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Dorpskalender Januari
Datum

Activiteit/Evenement

Organisatie

Ivm de tijdelijke sluiting van de Höllekes zijn diverse activiteiten komen te
vervallen, zoals de Kookpot en Repaircafé. Zodra de Höllekes weer open
mag, zal dit via de website of facebookpasgena van de Höllekes worden
gecommuniceerd.
Berichten/activiteiten voor de maand februari kunt u tot 18.00 uur op 18
januari per mail aanleveren via pierenbode@dehollekes.nl. Heeft u
vragen? Neem gerust contact op met de redactie.

Een uitgave van:
Gemeenschapshuis de Höllekes
Korte Kerkstraat 7a
5524 AX Steensel
De redactie:
Marcha Jansen-Bierhof
06-14216234
De redactie behoudt zich het recht
voor om het bericht te weigeren of
aan te passen, ontvangst wordt
bevestigd.
Bestuur de Höllekes:
voorzitter: Geert Coppens
secretaris: Marcha Jansen-Bierhof
penningmeester: Monique Zelissen
Bestuursleden: Charles Hermans,
Wilma Larmit en Willem van Rooij.
Raad van Toezicht: Jan Willems

Beheerder de Höllekes:
Cobie van den Broek
Marlies Schroevers
0497-513033
beheer@dehollekes.nl
www.dehollekes.nl
Openingstijden:
Maandag, dinsdag, donderdag:
8.45-12.00 uur en 13.00-01.00 uur
Woensdag:
8.45-12.00 uur 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 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

ED 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

Huisartsenspost
Te bereiken na kantooruren Cluster
Eersel, Bladel en Valkenswaard
tel. 0900 123 2024

