
Gemeenschapshuis “De Höllekes”                 website: www.dehollekes.nl                    1 

 
 

Dorpskalender  
(een overzicht van alle georganiseerde dorpsactiviteiten in Steensel) 
 

 

Datum   Activiteit/Evenement     
12 januari  Film op de 2e donderdag        

16 januari  Wandelen op maandag        

19 januari  De Kookpot  

        

26 januari  Repaircafé Steensel       

16 februari  De Kookpot      

18 t/m 21 feb   Carnaval Steensel 
18 feb 19.00u Sleuteloverdracht     
19 feb 14.00u Optocht Pieregat     
20 feb 14.00u Stinsel got Talent 

19.00 u The Masked Playback/Singer  
21 feb 12.00u Brabantse Brunch  
   

20 februari  Wandelen op maandag 
 

23 februari  Repaircafé Steensel 
 

Zet volgende data alvast maar in uw agenda: 
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 2023  2de editie van het Slipperfestival op het plein bij De 
Höllekes.  

 

4 augustus De 40e Wielerronde van Steensel 
 
 

Berichten/activiteiten voor de maand februari. kunt u tot 18.00u op 18 
januari 2022 per mail aanleveren via pierenbode@dehollekes.nl. De redactie 
behoudt zich het recht voor om het bericht te weigeren of aan te passen, 
ontvangst wordt bevestigd. Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de 
redactie via 06-14216234. 
 

 
 
 
  

http://www.dehollekes.nl/
mailto:info@jam-eersel.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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Oldstars Walking Korfball bij FSC….. het loopt gesmeerd! 
 

 

FSC staat voor Fortuna Steensel Combinatie, ontstaan uit een nauwe 
samenwerking van beide korfbalverenigingen. Na het opstarten van de 
Kangoeroe Klup voor de jongsten, is sinds 2020 gestart met Oldstars 
Walking Korfball. Het heeft wat uitleg nodig, deze vorm van bewegen, om 
niet het idee te laten ontstaan dat het zomaar wat is. 
 

OldStars Walking Korfball (ook wel Walking Korfball genoemd) is een 
variant van korfbal, speciaal voor mensen vanaf ca. 55 jaar, die op een 
sportieve manier bezig willen zijn. Walking Korfball is een variant van het 
normale korfbalspel en de grootste variant bestaat hieruit dat rennen en 
springen niet toegestaan is, waardoor ook senioren veilig deze teamsport 
kunnen beoefenen. Een scheidsrechter is niet nodig, plezier staat centraal. 
 

Tijdens onze wekelijkse training in Knegsel op vrijdag om 10.00 uur 
beginnen we met een zeer uitgebreide warming up, waarin bijna alle 
spieren die het lichaam heeft wel aan bod komen. Er is bovendien veel 
aandacht voor valpreventie, waarbij we oefenen om het lichaam in balans 
te houden. Na de warming up worden er allerlei baloefeningen gedaan en 
de training wordt afgesloten met een fanatiek potje Walking Korfball. En 
het fanatieke blijkt wel uit het soms toch nog overtreden van de “niet 
rennen- en springenregel”. Jeugdig enthousiasme noemen we het. Tijdens 
het korfbalseizoen trainen we op het veld bij ’t Kûrfke en in de 
wintermaanden in sporthal De Ladder in Knegsel. In het laatste geval doen 
we ook oefeningen op muziek en maken we gebruik van de aanwezige 
sportmaterialen. Ook bij ons is gezelligheid belangrijk en meer nog dan 
misschien bij de jongere sporters letten we op elkaars kunnen en veiligheid. 
Als derde helft drinken we een bakkie koffie en wordt er over van alles 
gebuurt ( doen we ook wel tijdens de training… ). 
Het verantwoord bewegen wordt begeleid door een ervaren trainster, die 
we zeer dankbaar zijn voor haar vrijwillige inzet. Als deelnemer van de Old 
Stars ben je ook meteen lid van de vereniging FSC zodat je door het jaar 
heen wordt uitgenodigd bij activiteiten van de vereniging. Wil je meer 
informatie? Kijk dan op de website www.fsckorfbal.nl 
 

Geschreven door een enthousiast lid 
  

http://www.dehollekes.nl/


januari 2023   mededelingenblad voor Steensel     21e jaargang nr. 1               4   

TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES 

  



