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Dorpskalender januari  
 

 
Alle activiteiten die gepland stonden tot 14 januari komen te vervallen.  
 
Datum   Activiteit    Organisatie  
 

17 t/m 30 jan.  Foto Expositie    Het mooiste plaatje 
          Van Steensel 
27 januari  Repaircafé Steensel   Repaircafé Steensel 
 
 
 
 

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, 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 
 
 
 
 



januari 2022   mededelingenblad voor Steensel     20e jaargang nr. 1           2   

TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES 

  
 

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 
 
 
 
 

 

Lieve mensen, 
 

Waar we al bang voor waren is weer  
gebeurd, een lockdown. Tot nader  
bericht zal ook Gemeenschapshuis  
De Höllekes tijdelijk haar deuren  
moeten sluiten. 
 

Houd onze Facebook pagina & website in de gaten voor meer 
informatie! Blijf gezond en maak wat van de komende 
feestdagen. 
 

Namens, 
Het bestuur en de beheerder van Gemeenschapshuis de Höllekes 
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Tweede locatie voor Fysiowillem 
 

 

Beste Steenselnaren, 
 

We hebben groot nieuws. Halverwege december zijn wij met het team van 
Fysiowillem actief met een tweede locatie bij de Hollekes in Steensel. 
Ontzettend blij zijn we hiermee, we hebben altijd de ambitie gehad om 
(nog) dichterbij de mensen in Steensel te kunnen staan. We hebben 
immers veel Steenselnaren in ons patiëntenbestand. 
 

Toen ik hoorde dat Fysiotherapie van Hoof wilde stoppen op deze locatie, 
is er kort contact geweest over het overnemen van deze locatie. Ik hoefde 
er geen seconde over na te denken om hier volmondig ja op te zeggen.  
Deze uitbreiding van de praktijk maakt mede mogelijk dat we een kortere 
connectie hebben tussen de Huisartsen praktijk Steensel en de 
Fysiotherapie, wat tot een verbetering van de kwaliteit zal leiden. U wordt 
als persoon nog beter geholpen. 
 

De dagen waarop wij in Steensel aanwezig zijn, zullen langzaam uit gaan 
breiden. Ook zal onze Osteopaat Lindsey Martius ook 1 dag werkzaam zijn 
in Steensel.  
 

U kunt bij ons terecht voor veel verschillende klachten, denk hierbij aan de 
algemene klachten zoals nekklachten, rugklachten, Sport gerelateerde 
klachten, revalidatie na een nieuwe heup of knie en nog veel meer. 
Daarnaast is onze collega Myrthe de Backer bezig met een specialisatie 
gericht op kinderfysiotherapie en hebben we ook nog een team 
podotherapeuten (Daas Podotherapie) achter ons staan. Kortom veel 
expertise..! 
 

Wilt u meer informatie, of heeft u een vraag, twijfel niet en neem gerust 
contact met ons op via: 06-45393348 (bellen of appen) of mail  naar 
info@fysiowillem.nl  
 
Met vriendelijke groet, 
Team Fysiowillem  
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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 ‘gebouwen’ zijn bekend !! 
 
Voor het thema gebouwen kwamen we in de categorie volwassen op 3 
favorieten, namelijk: de foto van Tim Velema (Kerktoren, Steensel Noord), 
de foto van Marga van de Ven (Het krotje 2, Bramme Kot) en de foto van 
Anita Jansen (Wasserij Steensel, inpandig). De Jury is voor de origineelste 
foto gegaan en heeft gekozen voor het krotje op Bramme Kot. In de 
categorie Jeugd heeft Jessie gewonnen met haar prachtige foto van De 
Höllekes.  
 
categorie Volwassenen:     
Marga Van de Ven 
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categorie jeugd: 
Jessie van Lieshout 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benieuwd naar de foto’s: 
Alle ingezonden foto’s zijn te zien op onze facebookpagina. Maar de winnende 
foto’s hangen vanaf 1 januari 2022 aan de muur in de Höllekes.  
 

Opdracht januari  
Vanaf januari worden de dagen weer wat langer en daarom hebben we gekozen 
voor het thema ‘licht’ en dan in de ruimste zin van het woord licht. Hierbij wat 
ideeën… zonlicht, rood licht, verkeerslicht, licht van gewicht etc. Laat je fantasie 
zijn werk doen. We zijn benieuwd naar jullie foto’s.  
 

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 dat deze door jouw in Steensel is 
gemaakt.  
 