Tijdelijke sluiting “de Höllekes”
Na de persconferentie van maandag 14 december 2020, is Nederland
vanaf 15 december 2020 tot ten minste 19 januari 2021 in lockdown.
Gemeenschapshuis De Höllekes zal gedurende die periode gesloten blijven.
Nieuwe informatie en/of veranderingen kunt U vinden op
onze website: www.dehollekes.nl en op facebook.
Heeft u vragen over dit bericht?
U kunt bellen met onze beheerders 0497-513033,
of mail uw vraag naar beheer@dehollekes.nl.
Met vriendelijke groet,
Stichting Gemeenschapshuis de Höllekes
Bestuur en beheerders
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Voor de nieuwe bewoners van Steensel
Allereerst van Harte welkom in ons mooie dorpje Steensel. Elke maand
krijg ik aanmeldingen van nieuwe bewoners in Steensel. En elke maand
ben ik weer verbaasd hoeveel er van bewoners gewisseld wordt. Wanneer
ik een aanmelding krijg probeer ik zo snel mogelijk contact op te nemen
en kom ik even langs met een welkomstattentie vanuit de
Gemeenschapshuis De Höllekes. Maar nu met de Corona ga ik niet op pad,
omdat gezondheid en veiligheid voor alles staat. Ik krijg wel heel veel
vragen van Steenselse Inwoners, wie woont of komt er langs mij wonen?
Nu doe ik een oproep aan de nieuwe bewoners, vooral in deze tijd dat we
weinig contact met elkaar hebben. Maak kennis met je nieuwe buurtjes,
we zijn gewend om elkaar te groeten. En vergeet niet dat we elkaar wel
eens nodig kunnen hebben. Dit is waar ons dorpje voor staat. Hopelijk
kunnen we in 2021 weer terug naar het normaal, en dan kan het
verenigingsleven, weer alles oppakken waar ze zijn gebleven. En daar zijn
ook weer nieuwe mensen nodig, leden, bestuursleden, enz. Dus voor alle
nieuwe bewoners, ga je oriënteren en wat spreekt je aan? neem contact
op met de desbetreffende vereniging. En dan bende gauw ne Stinselse.
Ik wens iedereen hele fijne Feestdagen en zeker tot ziens in het nieuwe
jaar. Ben je nieuw in Steensel, in de maandelijkse Pierenbode staat mijn
adres zodat je jezelf kan aanmelden.
Lieve Groetjes Gonnie Wouters.
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Muziekvereniging Kempengroen bakt helaas
geen oliebollen dit jaar….
Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutten, is
Muziekvereniging Kempengroen genoodzaakt om de oliebollen actie af te
blazen. Muziekvereniging Kempengroen wil het risico niet lopen dat er toch
te veel mensen samen komen, ook al doet iedereen zijn best hiervoor om
afstand te houden. De regels waar Muziekvereniging Kempengroen aan
moeten houden, zijn horeca gerelateerd en de horeca is gesloten.
Muziekvereniging Kempengroen wenst iedereen een gezellige jaarwisseling
en hoopt volgend jaar weer te kunnen bakken.
OLIEBOLLEN VERKOOP
Omdat muziekvereniging Kempengroen helaas dit jaar geen oliebollen kan
bakken voor haar dorpsgenoten, zal ’t Pierke voor een smakelijk einde van
een bijzonder jaar verzorgen!
Op oudejaarsdag van 13.00 uur tot 16.00 uur
zal ’t Pierke voor u verse olieballen bakken.
Bestellen is niet nodig en de verkoop is buiten voor cafetaria ’t Pierke.
“Beste Steenselnaren,
In november heb ik noodgedwongen ruim 2 weken verbleven in logeerhuis
St.Annaklooster in Helmond om te herstellen van corona. Tijdens mijn
verblijf daar ontving ik veel telefoontjes, kaarten en bloemen van mensen
uit Steensel.
Daarvoor wil ik iedereen hartelijk danken.
Het is fijn om nu weer terug te zijn in Steensel.
Jan Hoeks, Hoogeind 1F Steensel”
Wist u dat…
In de kerk in Steensel (in de Luciakapel bij de entree) is er overdag een
kleine kerststal te bewonderen, klinkt er mooie muziek en kunt u een
kaarsje branden
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Steenselnaar van het jaar 2019
Traditioneel maakt Dorpsraad Steensel altijd aan de vooravond van
Koningsdag de Steenselnaar van het jaar bekend. Tussen de uitslagen door
van de Stinselse Kwis wordt in een volle Höllekes deze persoon gepresenteerd. Dit jaar verloopt echter alles wat anders dan we gewend zijn
en ook deze kwisavond is niet door gegaan. Vervolgens hebben we de
afgelopen maanden nog enkele momenten proberen te plannen voor de
uitreiking. We wilden graag dat een groot publiek onze Steenselnaar van
het jaar in het zonnetje kon zetten, maar dat zat er helaas niet in.
Uiteindelijk hebben we besloten om de
uitreiking te koppelen aan haar unieke
jubileum in 2020. Onze Steenselnaar van het
jaar is namelijk al 55 jaar gastvrouw van dit
dorp. Tijdens een kleine ceremonie hebben
we op zaterdag 19 december de oorkonde
overhandigd aan niemand minder dan Ria
Vroegh-Smetsers van Hotel Steensel.
Niet alleen als dank-baarheid voor de vele
jaren dat Ria klaar staat voor Steensel, maar
zeker ook als een hart onder de riem voor het
moeilijke jaar waar de horeca mee te maken
heeft. Op de oorkonde hebben we de
volgende tekst opgenomen:

Steensel staat bekend als een erg gastvrij dorp. Ria VroeghSmetsers is de verpersoonlijking van deze gastvrijheid.
Verenigingen en teams hebben altijd een beroep kunnen doen op
haar gulle ondersteuning.
Zij heeft er persoonlijk voor gezorgd dat een verloren gewaande
generatie van ‘Onnozele kinderen’ voor Steensel behouden is
gebleven. Zij beschouwen Ria als hun tweede moeder en hun
nazaten zien haar als oma van heel Steensel.
In het jaar dat wij 75 jaar bevrijding vieren waarbij haar ouders
een belangrijke rol hebben gespeeld, staan we ook stil bij het feit
dat Ria al 55 jaar zorgt dat mensen zich bij haar en in Steensel
thuis voelen. Bij Ria is iedereen welkom ongeacht wie je bent of
TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES

