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Buurtkagenda  
(een overzicht van alle georganiseerde dorpsactiviteiten in Steensel. Bron: Buurbook) 
 

 

Datum  Activiteit/Evenement       

        
9 feb. Filmmiddag in De Höllekes     (14.00u-17.00u 
10 feb. Stinselse avond 2023 in De Höllekes    (vanaf 20.00u) 
13 feb. Op de koffie in De Höllekes     (10.00u-12.00u) 
16 feb. De Kookpot in De Höllekes     (12.30u-14.30u) 
18 feb. Sleuteloverdracht       (vertrek 19.00u) 
19 feb. Optocht Pieregat      (vanaf 14.00u)  
20 feb Stinsel got Talent in De Höllekes   (vanaf 14.00u) 

The Masked Playback/Singer in De Höllekes (vanaf 19.00u)  
21 feb Brabantse Brunch in De Höllekes   (12.00u-17.00u) 
23 feb. Repaircafé Steensel in De Höllekes   (9.30u-12.00u) 
20 feb. Wandelen op maandag in De Höllekes  (9.00u-12.00u) 
 

Zet volgende data alvast maar in uw agenda: 
26 maart  Vlooienmarkt FSC Korfbal in en om De Höllekes 
9 april De Kempensessie. Bands die mee willen doen kunnen zich 

inschrijven via info@jam-eersel.nl. Laat de leuke, 
verassende en kwalitatieve covers sets maar komen. 

8 juli  2de editie van het Slipperfestival op het plein bij De 
Höllekes.  

 

14 augustus De 40e Wielerronde van Steensel 
 
 
 

Uw (nieuws)bericht of activiteit in de Pierenbode? 
 

Buurbook zal voortaan de bron zijn voor al uw Steenselse (nieuws)berichten en 
activiteiten. De Pierenbode zal 1x per maand een overzicht zijn van het 
Buurtnieuws en Buurtagenda. Zet daarom uw bericht of activiteit op Buurbook 
via https://steensel.buurbook.nl. Let op, je moet wel ingelogd zijn om de 
berichten te mogen plaatsen of lezen.  De redactie behoudt zich het recht voor 
om het bericht of activiteit te weigeren of aan te passen. Heeft u vragen? Neem 
gerust contact op met de redactie (Manon) via pierenbode@dehollekes.nl 
 

 
 
 
  

http://www.dehollekes.nl/
mailto:info@jam-eersel.nl
https://steensel.buurbook.nl/
mailto:pierenbode@dehollekes.nl
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Tot uw 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 
 
Huisartsenspost SHoKo 
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag 
van 17.00u tot de volgende ochtend 
08.00u en op alle weekend- en 
feestdagen via: 040-2660505 
 
 
 

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 
-  Tennis en Padelvereniging 

Steensel, Knegselseweg 24 
- Huisartsenpraktijk Steensel, 
 Van Kriekenbeeckhof 19 
 

Bloedprikken 
Donderdagochtend (oneven weken)  
(tussen 7.45 en 8.30 uur) 
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De redactie van de Pierenbode gaat veranderen… 
 

 

De redactie van de Pierenbode gaat veranderen, Marcha heeft te kennen 
gegeven te willen stoppen met het maken van de Pierenbode en wil graag 
iemand anders de gelegenheid geven dit over te nemen. We hebben 
Manon Donkers (beheerder) bereid gevonden om de redactie Pierenbode 
over te gaan nemen. 
 

Met Buurbook Steensel krijgen we de mogelijkheid om de inhoud van de 
Pierenbode hierop aan te passen. Zoals eerder gemeld wordt Buurtagenda 
al overgenomen in de Pierenbode, deze is in plaats gekomen van de 
dorpskalender. Het is niet meer mogelijk om activiteiten in de 
dorpskalender te plaatsen, zet ze nu in de Buurtagenda.  
 

