 60-jarig jubileum 

gaan halen is zeer ongewis. 

Enerzijds omdat er geen aanwas 

van nieuwe leden is en de 

vergrijzing toeneemt, anderzijds 

omdat er geen zekerheid is over 

het op termijn open houden van de 

kerk in Steensel. De toekomst zal 

het uitwijzen, wij doen het met 

plezier en blijven ons best doen! 
 

De Kerststal in Steensel 
 

Ook dit jaar wordt er in samen-
werking met het parochiebestuur 
en de stichting Mariakapel op het 
plein voor de kerk door leden van 
de fanfare en het gilde een 
kerststal geplaatst. Bij de stal 
lopen enkele schapen en kippen. 
De kerststal wordt op zondag 9 
december na de H. Mis geopend 
door pastoor Van Lamoen en de 
burgemeester. De kerststal is 
overdag geopend en te bezichtigen 
tot en met  vrijdag 4 januari. Op 
Tweede Kerstdag luistert de 
fanfare de H. Mis op. Na de H. Mis 
speelt de fanfare enkele 
kerstliederen bij de kerststal en zal 
er glühwein en chocomel 
geschonken worden. 
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Onthulling kunstwerk  
 

Het is inmiddels 
ruim twee jaar ge-
leden dat gilde St. 
Lucia uit Steensel  
haar Kringgildedag 
organiseerde. Met 

veel plezier kijken wij terug op 
deze voor-treffelijke en unieke 
gildedag. Een gedenkwaardige 
viering in de kerk, het gebruik van 
de accommodaties in Steensel, de 
mooie optocht met de vele gildes 
door de rijk versierde straten van 
Steensel, een massale opmars op 
het voetbalveld, spannende schiet-
, vendel- en tromwedstrijden, 
tentoonstelling met presentatie 
van het Stinsels Archief en niet te 
vergeten de gezelligheid in en 
rondom de feesttent. Kortom: 
geweldig! Dit alles was niet 
mogelijk geweest zonder de inzet 
van de vele vrijwilligers. Wij zijn 
hen daar dan ook nog steeds zeer 
dankbaar voor. Deze dankbaarheid 
willen we nu tot uitdrukking 
brengen met het aanbieden van 
een écht Steensels kunstwerk aan 
de Steenselse gemeenschap. Het 
kunstwerk krijgt een mooie plek op 
het Kerkplein bij de Luciakerk.  De 
onthulling van het kunstwerk vindt 
plaats op zondag 9 december 
2018, de dag waarop de 
Steenselse gemeenschap het 
Luciafeest viert. Om 10.00 uur  

vindt de feestelijke eucharistie-
viering plaats in de parochiekerk 
met medewerking van Muziek-
vereniging Kempengroen en het 
gemengd koor. Aansluitend wordt 
een vendelhulde gebracht aan het 
kerkelijk gezag, vindt de opening 
van de kerststal plaats en wordt als 
afsluiting het kunstwerk onthuld.  
We nodigen de inwoners van 
Steensel en alle andere geïnteres-
seerden van harte uit om bij deze 
feestelijke onthulling van het 
kunstwerk aanwezig te zijn. 
 
 

Kerstboom gezocht 
 

Voor de kerststal op het plein bij 
de kerk zoeken we nog een kerst-
boom van ongeveer drie meter 
hoog. Staat ie bij U in de weg, het 
gilde komt hem graag omzagen en 
meenemen. Neem even contact op 
met Toon v.d. Ven, Stevert 5 tel.  
516614 of per mail, 
toon.vandeven@outlook.com.  
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Vereniging aan het woord…..  
 

 
 
 

In september 2013 is Vrouwen-
vereniging LUCIDA ontstaan. Een 
vereniging voor álle vrouwen van 
Steensel die graag deelnemen aan 
activiteiten op het gebied van ont-
spanning en ontwikkeling. 
 
Zo kun je bijvoorbeeld denken aan 
samen wandelen, fietsen, knutselen, 
bezoeken brengen aan interessante 
bedrijven of locaties, lezingen door 
gastdocenten over diverse onder-
werpen en ook wordt er jaarlijks een 
volledig dag-uitstapje naar een 
mooie plaats geregeld of gezamenlijk 
een theatervoorstelling bijgewoond.  
 