Gemeenschapshuis “De Höllekes”

website: www.dehollekes.nl

7

waar je vandaan komt. In een wereld die steeds meer verdeeld
raakt, is zij een lichtend voorbeeld in onze samenleving om met
iedereen verbinding te maken.
Wellicht dat de term ‘Onnozele kinderen’ wat toelichting vergt. Jaren
geleden had de jeugd in Steensel geen café meer waar ze bij elkaar konden
komen. Het Hotel heeft ze onderdak geboden en legendarisch zijn de
feesten die Ria gaf op 28 december, de feestdag der Onnozele kinderen.
Deze generatie van jonge Steenselnaren zouden wellicht uit Steensel
weggetrokken zijn, als Ria er voor hen niet was geweest. Gelukkig wonen
de meesten van hen nog steeds in Steensel en leveren een positieve
bijdrage aan de leefbaarheid van ons dorp.
Dit jaar is het niet mogelijk om Ria een staande ovatie te geven. Daarom
willen we jullie vragen om haar een mooie kaart of tekening te sturen als
felicitatie met haar jubileum en haar benoeming tot Steenselnaar van het
jaar. De kaarten e.d. kunnen bezorgd worden in de brievenbus van Hotel
Steensel.
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Aan iedereen met interesse voor het verleden van Steensel
Voor u ligt de eerste bladzijde van hoofdstuk 5 van het boek “Goeien aord
op Stinsels zand”. Uiteindelijk is het boek dan toch verschenen. Vanaf 23
november is het boek te koop. Veel mensen hebben het boek al gezien of
misschien gekocht of gekregen Uit de vele reacties blijkt dat onze opzet
geslaagd is. Een aanwinst voor uw boekenkast! Het verleden komt weer
tot leven! Het geeft meer dan voldoende gespreksstof om tijdens deze
donkere dagen met elkaar te delen. Op dit moment is ongeveer 90% van
de boeken verkocht. Om teleurstellingen te voorkomen, laten we u dit
hierbij weten. Zelfs nu krijgen we nog vragen of het eerste boek uit 2016
nog te koop is. Helaas is dat al jaren geleden uitverkocht! Hoe lang dit
tweede boek te koop is, valt moeilijk te voorspellen. Blijkbaar spreken beide
boeken veel mensen in deze regio erg aan. Maar nu is het nog te koop
voor € 17,50. Graag betalen met gepast geld.
Adres:
Telefoon:

Jan van der Sanden, Molenpad 38, Steensel
0616860112

Maak vooraf even een afspraak over het ophalen van het boek.
Werkgroep Stinsels Archief
TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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De grote kerstwedstrijd
De aanmeldingen voor onze kerstwedstrijd druppelen binnen, super leuk!!
Wat zal het geweldig zijn om in de kerstvakantie door Steensel te wandelen
en te zien hoe ons dorp in een mooi kerstdorp veranderd is!
Nog
-

even in het kort:
versier je voortuin of raam in kerstsfeer,
e creatie moet vanaf de straat te zien zijn en klaar zijn op 25 december
geef via mail door dat je meedoet (jvwsteensel@gmail.com)
iedereen is jury, de versieringen mogen beoordeeld worden van 25
dec. t/m 2 jan.
een lijst met deelnemende adressen is op te vragen via mail.
de stemmen worden geteld in de week van 2 jan en de prijswinnaars
worden via Facebook en de pierenbode bekend gemaakt (en krijgen
uiteraard een berichtje)

Jij doet toch ook mee??? Opgeven kan nog steeds! En herinner ook je
buren nog even aan de wedstrijd! Wil je niet versieren maar wel jureren?
Dat kan natuurlijk ook! Vraag dan een adressenlijst op via email. Geen
email maar wel meedoen? Bel dan even! Anja Kersten 517245

