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Dorpskalender januari-februari 
 

 
Datum   Activiteit    Organisatie  
 

30 jan.   Foto Wandeltocht   Het mooiste plaatje 
          Van Steensel 
10 feb.   Filmmiddag    De Höllekes 
24 feb.   Repaircafé Steensel   Repaircafé Steensel 
26 feb. / 1 mrt. QR-code-speurtocht   NIKS 
27 feb.   Alternatieve Pieretocht  Optocht Pieregat 
 
 
 

Berichten/activiteiten voor de maand maart kunt u tot 18.00 uur op  
18 februari 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, Willem van Rooij, 
Rinie van Bree, Esther Stappers en 
Cees Poldervaart. 
 
Raad van Toezicht: Jan Willems 

Beheerders 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 
 
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 
-  Tennisvereniging Steensel, 

Knegselseweg 24 
- Huisartsenpraktijk Steensel, 
 Van Kriekenbeeckhof 19 
 
Bloedprikken 
Donderdagochtend (oneven weken)  
(tussen 7.45 en 8.30 uur) 
 

 

Gemeenschapshuis De Höllekes blijft helaas nog even gesloten. 
We wachten de corona-persconferentie van 25 januari 2022 af of 
meer versoepeld gaat worden. Zodra het mag, gaan de deuren 
weer open voor bezoekers!  
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Infobord vernield, letters ontvreemd! 
 

 
De vier informatieborden aan de invalswegen van Steensel bieden verenigingen 
en organisaties de gelegenheid hun activiteit of evenement te promoten. 
Daarmee worden Steenselnaren en passanten geïnformeerd wat er te doen is 
in Steensel. In ieders belang proberen wij, als stichting BUS, de infoborden in 
gebruik te houden met het beschikbaar stellen van borden, letters en cijfers. 
Jammer, bijzonder jammer, dat we maandag 17 januari  jl. helaas moesten 
constateren dat er letters en cijfers weggenomen waren uit het infobord aan de 
Knegselseweg en dat het infobord aan de Riethovenseweg dermate vernield was 
dat het nu onbruikbaar is geworden. We hebben aangifte gedaan bij de 
gemeente Eersel, die eigenaar is van de informatieborden. Als er iemand iets 
vreemds opgevallen is of iemand gezien heeft die deze vernieling heeft 
gepleegd, willen we dat graag weten! 
 

Namens BUS, 
Jan Willems                                                                                                                       
0497-512174 
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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 prijswinnaars voor het thema ‘feest’ zijn bekend !! 
 
Volwassenen:      Jeugd:   
Rudi Renders      Luuk van Grotel 
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Benieuwd naar de foto’s: 
Alle ingezonden foto’s zijn te zien op onze facebookpagina. Maar de winnende 
foto’s hangen vanaf 1 februari 2022 aan de muur in de Höllekes.  
 

Opdracht februari  
Ook deze maand willen we het thema loslaten. Dat wil zeggen dat jullie zelf 
mogen kiezen wat jullie willen fotograferen! Wel dient deze keer de foto in 
Steensel te zijn gemaakt.  
 

Stuur je foto (max. 2) naar hetmooisteplaatjevansteensel@outlook.com en geef 
aan in welke categorie je meedoet (categorie jeugd (t/m 16 jaar) of 
volwassenen). Zorg dat de foto scherp is en uiterlijk 28 februari 2022 is 
ingediend. 
 

Expositie uitgesteld 
Helaas hebben we onze expositie moeten uitstellen. Maar niet getreurd deze zal 
op een later moment dit jaar plaatsvinden. Nieuwe datum zullen wij via de 
Pierenbode en social media bekend maken.  
 
Fotowandeling 
Nu de expositie is uitgesteld hebben we een top idee:  
 

’30 januari 2022 een FOTOWANDELING, rondje Steensel’ 
 

Samen met andere liefhebbers uit Steensel tips krijgen over b.v. compositie. We 
verzamelen om 10.00u op het kerkplein (duur tot max. 12.00u). Geef je, voor 
28 januari 20200, op middels een berichtje naar 0614216234. 
(vanwege corona gaan we in kleine groepjes). 
 