We geven voor ieder seizoen (van 
eind september t/m mei) een 
programmaboekje uit aan onze leden 
en zij kunnen hieruit een keuze 
maken aan welke activiteiten zij 
willen deelnemen. 
 
In deze drukke tijden is het heel 
belangrijk om de sociale contacten in 
je omgeving levend te houden, ook 
in een kleine kern zoals Steensel. 
Binnen onze vereniging leer je elkaar 
kennen op een heel gezellige en 
ontspannen wijze en hieruit kunnen 
soms ook lange vriendschappen 
ontstaan. Wij verwelkomen vrouwen 
van álle leeftijden en álle gezindten, 

maar wél woonachtig (geweest) in 
Steensel. Wil je eens iets meer van 
ons weten? Bel dan met Margriet 
Maas, onze secretaresse 0497-
515615. Zij kan je meer informatie 
geven en misschien zien we elkaar 
dan op één van onze bijeenkomsten? 
 
Wij zijn blij met je komst! 
 
Namens het Bestuur van 
Vrouwenvereniging LUCIDA 
Miriam Hermans, voorzitter. 
 

 

 
 

 
We hebben een geweldige Trick or 
Treat tocht gehad. Ontzettend veel 

deelnemers! Heel veel 
snoepadressen! Heel erg bedankt 

allemaal. 
 

We willen de Hollekes bedanken 
voor de fijne samenwerking en 

geweldige afsluiting. 
 
Belangrijk om te weten. Deze mooie 
dorpsactiviteit is ontstaan door het 

enthousiasme van een moeder jaren 
geleden. Marcha Bierhof. Haar willen 
we hiervoor nogmaals heel erg voor 

bedanken. 
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“Stinsel in Kerstsfeer” 2018 
 

 
 

Zaterdag 8 december van 14.00 tot 18.00 uur 
in en om gemeenschapshuis De Hollekes 

 

Op zaterdag 8  december vormt de Hollekes alweer voor de zesde 
keer het decor voor Stinsel in Kerstsfeer. Een sfeervolle middag 
om gezellig samen te komen: een borreltje pakken, even genieten 
van verse warme wafels of worstenbrood,  kerststukjes en andere 
met de handgemaakte artikelen kopen, maar ook dans, verhalen,  
live muziek, vuurkorven en diverse activiteiten voor kinderen 
zullen niet ontbreken. Kortom: een dag voor jong en oud om 
gezellig samen te zijn. 

Wat is er nu leuker dan onder het genot van een een kop koffie of een 

glühwein bij een knapperend vuur luisteren naar de sfeervolle live muziek, 

of oude foto’s van Steensel bekijken. Ook kun je genieten van prachtige 

dansvoorstellingen van Sidanza. Voor de kinderen zijn er diverse leuke 

activiteiten zoals luisteren naar een van de spannende verhalen van de 

verhalenvertellers. Een leuke foto laten maken die meteen als kerstgroet 

verstuurd kan worden. Ook worden er allerlei leuke originele 

handgemaakte artikelen aangeboden. Dit jaar zelfs met weer vijf nieuwe 

deelnemers ! 

Even als andere jaren hebben we er voor gekozen om daarnaast één goed 

doel te kiezen waaraan het ingezamelde bedrag gedoneerd zal worden. Dit 

jaar komt de opbrengst ten goede aan het vervangen van de Stinselse 

Kerststal. 

 

 “Stinsel in Kerstsfeer”: een dag door Steenselnaren, voor  
 iedereen die van een sfeervolle kerst houdt.  

 
 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met  wlarmit@dehollekes.nl 
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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. De eer 
om de rubriek af te trappen is aan Anita Caers-Maas. 
 

Omdat voor mij één van de 
charmes van het wonen in een 
klein dorp toch ook het ons-kent-
ons-gevoel is, vind ik het leuk om 
wat meer te vertellen over mezelf 
en wat ik doe. 
 

Ik ben Anita Caers-
Maas, getrouwd      
met Pepijn en 
moeder van Floor*, 
Tijn, Sem en Jip. En 
op ongeveer 2 jaar 

na woon ik al mijn hele leven in 
Steensel.  
 