In januari 2020 is het Repaircafé Steensel met enthousiaste vrijwilligers
van start gegaan. Helaas moesten we door de bekende redenen al snel
pauzeren tot september.
Toch hebben we afgelopen jaar van de 27 aangeboden reparaties er 12
kunnen repareren, 5 zijn doorverwezen naar externe experts en 10
apparaten waren helaas niet meer te repareren. Laten we hopen dat we
op 28 januari 2021 weer een nieuwe start kunnen maken. Let op: u dient
zich vooraf aan te melden via het formulier op de website van de Hollekes
of via een mail naar repaircafesteensel@outlook.com
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Nieuws vanuit de dorpsraad…
Corona
We zijn weer helemaal terug bij af. De lockdown waar we momenteel in
zitten is zelfs nog zwaarder dan in het voorjaar. Niet alleen zijn alle
versoepelingen weer teruggedraaid, inmiddels zijn ook de niet-essentiële
winkels gesloten. Tijdens de feestdagen mogen we maar een beperkt
aantal gasten ontvangen. Het zijn zware tijden en deze periode gaat nog
zeker tot en met half januari duren. De eerste vaccins worden wel
uitgeleverd, maar voordat het grootste deel van de bevolking gevaccineerd
is, zal nog wel een tijd duren.
Net in deze periode is het belangrijk dat we er voor elkaar zijn. Dit geldt
niet alleen voor de ouderen onder ons, maar ook voor de jongeren. De
scholen zijn wederom gesloten en de mogelijkheden om te gaan sporten
zijn erg beperkt. Laten we wat meer naar elkaar omkijken. Informeer eens
een keer extra hoe het met de buren gaat. Maak eens tijd voor een
opbeurend praatje, daar wordt je zelf vaak ook beter van. Alleen samen
komen we deze periode door, ook al is het nu flink op de tanden bijten.
We wisten in het voorjaar dat we gingen beginnen aan een marathon. Nu
zitten we in de fase dat het pijn doet, maar de finish is wel in zicht. Maak
er ondanks de omstandigheden mooie feestdagen van en geniet van elkaar
op gepaste afstand. Koester de kleine en mooie dingen in het leven. Hou
vol.
Steensel weer één dorp
In deze Pierenbode staat een uitgebreide nieuwsbrief van de gemeente
over dit project.
Wildcrossen
Op 24 november heeft de gemeenteraad ingestemd met het beleidsplan
gemeentelijke bos- en natuurterreinen. Daarmee hebben ze ook ingestemd
dat er vanaf 1-1-2021 € 15.000,- beschikbaar komt om poortjes etc. te
plaatsen tegen crossers. De gemeenteraad heeft eveneens een motie
aangenomen dat zij in de eerste helft van 2021 een plan van aanpak wil
zien hoe de gemeente het probleem van de crossers gaat aanpakken. In
zo’n plan van aanpak kan dan worden ingegaan op het uit de openbaarheid
halen van bepaalde zandwegen (waardoor ze beter kunnen worden
afgesloten), maar bijvoorbeeld ook op de vraag of de huidige
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handhavingscapaciteit wel voldoende is. In de media valt te lezen dat ook
andere gemeenten hier volop mee bezig zijn. De verschillende partijen
(BOA’s, Staatsbosbeheer, gemeenten) gaan beter samenwerken om te
kunnen gaan handhaven. Mocht je dus zelf een frequent wildcrosser zijn
in de bossen, wellicht wordt het tijd om een andere hobby te kiezen. De
boetes die genoemd worden, zijn niet mals.
Eindhoven Airport
Pieter van Geel heeft een aanvullend advies uitgebracht naar aanleiding
van de proefcasus Eindhoven Airport. Tijdens de proefcasus heeft hij
aangegeven dat Eindhoven Airport 30% geluid moet reduceren vóór 2030.
De minister heeft gevraagd om deze reductie te herzien aangezien de
luchtvaartsector zo zwaar getroffen is door de coronacrisis. Pieter van Geel
heeft in zijn advies echter aangegeven dat de geluidsreductie gehandhaafd
dient te blijven. De maatschappijen die vliegen op Eindhoven zijn al volop
bezig om de vliegtuigen te vervangen door stillere toestellen.