 
 

Film op de 2e donderdag van de maand 
10 februari 2022, 14.00 uur in “De Höllekes”.  
The Horse Whisperer 
 

een Amerikaanse romantische dramafilm uit 1998  
onder regie van Robert Redford, die zelf een hoofdrol  
speelt. 
 

Kom genieten van deze mooie film in “De Höllekes” 
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Nieuws vanuit de dorpsraad…   

 

Corona 
De eerste versoepelingen van de coronamaatregelen zijn inmiddels 
doorgevoerd, maar het aantal positieve coronatests neemt schrikbarend 
toe. Ongekende aantallen worden er dagelijks gemeld en deze hebben ook 
direct invloed op onze levenssfeer. Ondanks dat de scholen weer open zijn, 
worden hele klassen naar huis gestuurd vanwege het hoge aantal 
besmettingen. De mentale weerbaarheid van ons allen wordt flink op de 
proef gesteld. Ook in deze moeilijke tijden is het van belang om er voor 
elkaar te zijn. We kunnen allemaal wel even een oppepper gebruiken. Maak 
dus weer eens een praatjes tijdens je wandeling en neem de tijd om te 
vragen hoe het met iemand gaat. Een klein gebaar kan al vaak het verschil 
maken. Denk hierbij vooral aan de kwetsbaren en eenzamen in onze 
samenleving. Hun leefwereld is weer erg beperkt. Een kaartje of telefoontje 
kan al het verschil maken. Alleen samen komen we deze moeilijke tijden 
door. Wees een beetje lief voor elkaar, blijf gezond, er komen betere tijden 
aan. 
 

Hart van Steensel 
In Duizel is inmiddels het kerkgebouw aan de eredienst onttrokken. Dit 
kerkgebouw is aangekocht door Wim van der Leegte (van het VDL-
concern). Hij heeft het gebouw geschonken aan een stichting ter behoud 
van het erfgoed in Duizel. Het is de verwachting dat de verkoop van het 
kerkgebouw in Steensel voor 1 juli 2022 zal worden afgerond. Bij het 
onttrekken van een kerkgebouw aan de eredienst wordt er meestal nog 
een laatste eucharistieviering gehouden. Daarna wordt de godslamp, het 
heilige sacrament, het heilige boek en het heilige oliesel uit de kerk 
gehaald. Deze worden dan meegenomen naar de Willibrorduskerk in 
Eersel. Het Stinsels Archief is samen met Rondom de Toren in overleg met 
het parochiebestuur over het behoud van het interieur en de inboedel van 
het kerkgebouw. Unieke beelden, attributen en gebruiksvoorwerpen die 
van belang zijn voor Steensel willen we voor ons dorp behouden. We 
richten ons hier vooral op attributen die te maken hebben met de Heilige 
Lucia en de geschiedenis van Steensel. In het gerenoveerde kerkgebouw 
zal straks nog steeds een devotieruimte aanwezig zijn, ook zal een gedeelte 
van het gebouw ingericht worden als museum. Volop mogelijkheden dus 
om ons erfgoed zorgvuldig te bewaren en tentoon te stellen.    
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Verkeerscontroles 
Op de Riethovenseweg worden er periodiek verkeerscontroles gehouden. 
Hierbij zijn al diverse boetes uitgedeeld, dus wees gewaarschuwd. De 
controles zullen ook op andere plaatsen in ons dorp gaan plaatsvinden. 
Doel is om Steensel veilig te maken voor alle verkeersdeelnemers. 
 

Bloedprikken 
De pilot met het bloedprikken op de donderdagochtend om de andere week 
is geslaagd! Het wordt nog officieel geëvalueerd met Diagnostiek voor U, 
de gemeente Eersel en de dorpsraden in de andere Kempengemeenten 
erbij. Hiervan zullen wij bericht geven. De verwachting is dat het zo door 
kan gaan komende jaren! In afwachting van de officiële vaststelling gaat 
het bloedprikken in de Hollekes op de donderdagochtend tijdens de oneven 
weken gewoon door. Blijf er dus graag gebruik van maken! 
 