Na 12 jaar in het basisonderwijs te 
hebben gewerkt, kwam ik on-
geveer 3 jaar geleden op een punt 
dat ik niet meer verder kon zoals 
het ging en ik besloot om te 
stoppen en te kiezen voor meer 
tijd, rust en ruimte voor mezelf en 
ons gezin. De beste keuze die ik 
ooit gemaakt heb!  
 

Want hierdoor kwam er ook bij mij 
weer ruimte voor nieuwe dingen. 
Dingen die ik echt leuk vond, waar 
ik blij van werd, en waar ik door 
alle drukte nooit aan toe kwam. Ik 
startte met de opleiding ener-
getische therapie, waarbij, naast  

 

de behandeling die ik leerde, 
persoonlijke ontwikkeling ook een 
heel belangrijk onderdeel was. Dat  
 

was dus een behoorlijk intensief, 
maar heel bijzonder jaar. Daarna 
heb ik verschillende workshops 
gevolgd op het gebied van 
hooggevoeligheid en de samen-
werking tussen hoofd en lijf, en 
ben ik gestart met de opleiding tot 
kindercoach, die ik in december zal 
afronden. En sinds juli 2018 ben ik 
ook officieel Mind-Walk trainer. 
Mind-Walk is wandelen gecombi-
neerd met invloeden uit mind-
fulness, yoga, ademhalings-
methodes enz. Echt heel fijn om te 
doen!  
 

Mijn 'rugzak' zit inmiddels dus 
behoorlijk vol met alles wat ik tot 
nu toe in mijn leven heb geleerd en 
ervaren, en omdat ik daarmee 
anderen graag wil ondersteunen, 
ben ik afgelopen januari gestart 
met mijn eigen praktijk 
Binnensteboven.  
 

Ik wil mensen (volwassenen en 
kinderen) laten voelen en ervaren 
hoe het is om te ont-moeten, ont-
spannen en ont-wikkelen. Meer  
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rust en aandacht te hebben voor 
jezelf en de wereld om je heen. 
Bijvoorbeeld door een ener-
getische behandeling, coaching, 
workshops en Mind-Walk. 
 

Vrijdag 14 december organiseer 
ik een thema-wandeling, om te 
ontspannen tussen de drukke 
decemberdagen door en met tips  

 

voor een relaxte kerst. Je bent van 
harte welkom! Wil je meer weten? 
Kijk dan eens op 
www.praktijkbinnensteboven.nl.  
Of je kunt het natuurlijk ook 
gewoon aan mij vragen! ;-) 
 

 
 

In de volgende editie zal Simone Pepers, de pen van Anita Caers-Maas 
overnemen.  
 
Scouting Steensel Pietenfeest  
“Scouting Steensel organiseert op vrijdag 30 november voor alle kinderen 
tussen de 7 en 11 jaar het Pietenfeest. In het kort is dat een programma waar 
de kinderen spelletjes doen om chocolademunten mee te verdienen, waar ze 
naderhand snoepgoed mee mogen kopen en verkopen bij winkeltjes die wij 
voor de kinderen opzetten. Wij verzamelen ons op de fiets om 18.30 op het 
dorpsplein, waarna de leiding met de kinderen naar de blokhut fietst. De  
ouders zijn vanaf 20.00 welkom om ook gezellig mee te komen winkelen. 
Rond 20.30 is het programma afgelopen en worden de kinderen terug naar 
het dorpsplein gebracht. Deelname volledig gratis. Vragen kunnen terecht bij 
welpen@scoutingssteensel.nl. 
 