Hondenpoep
De Dorpsraad krijgt de laatste tijd veel klachten binnen over hondenpoep
in de Zandstraat. De uitwerpselen worden wel in zakjes gedaan, maar
vervolgens worden de zakjes niet weggegooid in de daarvoor bestemde
prullenbakken. Vaak is het de bedoeling om het zakje op de terugweg weg
te gooien, maar dan wordt het vaak vergeten. De zakjes blijven vervolgens
in de Zandstraat liggen. We willen iedereen attenderen om hier alert op te
zijn en de overlast voor anderen tot een minimum te beperken.
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.
Kerstuitzending Kempen TV vanuit de Kerk in Eersel
Kerstmis 2020 zal er, vanwege het coronavirus, anders uitzien dan de
voorgaande jaren. In de kerk in Eersel is door Kempen-TV opnames gemaakt
voor de kerstviering op tv. Deze wordt uitgezonden op 1ste Kerstdag om 11.00
uur en 2de Kerstdag herhaling vanaf 10.00 uur. Ook zal de kerk mooi
worden versierd, is er muziek en is er de mogelijkheid om naar de kerststal te
komen kijken en een kaarsje te branden.
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Steensel weer 1 dorp
Fase 1 (Steensel Zuid, omgeving Frans van Nunenstraat)
Aannemer
De aanbestedingsprocedure is achter de rug. Aannemer FPH Ploegmakers
uit Vinkel is geselecteerd om de werkzaamheden voor Fase 1 uit te voeren.
De werkzaamheden worden in januari opgestart. De “1e schop in de grond”
willen we een officieel tintje geven met een symbolische handeling door
wethouder Steven Kraaijeveld en een aantal leden van de Dorpsraad. Dit
zal in januari zijn. Zodra hier meer over bekend is laten we dat weten.
Planning
Samen met de aannemer maken we een planning voor het werk zodat
iedereen kan zien in welke periode de aannemer bezig is nabij uw woning.
Deze planning delen we met de bewoners en wordt ook op de website
gezet.
Afkoppelen
Het bestaande riool wordt vervangen en een extra infiltratieriool wordt
aangelegd om het regenwater op te vangen. We gaan de regenpijp aan de
voorkant van uw woning afkoppelen en aansluiten op dit infiltratieriool.
Ook komt er een mogelijkheid om een infiltratievoorziening voor
regenwater op uw eigen perceel aan te brengen. Na het aanbrengen is het
onderhoud voor de bewoner. De aannemer legt de vraag aan u voor of u
dit wenst of niet. De plannen voor Fase 1 zijn te vinden op
www.eersel.nl/steenselweereendorp.
Kabels en leidingen
Tegelijkertijd worden ook de noodzakelijke werkzaamheden aan kabels en
leidingen verricht. Deze worden vervangen of verlegd. Als deze
werkzaamheden gevolgen voor u heeft dan wordt u hiervan op de hoogte
gebracht.
Fase 2 (Steensel Noord, omgeving Steenselse toren)
Storymap
Inmiddels hebben alle bewoners van Fase 2 een uitnodiging gehad om mee
te denken over de inrichting van hun straat. Adviesbureau Ducot heeft een
website ingericht en via een “Storymap” worden wensen uit de wijk
opgehaald. Met werkgroepjes gaan we verder aan de slag. Als het mogelijk
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is houden we in het voorjaar van 2021 alsnog één of meer
bewonersavonden. Voor een deel nemen we de gemaakte keuzes in Fase
1 over in Fase 2. De kern van Steensel moet immers één uitstraling gaan
krijgen.
Planning
Samen met de bewoners willen we de plannen rond de zomer van 2021
definitief gereed hebben. In het najaar kunnen we dan gaan aanbesteden,
zodat in het voorjaar van 2022 de eerste schop in de grond kan.
Bodemonderzoek
Inmiddels is het bodemonderzoek uitgevoerd en zijn er hoogtemetingen
gedaan. Uit het bodemonderzoek is gebleken dat geen verontreinigingen
zijn aangetroffen in de ondergrond. Dit betekent dat we gewoon kunnen
gaan graven zonder dat er rekening gehouden hoeft te worden met
verontreinigde grond.

