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Buurtkalender  
(een overzicht van alle georganiseerde dorpsactiviteiten in Steensel) 
 

 

Datum  Activiteit/Evenement       

        

27 Feb   Wandelen op Maandag in De Höllekes (9.00-12.00u) 
9 Maart  Filmmiddag in De Höllekes   (14.00-17.00u) 
9 Maart  Samen eten in De Höllekes   (17:30-20.00u) 
13 Maart  Op de koffie in De Höllekes   (10.00-12.00u) 
19 Maart  Foto expeditie in De Höllekes   (11.00-13.00u) 
19 Maart  Koffie Dansant SiDanza    (11.00-12.00u) 
20 Maart  Wandelen op Maandag in De Höllekes (9.00-12.00u) 
26 Maart  Vlooienmarkt FSC in De Höllekes  (10.30-14.30u) 
29 Maart  Knutselmiddag in De Höllekes   (12.30-15.30u) 
 
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, 
verrassende en kwalitatieve covers maar komen.  

14 Juni Wandel 3 daagse 
8 Juli  2e editie van het Slipperfestival op het plein bij De  

Höllekes.  
14 Augustus De 40ste 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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about:blank


Maart 2023  mededelingenblad voor Steensel     21e jaargang nr.3         4   

TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES 

 
 

Kempensessie   

 

Helpende Handen Kempensessie 
Wij zijn op zoek naar minimaal 8 personen die bereid zijn mee te helpen 
met de opbouw en het afbreken van de tent bij De Höllekes t.g.v de 
Kempensessie welke wordt gehouden op Paaszondag 09 april 2023. 
OPBOUW: Vrijdag 7 april tussen +/- 9:00-13:00 uur 
AFBREKEN: Maandag 2e Paasdag 10 april tussen +/- 9:00-13:00 uur 
Deze vrijwilligers worden beloond met een vrijkaart en 10 
consumptiebonnen voor op- en afbouw. Aanmelden via De 
Höllekes   beheer@dehollekes.nl of via 0497513033 (informatie 
via Cobie van den Broek) 
Alvast bedankt namens de Organisatie, Gemeenschapshuis De Höllekes 
en Centrum voor popmuziek Stichting JAM 
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Opening   

  

Kapsalon Kim 
  
Zoals vele misschien al wel gezien hebben zijn we 
al een tijdje bezig met een verbouwing op de Eindhovenseweg 25 in 
Steensel. Nu kan ik met trots zeggen dat Kapsalon Kim per 1 Mei de 
deuren opent. Ben je nieuwsgierig of benieuwd naar mijn leuke en 
gezellige kapsalon? Kom gerust langs om een praatje te maken en een 
kijkje te nemen in de kapsalon bij de opening op Zondag 30 April tussen 
12:00 en 16:00. Als je niet kunt wachten en je wilt al een afspraak 
maken, dat kan natuurlijk. Stuur me een berichtje via WhatsApp of je 
kunt me mailen. Telnr.: 0681008177. Emailadres: Info@kapsalon-kim.nl 
  
Onderstaande openingstijden zullen per 1 Mei ingaan: 
Maandag:   Gesloten 
Dinsdag:   Gesloten 
Woensdag:  8:30u - 17:30u/ 18:15u - 21:45u 
Donderdag:   Gesloten 
Vrijdag:    8:30u - 18:00u 
Zaterdag:   8:00u - 15:00u 
  
Graag tot dan! 
Groetjes Kim van Rooij 
 
 
 

Film op de 2e donderdag van de maand 
29 maart 2023, 14.00 uur in “De Höllekes”.  
Kandahar 
 

In semidocumentaire stijl volgt regisseur Makhmalbaf de naar 
Canada geëmigreerde Afghaanse journaliste Nafas (Pazira), 
die clandestien naar haar geboorteland terugkeert Na voltooiing  
van de film gaf de Iraanse regisseur Makhmalbaf twee jaar in  
Afghanistan leiding aan verscheidene humanitaire projecten. 
 