 
 
 

Film “The Last Emperor (1987)” 
donderdag 13 december om 14.00 uur in de Höllekes  
 

The Last Emperor (L'ultimo imperatore) is een  
biografisch-historische dramafilm onder regie  
van Bernardo Bertolucci. Het verhaal gaat over  
het leven van Ai-xin-jue-luo Pu-yi, alias Henry  
Pu-Yi, de laatste Keizer van China. Het was de  
eerste film waarvoor met toestemming van de  
regering van de Volksrepubliek China opnames werden gemaakt in de 
Verboden Stad.The Last Emperor won negen Oscars, waaronder die voor 
beste film, beste regie en beste scenario. 
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Harrie Huijbers Cronieck 
 

 
 

woningbouwvereniging St. Lucia 
 

Onlangs stond deze foto in de Kempenaer. De woningen staan in Steensel 
langs de Eindhovenseweg, schuin tegenover de kerk. Veel meer informatie 
stond er niet bij geschreven. Maar er is wel meer te vertellen over deze 
typische en zeer herkenbare arbeiderswoningen in Steensel.  
 

 
 

De woningen zijn in 1947/48 gebouwd door de “R.K. Woning-
bouwvereniging St. Lucia”. Jazeker, van 1920 tot 1950 had Steensel een 
eigen woningbouwvereniging die daarna is opgegaan in woningstichting 
De Zaligheden te Eersel. Woningbouwvereniging St Lucia is opgericht op 
30 november 1919 nadat bij besluit van de raad van de gemeente Duizel 
en Steensel van 6 juni 1919 financiële steun voor het bouwen en 
exploiteren van ten hoogste tien woningen was toegezegd. In de 
oprichtingsbrief aan de raad lezen we verder over de goedkeuring van haar 
statuten en de toelating van de vereniging als uitsluitend werkzaam in het 
belang van verbetering van de volkshuisvesting, beide verkregen bij 
Koninklijk Besluit van 5 juni 1920. Dat in de vergadering van de vereniging 
gehouden op 29 april 1920, ten einde uitvoering te kunnen geven aan hare 
plannen, besloten is tot het stichten van acht arbeiderswoningen in vier 
blokken elk van twee woningen n.l. vier woningen langs de provinciale 
kunstweg van Steensel naar Riethoven en vier woningen langs de 
provinciale kunstweg van Steensel naar Eersel. Dat de vereniging een eigen  
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kapitaal bezit van ƒ. 500,= verdeeld over 20 aandelen elk bedragende 
ƒ.25,= waarop 20 ten honderd is gestort, en de raad verzoekt een 
voorschot te verlenen van ƒ. 53.300,= conform het bepaalde in de 
Woningwet. De Woningwet van 1901 is belangrijk geweest voor een 
gigantische verbetering van de volkshuisvesting in Nederland. Er kwamen 
voorschriften waar woningen technisch aan moesten voldoen en er kwam 
nationaal geld beschikbaar voor het bouwen van nieuwe woningen. In veel 
plaatsen zijn toen initiatieven als de woningbouwvereniging in Steensel van 
de grond gekomen. Het bestuur bestond  uit burgemeester Panken als 
voorzitter, F. van Nunen (Zwanehoeve) als onder-voorzitter, hoofd van de 
school L.J. Somers als secretaris-penningmeester en de leden P.H. Keeris 
en S.R. Huijbers, met pastoor Boset en architect W. Vervest als adviseurs. 
De woningen aan de Riethovenseweg zijn er nooit gekomen. De eerste vier 
aan de Eindhovenseweg (“de ouw geminte” zei mijn pa) zijn pas in 1927 
opgeleverd. Dat zijn niet de huizen op de foto, maar die er naast richting 
Eersel. Op de foto staat de twee tranche nieuwe woningen van de 
woningbouwvereniging, voor het eerst bewoond in 1948. In ons archief is 
nog veel meer documentatie over de bouw- en verhuuractiviteiten van deze 
St. Lucia aanwezig. Meer voor latere publicatie.
 
 

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.
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Vereniging aan het woord….. 
 

 
 
 
 
 
KBO-(kerkdorp) Steensel is een 
actieve vereniging met ruim 140 
leden.  Waarvan 50 procent ouder 
is dan 80 jaar. KBO-Steensel werd 
opgericht in 1968. Dit jaar 
bestond KBO-Steensel 50 jaar. Dit 
werd groots gevierd met een 
viering in de kerk, een gezellig 
samenzijn in de Höllekes “met 
oog voor jubilarissen en mensen 
die afscheid namen van 
bestuursfuncties’’  en afgesloten 
met een geweldig goed verzorgd 
diner in de Ster. 
 