Gemeenschapshuis “De Höllekes”                 website: www.dehollekes.nl                    5 

 
 

Herinneringsmedaillon   

 

Bij gelegenheid van de sluiting van de Sint Luciakerk op 
9 oktober 2022 is door Willem van Rooij een 
herinneringsmedaillon gemaakt. (Zie foto). Alle 
vrijwilligers hebben inmiddels een medaillon ont-
vangen. Belangstellenden kunnen deze afhalen bij Ad 
Bierens, Riethovenseweg 29A. Bestellen mag ook via: ad.anne@hetnet.nl   
 

 
 

Film op de 2e donderdag van de maand 
12 januari 2023, 14.00 uur in “De Höllekes”.  
The Proposal 
 

Margaret dreigt uitgezet te worden naar Canada. Door zich  
te verloven met haar onschuldige assistent Andrew probeert  
ze dit te voorkomen. Hij gaat akkoord onder één voorwaarde:  
zij moet zijn familie in Alaska ontmoeten. 
 

Entree is €2,- incl. consumptie 
 

Kom genieten van deze mooie film in “De Höllekes” 
 

 

 
 

Gevonden voorwerpen: 
 

                 Gevonden op het Molenpad: goudkleurig armbandje. Voor    
                 meer info, neem contact op via:  
                 miekevdsanden@hotmail.com.  
 

                 Gevonden op de Knegselseweg: bril van eyelove op sterkte,  
                 bruin met lichtbruin. Voor meer info, neem contact op via    
                 looij695@hotmail.com.  
 
  

http://www.dehollekes.nl/
mailto:ad.anne@hetnet.nl
mailto:miekevdsanden@hotmail.com
mailto:looij695@hotmail.com
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Carnaval 2023   

 

We zitten nog midden in de kerstperiode, maar ondertussen worden er al 
plannen gesmeed voor carnaval! 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. De 
prijsuitreiking vindt rond een uur of 17.00 plaats, uiteraard in de Höllekes. 
Mocht je materialen beschikbaar of nodig hebben, neem dan contact met 
ons op. En natuurlijk zien we graag je inschrijving tegemoet! Je kunt mailen 
naar pieretocht@hotmail.com Ook zijn we voor informatie te bereiken op 
nummer 06-54620332 (Pepijn Caers) en 06-12758438 (Esther Stappers). 
 

Maandag 20 februari 
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… 
19.00 uur The Masked Playback/Singer. We zijn op zoek naar 
Steenselnaren die hun zang- en playbacktalent willen laten zien en horen. 
Wat is de bedoeling? Je verkleedt jezelf onherkenbaar voert je act op. 
Playbacken is leuk, maar live zingen is natuurlijk nog veel gaver! Het 
publiek probeert te raden wie er achter de vermomde artiest schuilgaat. 
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  
 

about:blank
about:blank
about:blank
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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 21 februari 
12.00 uur Brabantse Brunch. De Brabantse Brunch is terug van 
weggeweest. We verzorgen voor de Stinselse senioren een heerlijke 
brunch. Inschrijven kan via onderstaande strook. 
 

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!! 
 

 
Opgavestrook Brabantse Brunch op dinsdag 21 februari 2023 
€ 12,50 per persoon inclusief 2 consumpties (betaling te voldoen bij 
opgave) 
 
Naam  _____________________________________________________________ 
 
Adres   _____________________________________________________________ 
 
Telefoonnummer  ___________________________________________________ 
 
Inleveren bij de Höllekes of op Frans van Nunenstraat 37a.  

 
  

http://www.dehollekes.nl/
about:blank
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Het bier van de maand   

 

Januari:  Brugse Zot, Een heerlijk bier vol toeters en bellen! 

Het heerlijke goudblonde speciaalbier met een rijke 
schuimkraag en een complex karakter vol fruitige en 
kruidige aroma’s. Het is een evenwichtig door-
drinkbaar bier dat op een speelse ongedwongen 
manier ieders smaak weet te bekoren.  
 

Brugse Zot Blond, een goudblond bier met een alcoholgehalte van 6%. Het 
wordt gebrouwen met 4 verschillende moutsoorten en 2 aromatische 
hopvariëteiten en viel onmiddellijk in de smaak, zowel in Brugge als ver 
daarbuiten. 
 