Actie Kerkbalans 2021
Met de Actie Kerkbalans doen de kerken jaarlijks een
beroep op de plaatselijke geloofskernen voor een
financiële bijdrage. Jaarlijks vraagt ook onze parochie
de parochianen in januari een bijdrage te geven voor
hun eigen plaatselijke kerk. De kerk krijgt geen
subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar
ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten
geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans. De actieperiode van Kerkbalans
2021 is van 16 tot en met 30 januari. Geef je om je kerk? Doe dan mee.
Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons
heen.
Hoe verloopt deze actie in Steensel.
In Steensel doen veel mensen via een automatische afschrijving mee aan
de Actie Kerkbalans. Dat is echt heel fijn. Daarnaast zijn er veel mensen in
ons dorp die jaarlijks hun bijdrage in de vorm van een toezegging of in
contanten geven. Daarvoor kwam er altijd in januari iemand bij hen aan
de deur om deze bijdrage op te halen. Dit jaar komen we niet bij u aan de
deur. Maar we hopen natuurlijk dat u toch blijft meedoen.
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Nieuws van de Luciatoren
Pastoriepark
De plantvakken zijn inmiddels uitgezet en het gras is verwijderd.
Binnenkort zal gestart worden met het aanplanten van de borders. Tevens
zijn de twee zijpaden uitgegraven. Deze zullen dezelfde verharding krijgen
als het hoofdpad. We hebben inmiddels drie parkbankjes mogen
ontvangen. Het eerste bankje is al geplaatst bij de Luciatoren. De andere
twee zullen op korte termijn geplaatst worden. Een van de twee dient nog
opgeknapt te worden. Verder zijn er nog twee keramische beelden
geplaatst die we gekregen hebben van Rita Meijer. Deze dienen nog een
permanente plaats te krijgen in het park en zullen eveneens nog een
definitief en robuust onderstel krijgen.
Luciabeeld
In de vorige Pierenbode hebben we al geschreven dat het Luciabeeld dit
jaar 500 jaar oud is geworden. Voor degenen die de patrones van ons dorp
nog nooit gezien hebben, zal ook in de wintermaanden het kerkgebouw
dagelijks geopend zijn. Daar staat zij in de Luciakapel en je kunt er een
kaarsje voor haar aansteken. Lucia is de brenger van licht en dat kunnen
we in deze donkere dagen wel gebruiken. In de Luciakapel staan ook
enkele beelden uit de kerststal die normaal gesproken vooraan in de kerk
staat. Deze beeldengroep is geschonken door onze Indiëgangers. Zeker de
moeite waard dus om de kerk even van binnen te gaan bekijken.
Vorige maand schreven we ook, dat we bang
waren dat het zo stil zou worden rondom haar
naamdag. Gelukkig hebben we iemand kunnen
vinden die de hele zaterdag flink herrie heeft
gemaakt met enkele kettingzagen. Voor de
‘verjaardag’ van Lucia hebben we namelijk in het
Pastoriepark een tweede Luciabeeld laten maken
van een boomstronk. De boomkunstenaar Arjan
van Hout (toepasselijke naam) heeft een mooie
creatie uit de boom gezaagd. Aan de rechterkant
van het pad staat nog een boomstronk, daar
worden op korte termijn nog twee pelgrims
uitgezaagd. Het beeld is al in de olie gezet en kan
de huidige weersomstandigheden aan. We zullen
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ervoor zorgen dat ze regelmatig in de olie gezet wordt voor een beter
behoud. Met de komst van Lucia hebben we de twee belangrijkste
symbolen van Steensel ‘Lucia’ en ‘de pier’ op één plek verenigt in het park.
Een en ander hebben we kunnen realiseren door jullie stemmen van de
Rabo Clubsupport. Het resultaat mag er zijn. Een prachtig cadeau van
Steensel voor haar beschermheilige. Een mooi lichtpuntje in deze donkere
dagen voor en met Kerst.