De redactie gaat nu ook Buurtnieuws in BUURbook Steensel overnemen 
in de Pierenbode en doet dit op de sluitingsdatum van elke maand op de 
18e net zoals dat met de aangeleverde kopij gebeurt. Het is dus voortaan 
heel eenvoudig om kopij aan te leveren voor de komende Pierenbode 
namelijk een bericht te plaatsen in Buurbook in de categorie “Discussie, 
nieuws, verhaal”. Het zal even wennen zijn maar we hopen dat iedereen 
hieraan wil meewerken. 
 

De redactie blijft zich het recht behouden om een bericht niet op te nemen 
of aan te passen. 
 

 
 

WANDELEN vanaf “De Höllekes” 
 

Op onderstaande data is er voor de liefhebbers een wandeltocht 
van ongeveer 6 tot 10 km. Let op deze zijn gewijzigd i.v.m.  
carnaval.  
* Samenkomst vanaf 9.00 uur met een kopje koffie.  
* Vertrek wandeling ca. 9.30 uur. 
* Afhankelijk van het weer bekijken we welke route gelopen wordt.  
 
De data zijn:   
23 januari, 27 februari 2023 en 20 maart 2023.  
Vanaf april willen we weer gaan fietsen op de 4e maandag van de maand. 
 

 
  

http://www.dehollekes.nl/
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Vastentijd, tijd voor bezinning 
Themabijeenkomst in Steensel voor parochianen 
 

  

Inmiddels zijn een aantal Steensele jongeren en kinderen gestart met de 
voorbereidingen rondom de Communie en het Vormsel. We zijn blij hen 
regelmatig te mogen ontmoeten. Nu het nieuwe jaar begonnen is, hebben we 
ook een eerste bijeenkomst met onze parochianen in Steensel gepland. Zoals 
afgesproken bevat deze een thematisch gedeelte en ruimte voor 
overleg/vergadering. 
 

De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden in gemeenschapshuis de Höllekes 
op woensdag, 1 maart, van 15.00 tot 17.00 uur.  
 

We hebben als uitgangspunt de Vastentijd en Vastenactie genomen. De 
Vastenactie wil meewerken aan een wereld waarin iedereen, waar dan ook, een 
goed leven kan leiden. Een wereld waar mensen zelf werken aan hun 
waardigheid en beschikken over de mogelijkheden en voorwaarden daarvoor. 
Met als doel dat mensen goed voor zichzelf en hun gezin kunnen zorgen en dat 
de wereld rechtvaardig wordt verdeeld binnen gemeenschappen.  
 

Bent u ook benieuwd hoe de Vastenactie dat voor elkaar probeert te krijgen? 
Kom dan naar de bijeenkomst in de Höllekes. U bent van harte welkom! 
Na de themabijeenkomst is er ruimte voor overleg. 
 

Op dit overleg staan deze onderwerpen reeds gepland: 
1. Welkom 
2. Evaluatie momenten die geweest zijn; vrijwilligersavond, Lucia feest en 

grafzegening  
3. Zijn er momenten/activiteiten waarbij we als parochie bij aan kunnen 

sluiten? Jubilea etc.?  
4.  Communiceren van data van overige activiteiten. 
5. Suggesties eerste kwartaal? 
6. …. 

 

Heeft u agendapunten? Mail deze dan naar 
pastoraal@parochieeersel.nl  
We zien uit naar deze ontmoeting! 
 
Namens het pastoraal team graag tot ziens, 
Pastoor van Lamoen 
  

about:blank
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Acteercursus volwassenen voorjaar 2023   

 

De acteercursus (toneelspel, improvisaties) van 
najaar 2022 is door de deelnemers met veel 
plezier gevolgd. We willen opnieuw een 
acteercursus in het voorjaar 2023 organiseren.  
 

Doelgroep : volwassenen vanaf 16 jaar die willen 
leren acteren, toneelspelen, improviseren en 
spelplezier beleven (minimum is 6 en maximum is 
12 deelnemers). 
 