Expositie 
Tussen maandag 17 januari en zondag 30 januari wordt het werk van alle 
maandwinnaars geëxposeerd in de Höllekes. Tijdens deze expositie mogen alle 
dorpsbewoners en andere geïntresseerden stemmen voor de winnaar van het 
mooiste plaatje van Steensel 2021! De winnaar wordt bekend gemaakt op 30 
januari om 15:00u in de grote zaal van de Höllekes. Natuurlijk is de 
prijsuitreiking onder voorbehoud en onder de dan geldende corona 
maatregelen. 
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Nieuws vanuit de dorpsraad…   

 

Corona 
En zo zitten we voor de Kerst opeens weer in een strenge lockdown. Dat 
hadden we van de zomer toch niet kunnen bedenken. Eerst de Delta-
variant en nu gooit de Omicron-variant roet in het eten. Hoe lang is dat 
Griekse alfabet eigenlijk. Het donkere weer werkt ook niet echt goed mee 
om in een fijne stemming te komen voor de Feestdagen. Er is eigenlijk 
maar één remedie en dat is er weer samen de schouders onder te zetten 
om er voor te zorgen dat de lockdown zo kort mogelijk duurt. Zet die 
meningsverschillen opzij en kijk weer eens wat meer naar elkaar om. Biedt 
een helpende hand aan. Een klein gebaar kan dan al vaak het verschil 
maken. Ouderen hebben momenteel moeite om een afspraak te maken 
voor een boosterprik. Wees behulpzaam om ze even digitaal te 
ondersteunen of breng ze naar de priklocatie als ze dat willen. Jongeren 
beginnen zich meer te vervelen en ervaren steeds meer mentale 
problemen. Vraag proactief hoe het met ze gaat. Pleeg eens een 
telefoontje naar iemand die veel alleen is of stuur een opbeurend kaartje. 
Ook aan deze lockdown komt weer een einde. Laten we er samen voor 
zorgen dat we er met zijn allen ongeschonden door deze periode komen 
en dat deze weer snel wordt beëindigt. Wees een beetje lief voor elkaar en 
in het nieuwe jaar komen er hopelijk weer betere tijden aan. 
 

Hart van Steensel 
Het project ‘Hart van Steensel’ om het gemeenschapshuis De Höllekes te 
verplaatsen naar het kerkgebouw, is volop in beweging. De eerste 
gesprekken zijn al gevoerd met Dennis Kneppers, de projectleider namens 
de Gemeente Eersel. Deze gesprekken worden als zeer positief ervaren. 
Inmiddels zijn er twee werkgroepen opgericht. De eerste werkgroep gaat 
zich volop bezig houden met de verbouwing van het kerkgebouw tot 
gemeenschapshuis. De tweede werkgroep gaat zich richten op de 
activiteiten die in het gemeenschapshuis gaan plaatsvinden. Hierbij wordt 
nauw samengewerkt met alle verenigingen die actief zijn in de Höllekes. 
Door corona is het helaas niet mogelijk om de geplande bezoeken aan de 
kerkgebouwen van Spoordonk en Oostelbeers door te laten gaan. Dit wordt 
weer zo snel mogelijk opgepakt indien het weer toegestaan is. Wij krijgen 
regelmatig van inwoners nieuwe voorbeelden van herbestemmingen van 
kerkgebouwen aangedragen. Als het kan gaan we bij deze voorbeelden  
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een kijkje nemen, dus blijf ze vooral doorgeven. We hebben al enkele 
interessante mogelijkheden voorbij zien komen. 
 

Wijkagent 
Tijdens het jaarlijks overleg tussen het College van B&W en de Dorpsraad 
hebben we aangegeven, dat er meer gehandhaafd moet worden in ons 
dorp. Dit betreft niet alleen het controleren van snelheidsovertredingen of 
fout parkeren. Het gaat zeker ook over het melden van verdachte 
omstandigheden en ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig kan voelen in 
Steensel. Naar aanleiding van dit gesprek hebben we intensief contact 
gehad met onze wijkagent Gerrie van Essen. Gerrie heeft veel ervaring op 
dit gebied en gaat voortvarend te werk. Op basis van onze opmerkingen 
dat er wel erg hard gereden wordt op de Stevert en de Riethovenseweg, 
stond hij een dag later al met een laser controles te houden. In de volgende 
Pierenbode willen we Gerrie meer aan Steensel gaan voorstellen en wat 
zijn plannen zijn. Wij zijn erg gecharmeerd van zijn voortvarende aanpak, 
hoewel we er nu ook zelf rekening mee moeten houden om niet te hard te 
rijden   
 

PMB (Platform Mensen met een Beperking) 
In de gemeente Eersel is het Platform Mensen met een Beperking actief. 
Dit is een belangenvereniging van mensen met een beperking, zodat zij zo 
zelfstandig mogelijk aan de maatschappij kunnen deelnemen. Het platform 
is ook betrokken geweest bij het project ‘Steensel weer één dorp’ om 
ervoor te zorgen dat er rekening gehouden wordt met mensen die minder 
mobiel zijn. In Steensel is Arnold Romeijnders het aanspreekpunt 
geworden voor het PMB.   
 