Entree is €2,- incl. consumptie 
 

Kom genieten van deze mooie film in “De Höllekes” 
  

about:blank
mailto:Info@kapsalon-kim.nl
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Bedankt   

 
 

Hallo allemaal. 
Zoals bijna iedereen nu wel weet, 
ben ik  10 December tijdens de kerst 
markt zeer verrast. Ik heb het 
predicaat van verdienste mogen 
ontvangen van onze Burgemeester 
Wim Wouters. Zo ben je aan het 
shoppen op de kerst markt, en dan sta je ineens op het podium met de 
Burgemeester. Ik doe al vele jaren vrijwilligerswerk met heel veel plezier, 
er werd genoemd: 23 jaar het verzorgen van het secretariaat van het 
bestuur van Gemeenschapshuid de Hollekes. Mede oprichten en nauw 
betrokken bij het maandblad de Pierenbode. Gedurende vele jaren het 
verzamelen van haren om pruiken van  te maken voor mensen die om 
medische reden daar behoefte aan hebben. Gedurende jaren verwerven 
van gelden voor twee Tovertafels voor dementerende inwoners van het 
Gebint op de Kerkebochten. Medewerkend lid van de Buurtboerderij in 
Eersel. Ik heet de nieuwe inwoners van Steensel welkom met een leuke 
attentie vanuit de Hollekes, als ze zich hiervoor aanmelden. Maar 
vrijwilligers werk doe je natuurlijk net alleen, hiervoor heb je ook andere 
mensen nodig. Deze dag zal ik nooit vergeten, de waardering was enorm, 
kaartjes, appjes, bloemen, cadeautjes enz. Ik wil langs deze weg iedereen 
bedanken die hier bij betrokken was, om het voor mij een onvergetelijke 
dag te maken. 
  
Lieve Groetjes Gonnie Wouters. 

 
    
 

Stichting Nieuwe Levenskracht Steensel - Donateursactie 
2023 
De donateursactie van Stichting Nieuwe Levenskracht wordt gehouden van 
27 maart tot en met 1 april 2023. In die week komen comitéleden aan om 
de donatie voor 2023 te innen.   
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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! 
 
 
 
 
 

Stille omgang 
 
In de nacht van 18 op 19 maart vindt de Stille Omgang in Amsterdam weer 
plaats. Jaarlijks nemen ongeveer 300 mensen uit Eindhoven en omgeving 
hieraan deel. Ze reizen met de bus zaterdagavond omstreeks 21.00 uur 
naar Amsterdam, vieren daar de H. Mis en lopen de Stille Omgang door 
het centrum van Amsterdam. Op zondagmorgen omstreeks 6.00 uur zijn 
ze weer thuis. 
Indien U hieraan wilt deelnemen dan kunt U zich tot 10 maart opgeven bij 
Toon v.d. Ven, Stevert 5, tel. 516614. Deelname kost € 25,--. 
   

 
  

about:blank
about:blank
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Acteerlessen voor de Jeugd   

 

Op woensdag 8 maart starten we bij De Höllekes in samenwerking met 
Ernst&Humor met acteerlessen voor kinderen/jeugd. 
De lessen zijn verdeeld in 2 groepen: 
Van 15.00u -17.00u        Basisschool groep 6,7 en 8 
Van 17.00u – 19.00u      Middelbare school tot 16 jaar 
De lessen worden gegeven door Docent 
Frank Van der Aa. Het zal gaan om 5 
lessen om te kijken of je het leuk vind. De 
kosten van de 5 lessen zijn € 25,- en zijn 
te voldoen bij inschrijving. 
Lijkt het je leuk om mee te doen en te 
leren acteren? Meld je dan aan bij De 
Höllekes. Bij vragen of wil je je inschrijven   
dan kun je terecht bij 
Manon Donkers (beheerder De Höllekes) via beheer@dehollekes.nl 
 
Opgeven kan tot 1 Maart 

 
   
 

Bier van de Maand Maart   

 

Een Duvelse doordrinker 
Duvel 6,66% is een Duvelse verrassing.  