Harrie Huijbers Cronieck
SEE-SAW
Op de laatste bladzijde in het nieuwe boek ‘Goeien aord op Stinsels zand’
over de geschiedenis van ons dorp hebben we onder de kop Schôn Volk
foto’s met opvallende gezichten uit Steensel opgenomen. Daartussen zit
een foto van het popbandje SEE-SAW met Steenselse inbreng. In de jaren
’60 ontstond de popmuziek. Elvis Presley, The Beatles, The Rolling Stones.
Ieder had zijn eigen voorkeur of afkeer. Ook in Steensel speelden enkele
jonge mannen met een gitaar. Dat leidde tot het oprichten van een
popbandje met de naam SEE-SAW. Zie de mannen op de foto hieronder.
Deze foto hangt ook op het bord in de Höllekes. In briefkaart formaat staan
op de achterkant de namen. Het was niet niks, dit popbandje. Met een
echte manager had het wel iets professioneels. De naam SEE SAW, wat in
het Engels wip of wipplank betekent, was ontleend aan het nummer ‘Ride
my See-Saw’ van de Britse band The Moody Blues.

Pierlala
Nu lezen we in de Pierenbode. In de jaren ’60 viel in Steensel elke maand
de Pierlala in de bus of op de deurmat. Dat was toen het blaadje met
nieuws en informatie van de verenigingen. Van 1966 tot begin 1976 (met
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de Blauwwitter van de voetbalvereniging als voorloper). Alle edities zijn
bladzijde na bladzijde gefotografeerd en opgeslagen in ons Stinsels Archief.
In de editie van januari 1969 wordt een stukje over SEE-SAW geschreven.
Daaruit nemen we hier een knipsel over.
Uit een interview
“…. SEE SAW bestaat uit:
Simon van Luijtelaar: basgitaar. Zijn favoriete muziek is ‘electric’ blues,
Charles Aznavour en Hildegard Kneff. Zijn ideaal is om iets in de
muziekwereld te bereiken. Harrie Meurs: slag-solo gitaar. Volgens hem zijn
de Rolling Stones en Otis Redding de beste artiesten. … en hij is van
mening dat verkering hebben en goed muziek maken niet samen kan gaan.
Piet Hakkens: drums (drumt zelfs met zijn gezicht). Hij houdt van blues in
het algemeen en vindt Cuby and the Blizzards de beste Nederlandse groep.
Wil verder gaan in de muziek. Will Kruizinga: solo-slag gitaar. Hij houdt net
als Piet van blues, vindt dat zijn meisje kunstzinnig moet zijn en zou graag
beroeps willen worden. Ruud Geboers: zanger. Zijn liefste wens is een
echte ‘Harley’ (motor). Vindt ‘underground’ het beste op muziekgebied …
SEE-SAW bestaat nu ongeveer 1,5 jaar …. Ze ‘maken’ veel nieuwe hits en
ook kunnen ze een aantal, zij het dan voor sommigen, wat onbekende en
oudere nummers van een stijl die nog steeds nieuw is n.l. blues. … Dankzij
de buren kunnen ze ongestoord twee keer per week tot 10 uur in hun
zelfgebouwde schuur repeteren. Ze vinden het geweldig dat ze zoveel fans
hebben, wat wel gebleken is op het ‘HIPPIE-BAL’ op 2e Kerstdag in Bladel.
Er deden 11 bandjes mee …. Ze presteerden het om de 6e prijs in de wacht
te slepen en dankzij de vele fanatieke fans behaalden ze ook nog een extrapublieksprijs. … Nog een raad voor jongens die ook een bandje willen
beginnen: Veel geduld hebben, veel kunnen verdragen en doorzetten.”

Uw (bedrijfs)naam op een van de zalen in De Höllekes?
Wij bieden u gratis gebruik van de faciliteiten van De Höllekes tijdens de
reguliere openingstijden (max. 1x keer p.mnd. iom beheer). In ruil
daarvoor vragen wij een jaarlijkse bijdrage (nog nader overeen te
komen). Daarbij zal uw bedrijfsnaam pronken op een van de zalen in het
culturele hart van Steensel, de Höllekes. Bij interesse kunt u contact
opnemen met Wilma Larmit wlarmit@dehollekes.nl.
Al onze zalen zijn ook per dagdeel te huur voor zeer schappelijke prijzen!
TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES