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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Sinterklaasfeest   

 
 

 
 
 

DANKJEWEL!! 
 

Dagenlang zitten we te zweten 
op een idee, wie zal het weten? 

Sint en zijn Pieten, zullen ze komen? 
Zal de maan schijnen door de bomen? 

Die corona, we zijn zo beducht 
en Sint heeft me toch gezucht….. 

Hoe vaak heeft hij ons wel niet laten weten, 
graag naar Steensel te komen en dit jaar het niet te laten afweten. 

 

Gelukkig het is gelukt, samen met de gemeente, 
hebben we Sint en zijn Pieten laten weten, 

dat we een warm welkom konden voorbereiden, 
waarbij we hen op een andere manier door Steensel konden rijden. 

Speciaal voor deze dag heeft hoofdpiet nog snel moeten lessen, 
want het rijden in een cabrio dat vergt enige finesse. 

 

Gelukkig hebben Sint en zijn Pieten de kinderen als vanouds kunnen verrassen 
en de ouders vonden dat klasse! 

Ook de verrassing voor onze senioren op zaterdag viel in de smaak, 
de taai-taai bezorgde hen gelukkig geen pijn in de kaak. 

 

We zeggen dankjewel aan alle Steenselnaren 
die de kinderen een warm hart toedragen. 

Dankjewel en tot volgend jaar 
want voor dit jaar zijn we klaar. 

 

Dankjewel voor alle spontane, leuke, lieve en enthousiaste reacties die wij 
in de afgelopen weken mochten ontvangen! Door het coronavirus was het 
voor ons wederom een bijzonder jaar waarin we tot kort voor de intocht 
hebben moeten schaven aan het programma. Desondanks zijn we er trots 
op dat het gelukt is om dit jaar toch een Sinterklaasfeest te organiseren, 
waarbij 149 kinderen centraal hebben gestaan en waarbij we 117 ouderen  
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een attentie hebben bezorgd. Fijn om te horen dat het gelukt is om gezellig 
THUIS te genieten van elkaar. Mochten jullie foto’s met ons willen delen, 
dan vinden we dat heel fijn. Je mag ze mailen naar 
sintsteensel@gmail.com. Wellicht kunnen we in de komende jaren hier een 
keer een mooie collage van maken.  
 

We bedanken alle Steenselnaren voor hun bijdrage aan de jaarlijkse 
collecte en we hopen ook volgend jaar weer op uw steun te mogen 
rekenen. Via deze weg ook een dank aan onze 44 vrijwilligers en aan onze 
sponsoren & partners: Congres & Partycentrum Hotel Steensel, Lekkerr 
eten drinken feesten, PLUS Van de Huijgevoort, Montagebedrijf M. van de 
Pas, RegioBank Veldsink Adviesgroep, Jumbo Jan Daris, Auto Mensinck, De 
Echte Bakker Moeskops, kapsalon Mollen, gemeente Eersel, SiDanza, De 
Höllekes en Verklee-je bij See. 
 

Stichting SINT Steensel 
 
 

 

“vrienden van de Höllekes” 
 

WIST U DAT….? 
• Wij enorm trots op u zijn 
• Wij nog steeds nieuwe aanmeldingen krijgen voor “vrienden van de 

Höllekes “ 
• Wij al meer dan 80 nieuwe “vrienden” hebben verwelkomd 
• Deze extra aandacht dus zeker een succes is geworden 
• Wij dus zéér vereerd zijn dat u ons zo’n warm hart toedraagt 
• Dit ons nog méér energie geeft om u weer te mogen verwelkomen in de 

Höllekes 
• Wij u enorm missen 
• Met het oog op de komende jaren wij uw steun ook goed kunnen 

gebruiken 
• Heel veel “vaste” vrienden hun bijdrage willen verhogen 
• Wij dat erg waarderen , maar dat wij dat niet voor u mogen doen. Dat u 

een wijziging altijd zelf moet doorgeven bij uw bank 
• U nog altijd “vriend” kunt worden doormiddel van het invullen van het 

formulier op de website van de Höllekes 
• Wij bij deze onze dankbaarheid tonen en u bedanken voor uw geweldige 

steun 
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De Kerststal in Steensel en H. Mis   