Fris Belgisch blond bier, vol van smaak en een 

eigen smoel.  En 6,66%? 

Dat verwijst naar het alcoholpercentage. Lichter 

dan de originele Duvel, maar nog steeds met die 

typische Duvel punch. Voor Duvel 6,66% worden 

maar liefst zes verschillende hopsoorten gebruikt: 

de nobele en  exclusieve hopsoorten Saaz en Styrian Golding liggen net 

als bij de klassieke Duvel aan de basis en worden, onder meer door dry-

hopping, gebalanceerd met vier vakkundig geselecteerde hopvariëteiten. 
  

mailto:beheer@dehollekes.nl
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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. 
 

 

 

 

    
 

Led-verlichting uurwerk Luciatoren 
 

 

De oplettende kijker zal het al gezien hebben, gisteren heeft de firma 

Eijsbouts de led-verlichting van het uurwerk van de Luciatoren vervangen. 

We zijn weer helemaal bij de tijd en kunnen weer dag en nacht zien hoe 

laat het is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
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Harrie Huijbers Cronieck   

 

Een dakpannenfabriek langs de Eindhovenseweg 
Van de vorige Pierenbode weten we nog dat de Veldhovense firmanten 
Van Vroonhoven, Schats en Vervest de pottenbakkerij in 1910 kopen als 
Dries Wilbers naar zijn nieuwe café aan de Eindhovenseweg verhuist. Hun 
voorbeeld was steenfabriek De Heibloem langs de weg naar Steensel, 
opgericht door textielfabrikant en burgemeester J.C. van Nuenen van 
Veldhoven.  Van Vroonhoven volgt Van Nuenen op als burgemeester en 
Louis Schats is een schoonzoon van Dries Wilbers. In de nieuwe 
fabriekspanden wordt een stoomgresbuizenfabriek gevestigd. Wilhelmus 
Vervest woont in Eersel en is bouwkundig opzichter en directeur. Daar 
vertel ik volgende keer meer over. Maar nu eerst, voor een compleet beeld 
van toen, moet ik nog een andere Steenselse fabriek ten tonele voeren. 
Naast steenfabriek De Heibloem en de gresbuizenfabriek op de Stevert is 
er in die jaren nog een fabriek in deze industrietak in Steensel in bedrijf. 
En ook hierin doet de familie Wilbers  
mee. Het Eindhovens Dagblad vermeldt in 
december 1919 dat “de dakpannenfabriek 
van den heer Geraerts, alhier, nadert hare 
voltooiing.”  Deze meneer Geraerts is 
Simon uit Bergeijk die in 1917 trouwt met 
Helena Maria Wilbers, ook een dochter 
van Dries. Het bevolkingsregister van de 
gemeente laat zien dat zij eerst nog het 
café runnen nadat vader Dries en moeder 
in Veldhoven gaan inwonen bij 
schoonzoon Louis Schats. Maar enkele 
jaren later bouwt Simon Geraerts de 
cementsteen en pannenfabriek aan de 
Eindhovenseweg richting Veldhoven, in 
de buurt van de betonnen pilaren die daar 
nu nog de poort naar een woning zijn. 
Simon gaat er met zijn gezin ook bij 
wonen. Hij bouwt in 1921 met premie 
(voor steun aan particuliere bouwnijver-
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heid) een woning op de kavel ernaast. Dat is de locatie waar later de familie 
Schulte woont (huisnummer 59, nu Van der Corput). De vrouw van Simon  
 