Kunstroute 
Naast het groene ei op de ovotonde in Eersel is er inmiddels een tweede 
beeld geplaatst aan de Kunstwandelroute Het Groene Lint. Het kunstwerk 
staat ter hoogte van drie waterpoelen nabij buurtschap de Hees. Het beeld 
‘Janus’ is gemaakt door de Tilburgse kunstenaar Jef Voets. De Januskop is 
een veelvoorkomend thema en staat voor tegenstellingen. Het beeld 
bestaat uit twee gezichten waarvan er één naar Eersel kijkt en de andere 
richting Steensel. In februari/maart zal  achthonderd meter verderop 
richting Steensel aan de bosrand bij de sparren een   derde beeld worden 
geplaatst. Dat is het beeld Magaloceros Ornamentus Gigantus van Jan 
ijzerdoorn en bestaat uit twee geweien. Voor het vierde kunstwerk heeft 
de gemeente Eersel Tom L’Istelle opdracht gegeven. Dit beeld of 
beeldengroep komt te staan op de hoek van de Genderdreef met de 
Knegselseweg. 
 

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.   
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Carnaval 2022   

 

Beste Pieren, 
 

Ook dit jaar houdt corona ons in zijn greep. Dat is de reden waarom we 
hebben besloten geen grote binnen-activiteit te organiseren. Maar... NIKS 
zou NIKS niet zijn als we niet toch een aantal alternatieve activiteiten 
hebben bedacht! Wat is de bedoeling? 
 

QR-code-speurtocht "Raad de plaat” 
Van zaterdag 26 februari t/m dinsdag 1 maart vind je door het hele dorp 
een aantal QR- codes die je kunt scannen met je telefoon. We garanderen 
je dat je in de carnavalsstemming komt!! De antwoorden op de vragen, die 
je in de codes tegenkomt, verzamel je en stuur je naar ons. En er zijn leuke 
prijzen te winnen voor de meeste goede antwoorden én de leukst verklede 
persoon/groep! Hoe we die kiezen? Als je van jouw speurgroepje een 
originele selfie stuurt, ding je vanzelf mee naar een prijs. Nog even alles 
op een rijtje: 
• QR-codes scannen vanaf zaterdag 26 februari t/m dinsdag 1 maart 
• antwoorden (in de volgende Pierenbode vind je een leeg 

antwoordblad) en selfie mailen naar nikspieregat@hotmail.com  
• prijzen voor de meeste goede antwoorden en leukst verklede 

persoon/groep 
Op woensdag wordt de uitslag bekend gemaakt dmv een email die naar 
álle deelnemers van de QR-tocht wordt gestuurd. Ook komt de uitslag in 
de eerstvolgende Pierenbode te staan. 
 

Alternatieve optocht Pieregat 
Ook dit jaar organiseren we weer een alternatieve Pieretocht! Deze vindt 
plaats op zondagmiddag 27 februari tussen 14.00-17.00 uur.  
 

Meld je aan als je zin hebt om je huis, voortuin of voordeur (want die 
gebruiken we “op 'n dörp” toch niet  ) carnavalesk te versieren. 
Voorwaarde is dat dit goed zichtbaar is vanaf de openbare weg/stoep. Het 
is niét de bedoeling een live-act op te voeren. En... voor elke inschrijving 
hebben we een leuke attentie! Er zijn weer prijzen te winnen. We hebben 
dit jaar geen categorieën maar beoordelen per adres. En ook kan de strijd 
om de publieksprijs ”d’n Bronzen Wisselpier” weer losbarsten!  
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Dit is natuurlijk de grote kans voor alle bewoners, groot, klein, oud en jong 
-en alles ertussen in- om er weer een spectaculaire en mooie optocht van 
te maken... Je kunt je inschrijven vóór 10 februari. We zullen in de 
volgende Pierenbode een route publiceren, hiermee kan het publiek langs 
alle de deelnemende adressen lopen. De prijsuitreiking gebeurt live via 
Teams om 18.00 uur, alleen voor deelnemers. Ook zal de uitslag vermeld 
worden in de eerstvolgende Pierenbode. 
 

Voor aanmelding of info bel je naar Esther Stappers (06-12758438) of 
Pepijn Caers (06-54620332). Je kunt ook mailen naar 
pieretocht@hotmail.com.  
 