KBO betekent ook 
‘KOM BIJ ONS’ 

 
Dit zijn de lopende activiteiten.  
- Koersbal  
- Gym voor ouderen  
- Jeu de boules  
- Kaarten  
- Maandelijks samen eten 
- Jaarlijkse dagje uit met bus  
- Fietstocht 
- kerstviering 
 
Helaas hebben we afgelopen tijd 
afscheid moeten nemen van 3 
belangrijke mensen binnen het 
bestuur. Het doet ons daarom 
goed, om te melden dat er weer 
een compleet bestuur is die de 
belangen behartigen van alle 
senioren in Steensel. 
 
Graag verwelkomen we iedereen 
die ouder is dan 50 jaar!  
Namens KBO-Steensel Jac Maas 

 

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, donderdag: 
20 dec. - 17 jan. - 21 feb. - 21 mrt. 
- 18 apr. - 16 mei - 20 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 
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Algemeen 
 

 
 

Verslag natuurwerkdag 2018 
 

Na de aanleg is er massaal 
Elzenopslag gaan groeien op het 
afgegraven gedeelte van de 
natuurweide aan het Kerkdijkje. 
De gemeente heeft dit verwijderd 
door het zwaar te klepelen. Omdat 
deze zware machine de oevers van 
de poelen niet kan berijden is aan 
ons gevraagd of we dit handmatig 
wilden doen. Daarom zijn ter 
voorbereiding op de natuurwerk-
dag vrijdagmiddag de grote bomen 
met een motorzaag omgezaagd. 
Op zaterdag 3 November is door 
een groep van 15 – 20 personen 
met behulp van door de gemeente 
geschonken handgereedschap de 
kleine opslag verwijderd en op 
hopen gelegd. Bij de koffiepauze 
heeft de wethouder ons verrast 
met een appelflap. Daarna hebben 
we op verschillende plaatsen langs 
de Gender de opslag verwijderd, 
zodat er weer zicht is over het 
Gender gebied. Omdat er hard 

gewerkt is door de vele vrijwilligers 
hebben we ook nog een zijde van 
het Haoneven kunnen opschonen. 
Onder het genot van een kop soep 
en een worstenbroodje hebben we 
terug kunnen kijken op een 
geslaagde natuurwerkdag. De 
gemeente maait de boomgaard en 
begroeiing langs de Gender ter 
bevordering van de bloemen en 
plaatst een raster ter bescherming 
van de aanplant, hierdoor is het 
mogelijk de begrazing met 
schapen op te voeren zodat er niet 
opnieuw opslag gaat groeien. Al 
met al een begin van een beter 
stukje natuur aan onze Gender. 
Omdat de gemeente ook plannen 
met de bossen rondom Steensel 
heeft zijn ideeën hiervoor welkom 
bij de stuurgroep Natuur en 
Educatie van de dorpsraad. 
Voorzitter: Ruud Kox 06-51157038  
 
INS Initiatief  Natuurprojecten 
Steensel 

 
 

Als nieuwe vereniging FSC goed van start:  
1 juli jongstleden. zijn KV Fortuna ’68 en KV Steensel officieel gefuseerd, onze 

nieuwe verenigingsnaam is FSC “Fortuna Steensel combinatie”. Veel werk is er 

aan vooraf gegaan om dit te bereiken, maar we kijken succes vol terug naar 

onze samenwerking en opstart. 
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Vrijwilligers gezocht 
 

 
 

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  
 

 

Waterschap De Dommel zoekt Excursieleiders! 
 

Voor de waterzuivering installaties in Hapert, Eindhoven en Tilburg zoekt 
Waterschap De Dommel enthousiastelingen die het leuk vinden om groepen rond te 
leiden op de zuiveringen. Het betreft met name groepen schoolkinderen. Je werkt 
op payroll basis ongeveer 125-175 uur per jaar. Ook als je al gepensioneerd bent 
en het lijkt je leuk om dit te doen dan nodigen wij je uit om te solliciteren. Voor 
informatie kun je een kijkje nemen op onze website www.dommel.nl. Ook vind je 
hier meer informatie over de vacature, onder het kopje Werken bij ons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De zuiveringsregio Hapert heeft een capaciteit van 71.000 eenheden en zuivert het 
afvalwater van de gemeenten Reusel-De Mierden, Bladel en een gedeelte van de 
gemeente Eersel. Dagelijks stroomt er zo`n 8000m3 water door onze 
waterzuivering in Hapert. Al het gezuiverde rioolwater stroomt door Waterpark de 
Groote Beerze.  
  