Geraerts overlijdt daar in 1927 en twee jaar later vertrekt hij met zijn drie 
kinderen naar Nijmegen. De fabriek wordt voortgezet door Van Grootel, de 
‘mulder’ van de Stevert. Dan worden er putringen en betontegels gemaakt. 
De werknemers van de ‘mulder’ moesten daar in de crisistijd van of voor 
de oorlog als er minder werk was in de watermolen de tijd opvullen. De 
fabriek heette toen “De Rots”. Deze informatie komt van een overbuur. 
Ook mijn vader Huub van de Ven (1920-2014) vertelde mij eens over de 
betrokkenheid van de ‘mulder’. En ook dat in het fabriekspand een 
schamele woning van het Armenbestuur was ingericht. Na de oorlog is deze 
fabriek verdwenen en heeft plaats gemaakt voor het kippenbedrijf van 
Janus Heeren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

about:blank
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Nieuws vanuit de Dorpsraad 
 

 
 

Doe mee met de landelijke opschoondag op zaterdag 18 maart  

Steensel zwerfafval vrij! 

Op zaterdag 18 maart start de week van ‘Nederland schoon’. In deze 

week zijn mensen uit het hele land bezig zijn om hun dorp, buurt of 

straat zwerfafval vrij te maken. Op zaterdag 18 maart is de landelijke 

opschoondag! De werkgroep Natuur gaat deze dag aan de slag in 

Steensel. Ze zoeken nog vrijwilligers die mee willen helpen.  

Wil jij ook meedoen? Kom dan zaterdag de 18e om 09.00 uur naar de 

Höllekes. De materialen om aan de slag te gaan zijn aanwezig (knijpers, 

handschoenen, zakken). We hopen vele helpende handen te kunnen 

begroeten.  

 

Dorpsondersteuner Steensel bekend 

De werkgroep Welzijn is blij te kunnen melden dat José Meijer-Castelijns 

per 1 april a.s. met veel enthousiasme begint als Dorpsondersteuner in 

Steensel. We vinden het bijzonder fijn dat we iemand hebben kunnen 

benoemen die ons dorp door en door kent. Voor velen zal zij ook geen 

onbekende zijn. Te zijner tijd zal José zich uitgebreid voorstellen en meer 

vertellen over haar taak en hoe ze deze gaat invullen. 

 

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.  

 

 

 

 

http://www.dorpsraadsteensel.nl/
mailto:dorpsraadsteensel@outlook.com


Gemeenschapshuis “De Höllekes”                       website:www.dehollekes.nl       13 

 

Buslijn 319 moet behouden blijven voor Steensel 

De dorpsraad Steensel maakt zich sterk om buslijn 319 te behouden en 

zodoende één van de basisvoorzieningen voor Steensel en de omliggende 

dorpen in takt te houden. Het besluit van Connexxion betekent dat de 

dienstverlening in Steensel gehalveerd wordt van 4 bussen per uur naar 2 

per uur. 

Petitie 

Wij de Dorpsraad van Steensel, namens de inwoners van Steensel en 

omliggende dorpen, constateren dat buslijn 319 uit Steensel dreigt te 

verdwijnen, waarmee de dienstverlening wordt gehalveerd, van 4x per uur 

een bus naar 2x per uur. De lijn 319 gaat dan bij het Stuivertje naar de 

A67 om vervolgens bij Koningshof weer op de Locht/Kempenbaan te 

komen. Dit geeft een tijdwinst van 1 minuut en -volgens de 

busmaatschappij- een comfortabeler reis voor de passagiers. Voordelen die 

in onze ogen niet opwegen tegen de nadelen. In het gedragen Visieplan 

welzijn, wonen en zorg van Steensel zijn de huidige busverbindingen nog 

nadrukkelijk als een van de belangrijkste voorziening opgenomen: het is 

een essentiële voorziening voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van 

Steensel. Met name voor de schoolgaande jeugd, werkende inwoners en 

voor de bereikbaarheid van familie, winkels en andere voorzieningen in 

Veldhoven, Eindhoven, Eersel, Bladel, Reusel en Tilburg. Met het 

verdwijnen van buslijn 319 is Reusel niet meer direct bereikbaar maar 

alleen via een overstap in Bladel. De dorpsraad heeft in een eerste gesprek 

met de provincie, gemeente en Connexxion haar standpunten uiteengezet 

maar men wil nog niet van wijken weten. 

De dorpsraad stelt zich op het standpunt dat het essentieel is dat buslijn 

319 Steensel blijft bedienen. Temeer daar we nog al wat signalen 

ontvangen dat bussen zodra ze vol zijn zonder stoppen Steensel passeren. 

De provincie gaf aan gevoelig te zijn voor bepaalde signalen van inwoners. 

Dit betekent dat we ons actiever moeten opstellen. Om extra druk uit te 

oefenen starten we deze petitie. We vragen iedereen die het met onze 

standpunten eens is de petitie te ondertekenen.  

 

about:blank
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De opgehaalde handtekeningen zullen in één pakket officieel worden 

aangeboden aan de busmaatschappij Connexxion met een kopie aan de 

Gemeente Eersel en Provincie Brabant. en verzoeken het besluit om buslijn 

319 niet meer via Steensel te laten rijden, te herroepen. 

Ondertekenen  

Scan de QR code hiernaast En je komt automatisch op de website om te 

tekenen. Bij vragen kun je altijd Huub Ambrosius bellen telefoon 06-

42397108.  
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Doelen van Buurbook 
 

 

Volgend uit het visieplan Welzijn, wonen en zorg in Steensel is Buurbook 

uitgekozen en in januari jl. officieel van start gegaan. Inmiddels zijn we op 

weg naar 400 deelnemers! Doelen van Buurbook zijn:  

• Het vergroten van de sociale samenhang en leefbaarheid van 

Steensel door het zo gemakkelijk mogelijk digitaal ondersteunen van 

onderling contact. Zo kunnen verenigingen of activiteiten zich op 

Buurbook presenteren, bv. met inschrijfformulier. Allerlei vragen of 

veranderingen van activiteiten kunnen gepost en zo nodig last 

minute aangepast worden.  

• Er is een actuele dorpsagenda.  

• (Nieuwe) inwoners berichten over hun interesses, hobby’s en 

initiatieven, waarbij het voor dorpsgenoten gemakkelijk is om 

contact te maken, samen dingen af te spreken. Daar past geen 

anonimiteit bij. Daarom verzoeken we ieder zich met naam en foto 

kenbaar te maken. 

We nodigen alle Steenselnaren uit om actief en goed herkenbaar deel te 

nemen aan alle mogelijkheden die Buurbook Steensel biedt! 

    
 

Save the date! 
 

 
Op 8 Juli 2023 is de 2e editie van het Slipperfestival op het plein bij 

De Höllekes. Dit is een gezellig Festival met veel Muziek, Eten en Drinken. 

De eerste Band die komt spelen is bekent: PYRO, De Rockband Uit 

Hoogeloon.  

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 januari 2023 is bekend !! 
Kom snel kijken in de Höllekes welke foto’s deze maand hebben 
gewonnen. Maar ook op Buurbook of onze sociale media kanalen hebben 
we de winnende foto’s gedeeld. 
 
Opdracht maand maart 
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 ‘FOOD’.  
 
Expositie  
Op zondag 19 maart 2023 zal om 11.00 uur de prijsuitreiking plaatsvinden 

van het mooiste plaatje van Steensel 2022. Hier wordt een winnaar van 

zowel de categorie volwassenen als de categorie jeugd bekend gemaakt. 

Tussen 6 en 19 maart worden de foto’s van alle maandwinnaars van 2022 

geëxposeerd in de Höllekes. Gedurende deze periode kun je weer een stem 

uitbrengen op jouw favoriete foto. Stembiljetten liggen in de Höllekes, of 

stem digitaal door deze QR-code met je camera van je telefoon of tablet 

te scannen. 

 

 

 

 

 

 

 