Start van de 5 lessen is op dinsdagavond 7 maart 2023 en wekelijks van 
19:30 – 21:30 uur. De cursus wordt gegeven door Frank van der Aa, docent 
drama in de grote zaal van de Hollekes te Steensel. Bijdrage in de kosten: 
€50,- pp te voldoen bij inschrijven. 
 

Inschrijven bij : Willem van Rooij ( penningmeester Ernst & Humor ) via 
mail wvanrooij@boulot.nl en dit kan uiterlijk tot 1 maart 2023. Aarzel niet 
en schrijf je vandaag nog in! 
 
 
 
 

Vrijdag 10 februari ‘STINSELSE AVOND’   

 

Na een moeilijke periode is het weer eens tijd voor 
een goed feestje! We gaan het dit jaar net even 
iets anders doen. In plaats van 2 avonden, zal er 
dit jaar 1 Stinselse avond zijn. We hebben dit 
besloten vanwege het minder aantal 
aanmeldingen en omdat we de avond wel een 
Stinsels karakter willen laten behouden maar 
uiteraard wel door willen laten gaan! 
 

Het programma zal zonder pauze duren tot ongeveer half 11 en daarna 
zullen we met muziek in de zaal de avond vervolgen. Er zullen een beperkt 
aantal zitplaatsen beschikbaar zijn. 
  

http://www.dehollekes.nl/
about:blank
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Carnaval 2023   

 

Na de koppen bij elkaar gestoken te hebben heeft de organisatie, samen 
met de heren van Stichting De Stinselse Pier en de dames van de Kookpot, 
het volgende programma in elkaar geknutseld: 
 

Zaterdag 18 februari 
19.00 uur Sleuteloverdracht. Traditiegetrouw wisselen de kerkdorpen 
elkaar af. Dit jaar gaan we de sleutel ophalen in bij de Zwetsers in Duizel. 
Heb je zin om mee te gaan? Meld je aan via nikspieregat@hotmail.com  
 

Zondag 19 februari 
14.00 uur Optocht Pieregat. Eindelijk kan de Pieretocht weer doorgang 
vinden! De strijd om ‘d’n Bronzen Wisselpier’, oftewel de Publieksprijs, kan 
weer losbarsten. In verschillende categorieën zijn er geweldige prijzen te 
winnen. We hopen dat veel enthousiaste deelnemers zich inschrijven zodat 
we het publiek kunnen verrassen met een prachtige optocht. Na de optocht 
bast het feest los in de Hollekes met MR DJ. De prijsuitreiking vindt rond 
een uur of 17.00 plaats, uiteraard in de Höllekes. Ook zal er vanuit de 
Hollekes een divers aanbod van eten aanwezig zijn zodat we in avond nog 
door kunnen voor een ouderwets carnavalsfeest met muziek van Mister DJ. 
 
Mocht je materialen beschikbaar of nodig hebben, neem dan contact met 
ons op. En natuurlijk zien we graag je inschrijving tegemoet! Je mailen 
naar pieretocht@hotmail.com en ook zijn we te bereiken op nummer 06-
54620332 (Pepijn Caers) en 06-12758438 (Esther Stappers). 
 

Maandag 14.00 tot 02.00 uur                Mister DJ 
14.00 uur Stinsel got Talent. We steken dit jaar de kindermiddag in een 
bekend jasje. Heb je zin om je favoriete nummer te playbacken of live te 
zingen? Wil je je optreden, dat je op school hebt gedaan tijdens de 
carnavalsviering, nog eens overdoen voor het grote publiek? Schrijf je dan 
in! Dat kan door een mailtje te sturen naar nikspieregat@hotmail.com 
Natuurlijk staan er mooie prijzen op jullie te wachten… Ook deze middag 
en avond is er een diverse aanbod van eten in de Hollekes zodat we meteen 
door kunnen met het avond programma. 
19.00 uur The Masked Playback/Singer. We zijn op zoek naar 
Steenselnaren die hun vrienden en bekenden willen verrassen met een 
zang- en playback act. Wat is de bedoeling? Je verkleedt jezelf  
 

about:blank
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onherkenbaar voert je act op. Stichting Pierenbier maakt het mogelijk om 
de benodigde kleding en maskers van Verkleejebijsee voor hun rekening 
te nemen. Playbacken is leuk, maar live zingen is natuurlijk nog veel gaver! 
We willen je zelfs de mogelijkheid geven om van tevoren je tekst in te 
zingen zodat je op de avond niet gehinderd wordt door een masker o.i.d. 
De opname data zijn op zaterdag 28 januari en 4 februari op afspraak. Het 
publiek probeert te raden wie er achter de vermomde artiest schuilgaat. 
Het verrassingseffect is hierbij nog belangrijker dan het zangtalent.   
Aan het einde van de avond zijn er verschillende prijzen te verdelen: voor 
de beste act, voor de act die het minst vaak goed is geraden én voor 
degene die de meeste artiesten goed heeft geraden! Je kunt je inschrijven 
via nikspieregat@hotmail.com We hebben plaats voor 15 acts en er zijn al 
5 inschrijvingen binnen, dus meld je snel aan! Belangrijk: Houd je 
deelname voor je omgeving geheim, zodat de verrassing bij de ontknoping 
des te groter is. Je aanmelding hoeft niet anoniem te gebeuren: de 

organisatie heeft geheimhoudingsplicht       

 
Dinsdag 
12.00 uur Brabantse Brunch. De Brabantse Brunch is terug van 
weggeweest. We verzorgen voor de Stinselse senioren een heerlijke 
brunch. Inschrijven kan via nikspieregat@hotmail.com of bij Fridy Smolders 
(06-11352298). 
 
Bij ons steken de carnavalskriebels al de kop op… bij jullie ook?! We hopen 
deze dagen een groot aantal feestvierders in de Höllekes te mogen 
verwelkomen. Samen maken we er een geweldig feest van!! 
 
 
  

http://www.dehollekes.nl/
mailto:nikspieregat@hotmail.com
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Het bier van de maand   

 

Februari:  Hertog Jan karakter, Verrassend krachtig (€3,20) 

Hertog Jan karakter, een koperkleurig, Fruitig en mild 

koppig bier met uitgelezen moutsoorten. De smaak en de 

roodkoperen kleur krijgt het van de 3 soorten mouten. 

Munich, amber en karamelmout. Dat zorgt voor de zoete 

smaak en de licht bittere afdronk. Karakter is een mooi, 

krachtig amber bier waar je rustig voor kunt gaan zitten. 

Een prachtig speciaalbier met een unieke smaak. 
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Harrie Huijbers Cronieck   

 