Stinselse vlag van NIKS 
2 jaar geleden hebben we een prachtige kleurrijke vlag ontworpen en laten 
maken. Deze heeft toen aan menig huis gewapperd tijdens de carnaval. 
Ook dit jaar willen we de bewoners van Steensel in staat stellen zo'n vlag 
te bemachtigen, om met de carnaval de straten paars te kunnen laten 
kleuren. De prijs van een vlag bedraagt €7,50. Heb je interesse? Laat het 
dan aan ons weten via nikspieregat@hotmail.com.  
 

Zo maken we er samen tóch een fijn fisje van!! 
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Harrie Huijbers Cronieck   

 

De Vlaes 
De uitvoering van Steensel weer één dorp gaat voort. Fase 1 ten zuiden 
van de Eindhovenseweg is klaar. Nu is de andere kant aan de beurt. De 
start van fase 2 in de Sinte Lucijweg en omgeving en de Lange Reen en 
omgeving staat voor de deur. Al gauw in het nieuwe jaar zal aannemer Van 
Beers uit Hoogeloon aan de slag gaan en de straten daar op de schop 
nemen. Wat is er historisch gezien over dit gedeelte van Steensel te 
vertellen? Tot in de jaren ’50 was deze achterkant van de Eindhovenseweg 
en rond de toren eigenlijk nauwelijks bebouwd. Het was grotendeels open 
land. De boerderij van Wintermans en het kippenbedrijf van Nol van Nunen 
stonden er.  Verder het witte ouderlijk huis van Van der Krieken met in een 
houten keet eraan de eerste friettent van Steensel en bij de ingangspoort 
van het kerkhof stond het oude boerderijke van Keeris. Langs de Gender 
lagen de weilanden en akkers van de Koppelen en de Keelen richting de 
Hees en van d’n Ouden Dijk langs de weg naar Knegsel. Ook de Doornbocht 
waren nog akkers. De Lange Reen bestond nog niet, hooguit als 
karrenspoor tussen de akkers door. De boeren hadden er kleine stukjes 
grond. Het Kerkdijkje was een korte verbinding naar Knegsel, met name 
voor de pastoor. Tot 1900 was hij pastoor in beide dorpen. 
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Waar nu de Sinte Lucijweg is lag vroeger een waterpartij, eeuwenlang tot 
midden jaren ‘30. Op de eerste kadasterkaart van 1832 is de plas duidelijk 
te zien. En in ons archief zit een koopakte uit het jaar 1788 waarin ter 
plekke sprake is van een visvijver. In de akte bieden Christiaen Bressers 
en Willem van de Poel als wettige voogden van de kinderen, “der on-
mundigen van wijlen Dionys Jansen en Meggelina van Boxtel egte luijden, 
gewoont en overleden tot Steensel” te koop aan “een huijsinge, schop en 
verscheijden percelen zoo van acker als wijdevelden met een visvijver 
onder Steensel …”. Dan vervolgt de akte met 19 artikelen over de wijze 
waarop en de voorwaarden waaronder de verkoop zal geschieden. Om aan 
het einde van de akte uit te komen bij een “Speciale Conditie”, namelijk 
“Tiende Coop”. “Een perceel visvijver genaemt De Vlaes zoo groot en klijn 
tans gelegen Noord Marten van-denBerg, West de Weduwe Jan de Bakker, 
Oost de weg, Zuijd de gemeente.” In de tijd voor de  registratie in het 
kadaster werd zo de ligging van een perceel aangeduid. “Dit perceel aan 
te vaerden met 1e January 1789, tot en op welken tijt het gebruijk en op 
zijnde vis gereserveert wordt. … de voorgemelde visvijver belegt en 
ingeset, op Sestien Gulden bij Peeter Coolboenders, afgehangen van 20 
Gulden, gedeelt en gemijnt bij Francis Geerits op Seventien  Gulden … 
Franciscus Geerits verklaart op heden den 22e Mei 1788 deese Coop ten 
behoeve van den Heer Pastoor … fungeerende zijnde, en komende als 
Cooper gebleven en hebben Arnoldus Keeris en Peter Coolboenders, als 
Kerkmeesters van Steensel, sig als borgen gestelt …” Naast deze oud-
Steenselse personen ondertekenen ook Mattijs van Nunen en Hendrik 
Keeris als schepenen van Steensel, toen het burgerlijk bestuur, mede de 
akte. De buurtvereniging van de Sinte Lucijweg en omgeving heeft zich 
genoemd naar deze visvijver De Vlaes die kennelijk vrijdags de pastoor van 
vis moest voorzien. De naam De Vlaes, of met een F geschreven, is 
ontleend aan het oude woord “Vlaas of Flaas”, dat plas of heideplas 
betekent naar het Franse flache (plas, poel). Het is gissen of deze Vlaes, 
zo dichtbij de toren, in de 15e eeuw de leem geleverd heeft om in een of 
meerdere veldovens in de buurt de stenen voor de bouw van de Luciatoren 
te fabriceren. Steenfabriek De Heibloem bij de Steenselse Hut richting 
Veldhoven bestond toen immers nog niet. Uit overlevering weten we wel 
dat de plas in 1936 met het puin van de oude gesloopte kerk aan de toren 
is gedempt. 
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Nieuws van Huisartspraktijk Steensel    