Binnenkort verkrijgbaar bij De Höllekes:  
 

Binnenkort gaan we bij De Höllekes het Stinsels 
Pierenbier verkopen. Naast de leuke Cadeaupakketten 
die we al hadden, gaan we ook Het Stinsels Pierenbier 
opnemen in ons bierassortiment.  

 
Genieten van een heerlijk biertje en tegelijk de                       

Stinselse gemeenschap steunen, ik zeg winwin!!! 
 
Stichting De Stinselse Pier 
Na het winnen van 'De Stinselse kwis 2017' met ons beste idee van Stinsel 
hebben we beloofd het Pierebier op de markt te brengen. Het Pierebier 
wordt verkocht vanuit Stichting De Stinselse Pier. Het doel van deze 
stichting is het financieel ondersteunen van maatschappelijke doelen in 
Steensel. De opbrengsten van de verkoop van het Pierebier zullen dan ook 
gaan naar  deze goede doelen! 
 
  

about:blank
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WANDELEN vanaf “De Höllekes” 
 

Op de derde maandag van de maand is er voor de liefhebbers  
een wandeltocht van 6 tot ongeveer 10 km. Samenkomen  
vanaf 9.00 uur met een kopje koffie om even te inventariseren  
wat men wil. Vertrek wandeling ca. 9.30 uur. Afhankelijk van  
het weer bekijken we welke route gelopen wordt. De data zijn:   
16 januari 2023, 20 februari 2023, 20 april 2023. Vanaf april  
2023 willen we weer gaan fietsen op de 4e maandag van de maand. 
 

 
 

Bedankt…. 
De enorme hoeveelheid warme reacties na het veel te kort ziekbed, en 
overlijden van ED VAN DE WAL waren overweldigend.  
 

Wij willen iedereen bedanken die, op welke wijze dan ook, met ons heeft 
meegeleefd. 
 

Lilian, Demi, Heidi en Dirk  
 

 

 

BUURbook 
Vanaf 18-12-2022 is de dorpskalender op de Hollekes website vervangen door 
de buurtagenda in BUURbook. Zie https://steensel.buurbook.nl/agenda Dus zet 
je nieuwe activiteiten in de buurtagenda. 
 

tips: 
Je moet ingelogd zijn om de berichten te mogen lezen. Het is niet wenselijk om 
anoniem op BUURbook Steensel te staan en we vragen iedereen om je gegevens 
te completeren met je eigen naam en een foto dan mag je ook berichten en 
reacties plaatsen. Op een pc of tablet kun je inloggen op de website 
https://steensel.buurbook.nl en dan zie je meer mogelijkheden dan via de app 
op een telefoon. De extra functies zijn o.a. Buurtnieuws, Buurtgids en 
Fotogalerij. Als je vindt dat je teveel pushberichten of mailberichten krijgt dan 
kun je de pushberichten instellen bij je gegevens in de app op je telefoon en de 
instelling voor de mailberichten kun je aanpassen op de website 
https://steensel.buurbook.nl bij je gegevens. Als je een bericht plaatst kun je 
daar meteen een agenda voor aanmaken en de datum en tijd kiezen. Je kunt 
ook meerdere data eraan koppelen of herhalen. Als je het bericht koppelt aan 
de categorie discussie, nieuws, verhaal  komt het bericht in Buurtnieuws. 
 

Volg de berichten van de projectgroep BUURbook Steensel leeft! 
 

   

http://www.dehollekes.nl/
https://steensel.buurbook.nl/agenda
https://steensel.buurbook.nl/
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Harrie Huijbers Cronieck   

 

Een pottenbakkerij in Steensel 
Misschien heeft iemand wel eens een aardewerk pot uit Steensel in zijn of 
haar handen gehad. Of in een kelder of op zolder zien staan. Bijvoorbeeld 
zo’n Keulse pot waarin mijn moeder zuurkool inmaakte. Die kans bestaat 
want ooit was Steensel een pottenbakkerij rijk. Die stond op de Stevert, in 
de Tasbroeken, op de plek waar nu Wasserij Steensel in bedrijf is. Daar 
werden op ambachtelijke wijze met handen en voeten aardewerk potten 
en schalen voor huishoudelijk gebruik gefabriceerd. En wel ruim vijftig 
jaren lang, van ongeveer 1850 tot 1908. Stinsels Archief denkt dat ze een 

bewerkte pot in bezit heeft en een 
beschilderde op de foto, maar is op zoek 
naar meer. Inmiddels weten we er drie 
te staan in Westerhoven en Bergeijk, bij 
nazaten uit de familie Moors. In de linkse 
op de foto staat zelfs Steensel 
gegraveerd. Hoe is die pottenbakkerij op 
de Stevert gekomen, wie waren de 
pottenbakkers, hoe is die na jaren weer 
verdwenen, en wat gebeurde er daarna?  