Gresbuizenfabriek op de Stevert 
In de vorige Pierenbode schreven we over de pottenbakkerij die in de 19e en 
begin 20e eeuw meer dan vijftig jaren actief was op de Stevert, in de Tasbroeken 
op de locatie waar nu Wasserij Steensel staat. Dries Wilbers was er de 
pottenbakker, herbergier en boer tegelijk in de huisjes die toen nog achter het 
huidige oude fabriekspand stonden. Er is nog Steensels aardewerk in omloop. 
Onlangs op kerstmarkt hebben we een pot met daarin ‘Steensel’ gegraveerd  
kunnen laten zien. In 1910 verlaat Dries Wilbers de Trasbroeken en verhuist 
naar het café dat hij aan de Eindhovenseweg heeft gebouwd (nu het party- en 
congrescentrum). Wat gebeurt er daarna met de pottenbakkerij in de 
Tasbroeken? De pottenbakkerij wordt een gresbuizenfabriek. Veldhovense 
fabrikanten en notabelen bemoeien zich met het voortzetten van de 
economische activiteiten op de locatie van de pottenbakkerij. Maar ook de 
kinderen Wilbers blijven erbij betrokken. Vooraanstaande Veldhovenaren 
storten zich op de steen- en cementindustrie; een bedrijfstak in opkomst in die 
tijd. Voorloper is de textielfabrikant J.C. van Nuenen uit Meerveldhoven. 
Omstreeks 1850 zet bakker/kruidenier Jan van Nuenen uit Zeelst bij zijn bakkerij 
een kleine weverij op. In 1869 begint zijn tweede zoon Joannes Cornelius van 
Nuenen aan de provinciale weg in Meerveldhoven een handelsonderneming met 
blekerij en ook een weverij. Het bedrijf groeit uit tot een grote damast, pellen 
en linnenfabriek voorzien van een stoommachine van 8 PK. Het linnen wordt op 
eigen bleekvelden naast het riviertje De Gender gebleekt. Een gedeelte van de 
karakteristieke panden staat er nu nog. Jan Cornelius van Nuenen was in die 
tijd de belangrijkste ondernemer in Veldhoven. Van 1891 tot zijn overlijden in 
1909 is hij ook burgemeester van Veldhoven c.a. (inclusief Meerveldhoven). 
Burgemeester J.C. van Nuenen koopt samen met enkele geldschieters 30 ha. 
heidegrond op de grens met Steensel van de gemeente voor ƒ 6.000,-. Onder 
de heide wordt een anderhalve meter dikke leemlaag aangeboord. De aanleg 
van de stoomtram langs de weg van Veldhoven naar Steensel is dan al gereed. 
In 1899 krijgt de vennootschap onder firma opgericht met de naam Van Nuenen 
& Co toestemming voor het bouwen van steenfabriek De Heibloem, gelegen 
nabij de herberg met dezelfde naam. Lange tijd is de Heibloem een belangrijke 
werkgever in Veldhoven met gemiddeld 55 arbeidsplaatsen. In 1936 wordt De 
Heibloem verkocht aan A. Bazelmans (tot 1968).1 Al die tijd hebben er ook 
Steenselse mannen gewerkt. Als de Commissaris van de Koningin Mr. A.E.J. 
baron Van Voorst tot Voorst in april 1907 de toenmalige gemeente Duizel en 
Steensel bezoekt schrijft hij in zijn aantekeningen: “Op de steenfabriek van v.  

 
1 Zie Veldhoven. Van Toterfout tot heden, Jean Coenen, 2006, blz. 280, 306-308, 370-371, 424-426.  
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Nuenen wordt – ten gevolge van de malaise in de steenindustrie – maar slapjes 
gewerkt; daardoor zijn de verdiensten aldaar niet overgroot; bovendien werken 
daar thans zoo goed als geen vreemden. Een en ander werkt zeer mede tot 
handhaving van ordelijke toestanden in Steensel.” Bij zijn volgende bezoek in 
april 1911 noteert hij over Steensel dat “de geest van de menschen over het 
algemeen zeer goed is; die van de arbeiders der steenfabriek van v. Nunen is 
tamelijk goed.” Hier doelt hij dus op steenfabriek De Heibloem en heeft het niks 
van doen met de opvolging van de pottenbakkerij op de Stevert. In gesprek bij 
de gemeente Duizel en Steensel was het niet zo vreemd dat de steenfabriek ter 
sprake kwam, omdat die weliswaar op Veldhovens grondgebied lag, maar 
toebedeeld was aan de parochie Steensel. De parochiële eenheden deden ertoe 
in die tijd. De locatie heet niet voor niets nog steeds De Steenselse Hut.  
In Veldhoven volgt Caspar van Vroonhoven (zie foto) in 1909 de overleden J.C. 
van Nuenen op als burgemeester en volgt ook zijn voorbeeld van fabrikant. Hij 
koopt samen met de medefirmanten Schats en Vervest de grond en de 
pottenbakkerij op de Stevert. Zij bouwen de nu nog bestaande oude 
bedrijfsruimte en starten er een gresbuizenfabriek. De waterdichte gresbuizen 
werden gebruikt als rioolbuizen. Wie vond ze niet bij oudere huizen, verstopt 
door wortelgroei, in voor- en achtertuin. Ongetwijfeld waren de Veldhovense 
ondernemers bij de koop en de fabrieksplannen op de hoogte van de situatie 
bij de familie Wilbers. Medefirmant Ludovicus Henricus (Louis) Schats, geboren 
in Bladel, vestigt zich in 1899 als vleeshouwer (slagerij) in Veldhoven en trouwt 
in 1902 met Wilhelmina Wilbers uit Steensel, een dochter van Dries. Schoonzoon 
Louis Schats is welhaast zeker de tipgever geweest. De andere medefirmant 
Wilhelmus Cornelius Franciscus Vervest is geboren in Tilburg en woont vanaf 
1910 na zijn huwelijk in Eersel. Hij is bouwkundig opzichter en voert daarna ook 
de directie over de gresbuizenfabriek. Hem komen in een volgende aflevering 
nogmaals tegen, want er valt meer te vertellen over de gresbuizenfabriek. Zo 
vindt er in april 1920 een serieuze staking plaats. 
 