 

Afscheid van Annelies als POH-GGZ 
Na bijna 19 jaar waarin Annelies van Gool voor velen van u een luisterend oor 
was en mentale ondersteuning heeft geboden als praktijkondersteuner voor de 
GGZ, gaat zij vanaf maart van haar welverdiende pensioen genieten. We zullen 
haar erg missen in ons team, waarbinnen zij iedereen ook altijd de persoonlijke 
aandacht gaf die u van haar gewend bent. Voor de mensen die momenteel nog 
afspraken hebben met Annelies is dit wellicht al bekend en heeft u haar al gedag 
kunnen wensen. Mocht u in het verleden met Annelies in contact zijn geweest 
en nog graag een persoonlijk bericht achterlaten dan is dat via de praktijk 
mogelijk. Haar laatste werkdag hier in de praktijk is op woensdag 23 februari. 
Uiteraard zal er na het vertrek van Annelies opnieuw iemand voor u klaar staan 
om u als POH-GGZ te begeleiden waar nodig. 
 

Sanne 10 jaar in dienst! 
Op 15 maart is Sanne alweer 10 jaar in dienst bij Huisartspraktijk Steensel. Voor 
de meesten van u een welbekend, vriendelijk gezicht en vertrouwde stem aan 
de telefoon. Zij was voor ons ook van grote waarde toen Dr. Romeijnders en 
Dr. Botden hun mooie praktijk aan ons overdroegen. Nog altijd zijn we dankbaar 
voor iemand als Sanne in ons team en als uw eerste aanspreekpunt. Uiteraard 
zorgen wij ervoor dat Sanne deze dag in het zonnetje gezet wordt. Mocht u daar 
aan willen bijdragen met een persoonlijk bericht dan is dat zeer welkom. 
 

Afwezigheid Dr. Widdershoven en Dr. van der Horst 
In oktober is Dr. Widdershoven vanwege zwangerschapsproblemen en ziekte 
van een van de kinderen vroegtijdig moeten stoppen met werken. Helaas 
moeten wij u nu berichten dat het vanwege verdere problemen in de 
zwangerschaps- en thuis situatie nu ook voor Dr. van der Horst niet meer 
mogelijk is de dagpraktijk te blijven voeren. Dat betekent dat u tot eind april 
meer met waarnemende dokters in aanraking zal komen dan u gewend bent. 
Dr. van der Horst zal met momenten nog wel aanwezig zijn, maar dat is niet 
altijd vooraf te plannen. Wij betreuren het dat we u hiermee niet de continuïteit 
kunnen bieden die we juist zo waarderen aan onze mooie dorpspraktijk. De 
verwachting is dat Dr. van der Horst na de mei vakantie weer aanwezig is zoals 
u gewend bent. Dr. Widdershoven zal na de zomervakantie terug keren en wordt 
tot die tijd nog vervangen door Dr. Geudens en Dr. van den Heuvel. 
 

Wij danken u voor uw begrip en kijken uit naar de tweede helft van dit jaar 
waarin wij er weer samen voor u kunnen zijn. 
 

Vriendelijke groet, mede namens ons team 
M.J. Widdershoven, Huisarts en T. van der Horst, Huisarts 