Peter Joseph van Hout was boer op de Stevert en vader van een groot 
gezin met twaalf kinderen uit twee huwelijken. Zijn boerderij stond op de 
huidige hoek van de Stevert met de Tasbroekweg. De boerderij is later 
overgenomen door de familie Meurs, enkele jaren geleden gesloopt en op 
die plek is dit jaar in boerderijstijl een nieuwe woning gebouwd. Zijn zoon 
Theodorus, geboren in 1831, was geen thuiszitter. Het bevolkingsregister 
(1850-1859) vermeldt dat hij in 1851 tijdelijk vertrokken is naar Bree en in 
1854 het huis verlaat naar Neer in Limburg. 
Wellicht omdat hij pottenbakker wilde worden; 
om zich daar te bekwamen in dat ambacht en 
beroep. Het moet vlak voor 1850 zijn geweest 
dat Peter Joseph van Hout voor zijn zoon Dorus 
een pottenbakkerij heeft opgericht en gebouwd 
in de Tasbroeken. Zoals de foto laat zien 
stonden er vroeger bij het huidige 
bedrijfsgebouw ook enkele oude woningen waar 
de pottenbakker woonde. 
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Heemkundeman schoolmeester Cornelis Rijken uit Veldhoven schrijft er in 
de jaren voor de oorlog over in zijn verhalen over Steensel. “De eerste 
pottenbakker Dorus van Hout is ‘jong’ gestorven (1857, 26 jaar). Na zijn 
dood heeft de pottenbakkerij ’n tijd ‘leeggestaan’ … Daarna is ze verhuurd 
aan ’n pottenbakker bijgenaamd Peerke Pot.” Dit laatste klopt niet. Peter 
Johannes Moors, Peerke Pot, vestigt zich in 1848/1849 op de Stevert en is 
de eerste knecht op de pottenbakkerij van Dorus van Hout. Hij is afkomstig 
uit België, geboren in Kerniel bij Borgloon onder Hasselt. Bovendien 
overlijdt hij eerder dan Dorus. Wat wel klopt is de anekdote die meester 
Rijken over hem vertelt. “Peerke Pot … was weduwnaar (sinds 1853) en 
op z’n ouden dag nog getrouwd met Koba v.d. Heyden (36 jaar). Peerke 
was sukkelende en daarom ging Koba vanuit het dorp naar Peerke op de 
Stevert zelve vrijen. Peerke heeft echter niet het genoegen gehad bij z’n 
Koba te mogen slapen, want in den vroege nacht volgende op den 
trouwdag (31-01-1855, 60 jaar), heeft Peerke het tijdelijke met het 
eeuwige verwisseld (of liever? ‘de kraaienmars geblazen’). Koba is later 
hertrouwd met ‘n zekeren van Litsenburg” (in 1861 met Arnoldus van 
Lutsenburg uit Den Haag). Volgens de burgerlijke stand is Peerke niet in 
de huwelijksnacht overleden, maar zes dagen later. In de overlevering 
worden verhalen vaak sterker verteld dan exact waar. Na het overlijden 
van Dorus van Hout komt de pottenbakkerij in handen van ene Johannis 
Maes, geboren in Venray, die zich in december 1857, 30 jaar oud, met zijn 
gezin vestigt op de Stevert afkomstig uit Vierlingsbeek. Deze Johannis 
houdt het echter niet lang vol, want in het volgende decennium neemt 
Andreas (Dries) Wilbers het bedrijf over. Hij is ter plekke zowel boer, 
herbergier en pottenbakker en maakt van het laatste een bloeiend bedrijf. 
Terugkijkend schrijft de krant in 1916 “… alom in ’t ronde bekend was, de 
pottenbakkerij van Wilbers, die in een gezellig hoekje, waar ’t niet aan 
natuurweelde ontbrak, door velen vaak werd bezocht. Daar togen onze 
schilders heen, die op zoovele producten uit deze primitief werkende 
fabriek de eigenaardigste motieven hebben gemaald. Steenselsche potten, 
die thans op menige oude kast te pronk staan, terwijl de zorgzame 
huisvrouw ze nog steeds gebruikt om voor den geliefden winterkost te 
zorgen, zuurkool en groene boonen.” Andreas Wilbers kw  am uit Sambeek 
gelegen bij Boxmeer aan de Maas. Pottenbakkers werken met klei. Deze 
grondstof is te vinden langs de zeekust of de grote rivieren. Geen wonder 
dus dat de opvolgers van Dorus van Hout uit plaatsen langs de Maas 
komen. Pottenbakkers kneden en boetseren/modelleren klei in allerlei 
vormen die daarna door middel van verwarming worden verhard tot  

http://www.dehollekes.nl/
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aardewerk (900-1100 graden) of steengoed (gres; 1100-1300 graden). 
Steengoed is waterdicht. Na het bakken worden de voorwerpen 
geglazuurd. Dries trouwt, 25 jaar oud, hier in 1865 met Adriana Riga, en 
na haar overlijden in 1876 met Johanna Beerens uit Hoogeloon. Van hun 
16 geboren kinderen overlijden er 6 in hun eerste levensjaren. Dries kon 
blijkbaar ook als een driftkikker uit de hoek komen, want in juni 1886 wordt 
hij bij de arrondissementsrechtbank in Den Bosch aangeklaagd omdat hij 
“Johannes van Hout door hem met een stoel tegen het hoofd te werpen 
moedwillig te hebben mishandeld en verwond.” Er volgt geen veroordeling 
bij gebrek aan rechtsgeldig bewijs. Zou het incident zo met een sisser zijn 
afgelopen? Het lijkt erop dat Dries er in Steensel in ieder geval geen slechte 
naam aan overhoudt. In de beginjaren 1900 verlegt hij zijn werk van 
pottenbakker naar dat van kastelein. Zijn herberg in de Tasbroeken krijgt 
meer status. Als in 1903 notaris De Wit uit Veldhoven een boerderij uit 
Steensel openbaar gaat verkopen vermeldt de betreffende advertentie in 
de krant dat de verkoop zal plaatshebben provisioneel ter herberge van 
Th. Van Hout en een week later finaal in de herberg van A. Wilbers. De 
herberg van Th. van Hout is in het dorp, toen nog zoals op vele plaatsen 
annex in hun boerderij en al bekend als De Ster. Enige jaren later (1908-
1910) verlaat Dries Wilbers de Tasbroeken en de Stevert en bouwt aan de 
Eindhovenseweg, naast de boerderij/herberg van de familie Van Hout, een 
nieuw café met de naam Café-Biljart A.Wilbers-Beerens. Die twee 
horecazaken hebben tot 1918 naast elkaar bestaan. Dries zet daar ook het 
pottenbakkersambacht nog enige jaren voort. Een aanwezige oven achter 
het café getuigt daarvan. Op de foto staan de 
dochters Anna en Maria Wilbers voor de 
ingang van het nieuwe café. In 1918 verhuist 
de familie Wilbers naar Veldhoven en neemt 
buurman Dorus van Hout het café over en de 
naam De Ster mee. De pottenbakkerij op de 
Stevert wordt een gresbuizenfabriek. 
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Nieuws vanuit de dorpsraad   

 

Fietspad Stevert 
Op de drukbezochte openbare dorpsraadvergadering van 28 november jl. 
heeft de gemeente Eersel het ontwerp getoond van het fietspad van 
Steensel naar Riethoven. Dit ontwerp is inmiddels ook besproken met de 
klankbordgroep van De Stevert. Naar aanleiding van de gesprekken met 
de klankbordgroep zijn er in het ontwerp snelheidsremmende maatregelen 
meegenomen op de Stevert om de veiligheid te verbeteren. In 2023 
doorloopt de gemeente de ruimtelijke procedures en gaat ze de benodigde 
gronden aankopen. Het streven is om eind 2023-begin 2024 te starten met 
de aanleg. De tekeningen van het ontwerp zijn te vinden via: 
https://www.eersel.nl/fietspad-steensel-walik.  
 

Communicatieplatform BUURbook 
Vele dorpsgenoten hebben zich al aangesloten op het communicatie-
platform BUURbook. We hopen dat het aantal de komende weken nog blijft 
groeien. We verwachten dat er interessante berichten geplaatst worden. 
Tip: Als je een bericht plaatst van een activiteit kun je direct een agenda 
aanmaken en komt het in de Buurtagenda.  
 
BUURbook was ook het goede doel van ‘Stinsel in Kerstsfeer’. Dit heeft een 
heel mooi bedrag opgeleverd. Samen met de geldelijke ondersteuning die 
we hebben gekregen van diverse Steenselse verenigingen hebben we nu 
een stand bereikt van € 1.742,66 en hiermee zijn we in staat om BUURbook 
zelf te financieren. Dat is een hele mooie prestatie waar we in Steensel erg 
trots op mogen zijn. Dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd om 
dit te realiseren! 
 

Steensel weer één dorp 
Op donderdag 15 december 2022 is Fase 2 van het project ‘Steensel weer 
één dorp’ door de aannemer opgeleverd. Wethouder Steven Kraaijeveld 
heeft samen met enkele leden van de Dorpsraad en de klankbordgroep van 
de buurt, de straten weer officieel geopend. De komende weken zullen de 
bomen en beplanting nog aangebracht worden. Op het brinkje aan de voet 
van de Luciatoren komt nog een speeltoestel. 
 

  

http://www.dehollekes.nl/
https://www.eersel.nl/fietspad-steensel-walik
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Predicaat Bewijs van Verdienste 
De Dorpsraad wil Gonnie Wouters van harte 
feliciteren met het Predicaat Bewijs van Verdienste. 
Ze ontving dit uit handen van burgemeester Wim 
Wouters tijdens ‘Stinsel in Kerssfeer’. Wij bedanken 
Gonnie voor haar inzet voor het Gemeenschapshuis 
de Höllekes en haar rol als welkomst-ambassadeur 
van Steensel. Gonnie heet alle nieuwe inwoners 
van harte welkom met een mooi welkomstpakket 
namens Steensel. Door haar enthousiasme voelen 
nieuwe inwoners zich al heel snel thuis. Van harte 
gefeliciteerd met deze mooie onderscheiding. 
 

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.  
  

  Nieuw bij SiDanza op zaterdag! 

 
Vanaf zaterdag 14 januari van 9:00-9:45 uur start SiDanza met een 
nieuwe les kinderdans. Een fijne dansles voor jongens en meisjes tussen 
de 3 en 5 jaar. Er wordt op een speelse manier kennis gemaakt met 
dans, beweging en muziek. De lessen laten alle ruimte voor eigen 
fantasie; dansplezier, veel bewegen en samenwerking staat voorop. 
Tevens is dans een uitstekende manier om op speelse manier o.a. de 
coördinatie, de motoriek, het evenwicht en de sociale vaardigheden te 
vergroten. Het kind leert eenvoudige begrippen, danspassen en 
dansbewegingen. In de lessen wordt gewerkt vanuit een verhaal of 
rondom een thema. De muziek is afgestemd op de belevingswereld van 
de kinderen. Zin om eens gratis een proefles te komen doen? 
Je kunt je opgeven bij docenten@sidanza.nl 
 
De lessen worden aangeboden in een reeks van 12 lessen, halverwege 
instromen is mogelijk. 
 
 
 
 
 

about:blank
about:blank
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Steensel weer één dorp   

 

Fase 2 (Steensel Noord, omgeving 
Steenselse toren)  
De riolerings- en bestratingswerkzaamheden zijn 
gereed. Binnenkort plaatsen we het speeltoestel 
en picknickbankje   op het gras-veldje bij de 
Luciatoren. Vanwege de vorst zijn de bomen en 
planten nog niet aangebracht. Dit doen we zo 
spoedig mogelijk. De aannemer verricht in 2023 
nog diverse kleine herstel werkzaamheden. Fase 
2 is symbolisch af-gerond in het bijzijn van leden 
van de Dorpsraad Steensel, de klankbordgroep, 
wethouder Kraaijeveld en de aannemer.  
 

Fase 3 (Eindhovenseweg + Kerkplein) 
Op 3 oktober is met de klankbordgroep 
Eindhovenseweg een schets-ontwerp van de Eindhovenseweg besproken. Het 
schetsontwerp sluit aan op de inrichtingsvisie die in 2019 samen met de 
bewoners is gemaakt. Dit ontwerp, inclusief het kerkplein, wordt verder 
uitgewerkt en verkeerskundig getoetst. Medio januari 2023 gaan we het 
uitgewerkte ontwerp nog een keer bespreken met de klankbordgroep.  
 