  

http://www.dehollekes.nl/
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Nieuws vanuit de dorpsraad   

 

Interim-voorzitter 
Zolang er geen vaste voorzitter is, zal er per kwartaal gerouleerd worden 
tussen de leden van de Dorpsraad. Per toerbeurt zullen de leden de functie 
van interim-voorzitter invullen. Arnold Romeijnders heeft aangegeven het 
eerste kwartaal deze taak op zich te nemen.   
 

Communicatieplatform BUURbook 
Op 18 januari om 17.00 uur was in gemeenschapshuis de Höllekes de 
officiële aftrap van het digitale platform BUURbook Steensel! BUURbook 
ging helemaal los toen daadwerkelijk een ‘hoge’ waardigheidsbekleder het 
digitale lintje doorknipte door een bijna koninklijke druk op de rode knop 
en zo het startschot gaf. Het platform komt voort uit het Visieplan welzijn, 
wonen en zorg (maart 2022). Uit de input voor dit visieplan van de 
Steenselse verenigingen kwam de behoefte aan een gezamenlijke 
dorpsagenda naar voren. Na realisatie hiervan bleek er behoefte aan veel 
meer digitale communicatie binnen het dorp. Waarbij ook het maandelijkse 
dorpsblad de Pierenbode kon worden gedigitaliseerd en geactualiseerd 
(voorlopig blijft de Pierenbode zeker ook nog in papierenvorm verschijnen). 
Op basis van een programma van wensen en eisen leidde de keuze tot 
“BUURbook Steensel”. Dit ging in december jl. online. Bijzonder is dat 
BUURbook Steensel met behulp van eigen middelen is gerealiseerd en 
wordt onderhouden, m.n. door bijdragen van de Steenselse verenigingen, 
de opbrengst van de Stinselse kerstmarkt en een bijdrage van het Oranje 
fonds.  Het platform is hierdoor niet alleen VOOR de inwoners maar ook 
VAN de inwoners. Boven verwachting zijn binnen vier weken al zo’n 
driehonderd inwoners/verenigingen actief op het platform, dit brengt met 
zich mee dat er steeds meer interessante informatie wordt gedeeld. 
Iedereen die betrokken is in of bij Steensel wordt uitgenodigd zich in te 
schrijven.  Mis niks, meld aan!  
 

Voor het gebruik van BUURbook hierbij nog een paar tips: 
1. Wees niet anoniem op BUURbook, vul je profielgegevens in en plaats 

een foto. Met een volledig ingevuld profiel kun je als deelnemer ook 
berichten en reacties plaatsen. 

2. Denk mee en plaats berichten of activiteiten die leuk of interessant 
zijn om te delen met je dorpsgenoten. En als het even kan zet er dan 
een foto bij.  
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Gaat het om een activiteit op een bepaalde datum/tijd maak dan ook 
meteen een agenda aan. Het bericht verschijnt dan ook in de Buurtagenda. 
Er is een projectgroep die de implementatie van het BUURbook Steensel 
begeleidt. Deze is voor vragen, tips en suggesties te bereiken via 
buurbooksteensel@outlook.com.   
 

“Kunstwerk” bij de Mariakapel 
Wij krijgen veel vragen en opmerkingen over het “kunstwerk” in de bomen 
bij de Mariakapel. Veel mensen nemen aanstoot aan het geheel en vinden 
de plek nabij de kapel slecht gekozen. De Dorpsraad heeft al diverse malen 
contact hierover gehad met de gemeente en de stichting kunstroute ‘Het 
groene lint’. Het kunstwerk blijkt onderdeel te zijn van de fietsroute ‘De 
Gloeiige’ uitgezet door Visit Eersel. Wij hebben contact opgenomen met 
Visit Eersel, maar tot nu nog geen reactie mogen ontvangen. Wordt 
vervolgd.    
 

Website 
Alle informatie van de dorpsraad is terug te vinden op onze website: 
www.dorpsraadsteensel.nl. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk 
ook altijd gesteld worden via dorpsraadsteensel@outlook.com of aan één 
van de leden van de Dorpsraad.  
 
 
 
 

Film op de 2e donderdag van de maand 
9 februari 2023, 14.00 uur in “De Höllekes”.  
Georgia Rule 
 

De regisseur van Pretty Woman en Runaway Bride keert  
terug met een heerlijke hartverwarmende komedie waarin 
Lindsay Lohan, Jane Fonda en Felicity Huffman de sterren 
van de hemel spelen.   
 

Entree is €2,- incl. consumptie 
 

Kom genieten van deze mooie film in “De Höllekes” 
 

 

  

http://www.dehollekes.nl/
http://www.dorpsraadsteensel.nl/
mailto:dorpsraadsteensel@outlook.com
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Welkom in Steensel 
 

Wat leuk dat je bent komen wonen in ons mooie dorp Steensel. Wij wensen 
je veel woonplezier toe en hopen je binnenkort te ontmoeten tijdens één 
van de vele activiteiten in ons dorp! Laat even via gwouters@dehollekes.nl 
weten waar je pas bent komen wonen, dan ontvangt u van ons een leuke 
welkomstattentie.   
 

Promoot je bedrijf, club, vereniging, winkel of andere organisatie 

Jij hebt nu de kans om je bedrijf, club, vereniging, winkel of andere 
(vrijwilligers)organisatie onder de aandacht te brengen bij de nieuwe 
inwoners van Steensel! Neem even contact op met Gonny Wouters via 
0497-517139 of gwouters@dehollekes.nl wat mogelijk is. 
 

 

 

 

 

 

  

about:blank
about:blank
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Het mooiste plaatje van Steensel 
 

 

De winnaars van de maand december zijn bekend !! 
 

Volwassenen:      Jeugd:  
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Anita Jansen      Loes Pepers 

 
De winnende foto’s komen voor een maand aan de muur in De Höllekes 
te hangen (rechts bij binnenkomst). 
 

Opdracht maand januari 
Het thema voor de maand februari is carnaval. Maar heb je een andere 
mooi foto die in Steensel is gemaakt, mag je deze ook insturen. Stuur 1 of 
meerdere foto’s in via hetmooisteplaatjevansteensel@outlook.com. 
Inzendingen voor volwassene gaan vanaf nu anoniem. Foto’s worden dus 
geplaatst zonder naamsvermelding. Voor de jeugd wordt de naam wel 
vernoemd. 
 
FOTOWEDSTRIJD OMSLAG PIERENBODE 2023! 
Het zal jullie al wel zijn opgevallen, de Pierenbode  
heeft een nieuwe omslag! De winnaar van de foto- 
wedstrijd is Hans Jansen! Zijn mooie foto zal een  
jaar lang pronken op de omslag. Gefeliciteerd Hans!  

about:blank
mailto:hetmooisteplaatjevansteensel@outlook.com
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