Gezuiverd rioolwater is schoon, maar er zit geen ‘leven’ in. Hoe kunnen we ervoor 
zorgen dat technisch schoon water weer levend water wordt, vóórdat we het lozen 
op de Natura 2000-beek, de Groote Beerze. In het waterpark doen we dat met een 
uniek systeem van vijvers, sloten, waterplanten en een moerasbos. In 2017 heeft 
Waterschap De Dommel het waterpark heringericht. 
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Sinterklaasfeest in Steensel 
 

 
Sinterklaas en zijn pieten zijn zondag-
middag, 18 november aangekomen in 
Steensel. Vele kinderen, hun ouders/ 
verzorgers en andere belangstellenden 
stonden voor Hotel Steensel de Goed-
heiligman en zijn pieten op te wachten. 
Janneke Renders van Stichting SINT Steensel 
warmde het publiek alvast op waarna 
Wethouder Eric Beex samen met Nils en Ise 
het sinterklaasfeest in Steensel officieel 
opende. 
 

Onder begeleiding van 
muziekvereniging Kempengroen 
trok de Goedheiligman per koets 
door de straten van Steensel 
gevolgd door vele kinderen. Mede 
door het winters zonnetje was het 
gezellig druk. De rit eindigde bij 
Gemeenschapshuis De Höllekes 
waar diverse kinderen hun talenten 
lieten zien bij “Steensel got 
Talent”.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En zoals het bij een Sinterklaasfeest hoort, waren er natuurlijk ook 
cadeautjes voor alle kinderen. Kortom het was een Super geslaagd 
Sinterklaasfeest! 
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Zin in een kerstworkshop? 
Geef je dan snel op! 

 
Ook dit jaar heb ik weer een 
kerstworkshop voorbereid. Je kunt 
kiezen uit 2 verschillende stukken, 
een tafelstuk (45 cm) of een krans 
(50 cm). De volgende data zijn nog 
beschikbaar: 
 

Maandag 10, donderdag 13 of 
dinsdag 18 december  

om 20.00 uur. 
 
Bij meer interesse komen er data 

bij. Kom langs voor meer 
informatie of kijk op: 

www.hetvlijtigliesje.com  
voor een impressie van de 

stukken. 
 

Groetjes Simone 
Het Vlijtig Liesje 

Korte Reen 3 
06 482 69 777 

 
 

Afvalkalender 
 

 
di. 27 nov. PMD, GFT 
di. 11 dec. PMD, GFT, restafval 
do. 13 dec. Papier 
za. 22 dec. PMD, GFT 
 

 

 

Gezocht! 
 

 

Oude telefoonboeken/gouden 
gidsen. Gooi ze alsjeblieft niet 
weg, maar lever ze svp in op 
Weverstraat 54 te Steensel. Ik zit 
bij een carnavalsvereniging in 
Netersel, de Tapkratjes. Wij 
maken onze carnavalswagens 
mede met het papier van 
telefoonboeken/ gouden gidsen. 
 
Alvast hartelijk dank voor u 
medewerking 
Groetjes Nicky Box 
 

 
 

Inzameling bladafval 
 

 
Locaties bladbakken:  
- Eindhovenseweg (kerkplein) 
-  Frans van Nunenstraat (plein 

gemeenschapshuis) 
- Grote Akker 
- Kerkdijkje / Koppelen 
- Riethovenseweg  (kleine bak) 
 
De bladbakken zijn uitsluitend 
bestemd voor inzameling van 
bladafval. Dit betekent dat het niet 
is toegestaan snoeihout en ander 
afval hier in achter te laten. Het 
blad zal  worden verwerkt tot 
compost. 
 
Deze bakken worden woensdag 12 
december 2018 weer verwijderd.  
 