Op 6 december is met de klankbordgroep Kerkplein een conceptontwerp 
besproken. Het kerkplein wordt het nieuwe dorpshart van Steensel. Samen met 
de verbouwde kerk en een heringerichte Eindhovenseweg zal het plein Steensel 
een geheel nieuw aanzicht geven. 
 

We bieden voor alle inwoners van Steensel de mogelijkheid om het ontwerp te 
komen bekijken. Waar en wanneer hoort je nog van ons. We verwachten in het 
voorjaar van 2023 een definitief ontwerp te hebben van de Eindhovenseweg 
inclusief het kerkplein. 
 

Planning 
Het streven is om de herinrichting van de Eindhovenseweg in de periode 2024-
2025 uit te voeren. De planning wordt afgestemd met het project “Hart van 
Steensel”, de verbouwing van de kerk naar een gemeenschapsgebouw. Deze is 
voorlopig gepland vanaf eind 2023. Wij houden je op de hoogte.  

http://www.dehollekes.nl/
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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
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Het mooiste plaatje van Steensel 
 

 

Het mooiste plaatje van Steensel daagt alle Steenselse inwoners uit om  
maandelijks een leuke uitdagende foto-opdracht uit te voeren. Maak jij het 
mooiste plaatje van Steensel? Kennis of ervaring is niet noodzakelijk. Je kan 
meedoen in de categorie “jeugd (t/m 16 jaar)” of categorie “volwassenen”. Elke 
maand zal per categorie een winnende foto worden gekozen.  
 

De prijswinnaar voor de maand oktober is bekend !! 
 

Volwassenen:      Jeugd:  
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Anja Kersten      Milou van Lieshout 

 

Benieuwd naar de foto: 
Alle ingezonden foto’s zijn te zien op onze facebookpagina. Maar de winnende 
foto hangt vanaf januari aan de muur in De Höllekes. 
 

Opdracht maand januari 
Natuurlijk mag je weer voor de vrije opdracht gaan, maar wie voor een uitdaging 
wil gaan zijn we ook deze maand opzoek naar een mooie foto’s in het thema 
‘LICHT’.  
 

FOTOWEDSTRIJD OMSLAG PIERENBODE 2023! 
De ontwerper en de drukker van de omslag zijn nog volop bezig. In januari 2023 

ontvangen we het eerste exemplaar. Dit eerste exemplaar zal aan de winnaar 

worden overhandigd. Nog even geduld dus.  

about:blank
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Even voorstellen….   

 

Na ruim twaalf jaar met veel liefde en plezier Mindfulness Hatha Yoga te 

hebben gegeven in Middelbeers, opent Marloes Rombouts - van Korven 

nu aan huis in Steensel haar tweede praktijk. 

De lessen bestaan uit rustige, maar toch versterkende lichamelijke 

oefeningen, met veel aandacht voor de ademhaling en ontspanning (geen 

ervaring nodig). Ze nodigt je telkens weer uit om met je aandacht terug 

te gaan naar het hier en nu (Mindfulness), zodat zowel je lichaam als je 

geest tot rust kunnen komen. Door in het nu te zijn hoef je niet zo te 

dubben over dat wat er allemaal in het verleden is gebeurd en wat er in 

de toekomst misschien nog komen gaat. 

 

Voelt het alsof je dat wel kunt gebruiken? Neem gerust contact op voor 

een gratis, vrijblijvende proefles in haar gloedjenieuwe, sfeervolle 

yogaruimte, waar alles aanwezig is, met plaats voor max. tien cursisten. 

 

Hier vind je meer informatie, met o.a. het lesrooster: 

 

www.marloesvankorven.nl 

info@marloesvankorven.nl 

06-13308561 

 

Daarnaast werkt ze met een zachte, diep ontspannende therapie, die 

ruimte maakt voor het zenuwstelsel, zodat alles in je lichaam beter kan 

functioneren: Cranio Sacraal Therapie (afgeleid van de Osteopathie). 

Klachten zoals rug/nek/schouder/hoofdpijn, slaapproblemen of 

stress/spanningen kunnen verlicht of verholpen worden. 

 

Praktijk Marloes van Korven 

Joseph Schulteweg 9 

5524 AZ Steensel 
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Vocaal Concert Oude Muziek Spaanse Renaissance in Willibrorduskerk van 

Riethoven,  zaterdag 21 januari, 2023, 19.30 uur. 

 

Op zaterdag 21 januari 2023 zal in de Willibrorduskerk te Riethoven om 19.30 uur 

een vocaal concert van Spaanse Renaissance componisten worden uitgevoerd door 

het ensemble Roundelay en gastzangers. Er worden werken uitgevoerd van 

Cristobal de Morales (1500-1553), Tomás Luis de Victoria (1548-1611), Francisco 

Guerrero (1528-1599) en Alonso Lobo (1555-1617). Op het programma staan 

verder intermezzo’s met orgel en fluit. 

Roundelay is een amateur ensemble dat uitsluitend oude vocale muziek zingt uit de 

Renaissance. Het bestaat vooral uit zangers uit de regio de Kempen / Eindhoven. 

Met als vaste dirigent Renée Kartodirdjo treedt Roundelay regelmatig op in binnen 

en buitenland. 

 

Voor deze gelegenheid wordt Roundelay aangevuld met een aantal gastzangers en 

staat het ensemble onder leiding van gastdirigent Gabriel Diaz uit Madrid. 

Gabriel Diaz is geboren in Sevilla en startte zijn carrière als zanger in het Andalusian 

Baroque Choir. Hij studeerde als counter-tenor aan het London Trinity College. 

Naast vele solo-optredens is hij regelmatig gastzanger in de ‘Capella Reial de 

Catalunya’ (onder leiding van Jordi Savall) en Vox Luminis, een gerenommeerd 

muziekensemble uit Namen (onder leiding van Lionel Meunier), beide regelmatig 

optredend op het Festival Oude Muziek Utrecht. Hij heeft optredens verzorgd in de 

‘Opera National de Montpellier’, de ‘Opera de Reims’ en het ‘National Theatre 

London’. Hij geeft masterclasses, heeft vele CD opnames op zijn naam staan en 

organiseert ook muzikale vocale workshops.  

Het concert wordt opgeluisterd met instrumentale muziek uit de 16de eeuw 

uitgevoerd door Eelco Kooiker (klavecimbel) en Evelien Wolting (blokfluit) uit 

Waalre. Eelco Kooiker volgde orgellessen bij Ruud Huijbregts en studeerde 

klavecimbel aan het Brabants Conservatorium bij Remy Syrier. Hij speelt regelmatig 

mee in (gelegenheids-)ensembles, op festivals waaronder het Oude Muziek Festival 

Hoorn en hij werkte samen met o.a. Erik van Nevel, Jan Joost van Elburg, Arjan van 

Baest en Olard Derks. Sinds 2019 is hij als organist verbonden aan de Agnus Dei 

kerk in Waalre. Evelien Woltink volgde blokfluitlessen bij Marjolijn van Roon aan het 

conservatorium in Zwolle en vervolgens bij Sascha Mommertz aan het Fontys 

conservatorium in Tilburg. 

 

Aanvang 19.30 uur, entree gratis, collecte bij de uitgang na het concert 
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Pierenbode   

 

We willen op deze manier de bezorgers van de Pierenbode bedanken, voor 
hun inzet van afgelopen jaar. Dit zijn de mensen die elke maand door weer 
en wind, zorgen dat de Pierenbode bij u in de bus ligt. Ook de redactie van 
de Pierenbode bedankt, Marcha zorgt ervoor dat de Pierenbode er elke 
maand weer top uit ziet. En niet te vergeten Lynn v/d Vegt, die elk jaar 
zorg draagt van de omslag zodat die up to date blijft. Iedereen die hier aan 
mee werkt doet dat op vrijwillige basis. 
 

Natuurlijk ook de adverteerders bedankt, deze maken het mogelijk dat de 
Pierenbode die niet meer is weg te denken in ons dorp elke maand 
verschijnt. 
 

We wensen iedereen hele fijne kerstdagen en een geweldige jaarwisseling. 
En we hopen dat we op jullie in 2023 weer mogen rekenen. 
 

Namens, 
Gonnie Wouters van Hulst (pierenbode verspreiding) 
 
 

Namens de beheerders en het bestuur 
van Gemeenschapshuis De Höllekes 

 
Wensen we iedereen een fijn uiteinde en een 

gezond 2023!! 
 