 
De kerststal is op zaterdag 11 december op het 
plein voor de kerk door leden van de fanfare en van 
het gilde geplaatst. Bij de stal lopen enkele 
schapen. Vanwege de vogelgriep in België lopen er 
geen kippen. De kerststal is van zondag 12 
december t/m vrijdag 7 januari overdag geopend 
en te bezichtigen. In deze tijd een mooie 
gelegenheid voor ouders met kinderen om naar de beelden en de dieren 
te gaan kijken. Op Tweede Kerstdag, 26 december 10.00 uur, verzorgd 
muziekvereniging Kempengroen de H. Mis in de parochiekerk. Traditionele 
kerstnummers, afgewisseld met mooie passende nummers. Zoals iedereen 
zal begrijpen vinden er op tweede kerstdag geen activiteiten plaats bij de 
kerststal. 
 
 

Geen Stinselse avond in 2022 
 

Ook dit jaar zal de Stinselse avond aan ons voorbij gaan. Helaas hebben 
we als organisatie moeten besluiten dat de situatie betreft de corona 
besmettingen en de daarbij horende regels het te lastig maakt om een, 
zoals vanouds, Stinselse avond neer te zetten. We vinden dit erg jammer, 
maar kijken nu al uit naar 2023. Hopelijk zien we jullie dan weer in een 
volle zaal genieten van fantastische optredens. 
 

De organisatie wenst jullie hele fijne dagen en een mooi 2022! 
 

Organisatie Stinselse avond 
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In het zonnetje gezet   

 

Op 22 november vieren we het feest van de H.Caecilia. Zij is de 
patrones van de kerk- en koormuziek. Dit feest werd in Steensel 
op zondag 21 november gevierd met een mooie H.Mis. Zowel Thea 
van Gompel als Riet Gosselink werden onderscheiden vanwege 
hun geweldige inzet voor het Steenselse Luciakoor. Thea was 40 
jaar lid en Riet al 50 jaar. De kerk was goed bezet maar de mensen 
zaten op gepaste afstand en hielden zich voortreffelijk aan de 
coronaregels.  
 

Zoals de voorzitter van het koor, Kitty Willems, vermeldde was Thea altijd 
aanwezig en kon het koor steeds op haar rekenen. Zeker in vroeger jaren 
waren er nog veel uitvaarten en huwelijken die de inzet van het koor 
vroegen. Thea probeerde steeds erbij te zijn en haar altstem zo goed 
mogelijk te laten klinken. Zij kreeg een fraaie oorkonde. Riet Gosselink 
begon 50 jaar geleden als koorlid maar ontpopte zich na een aantal jaren 
als een geweldige dirigente. Eerst van het dameskoor, later van het 
gemengd koor. Ze zocht tijdig de passende muziek bij de liturgie van de 
betreffende zondag en studeerde met de nodige ernst de muziek met de 
koorleden in. Iedere week werd en wordt er gerepeteerd.  Dat is niet alleen 
gezellig, het resultaat moet toch ook zijn dat de stemmen welluidend en in 
harmonie klinken. Dat is nog steeds heel goed gelukt. Ook pastoor van 
Lamoen roemde de inzet van de dames en gaf ook aan hoe fijn het is dat 
de liturgie ondersteund wordt door mooi gezang. Riet werd nog eens extra 
geprezen want naast haar inzet voor het koor zorgt ze er met niet aflatende 
energie voor dat veel dagelijkse dingen zoals o.a. het openen en sluiten 
van de kerk, het luiden van de klok bij een overlijden, het aandacht geven 
aan zieke mensen allemaal gewoon door haar gebeuren. Onder het 
toeziend oog van veel familieleden en de kerkgangers kreeg Riet de gouden 
speld van de Gregoriusvereniging opgespeld door haar dochter, dit laatste 
i.v.m. de coronamaatregelen. 
 

Niet alleen bewondering voor hun inzet maar ook dankbaarheid sprak uit 
het welverdiende applaus dat de dames ontvingen samen met een mooie 
bos bloemen. En het “lang zullen ze leven” werd door de hele 
kerkgemeenschap voorzichtig, maar van harte gemeend meegezongen. 
Hierna was het tijd voor koffie….. 
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Steensel weer één dorp   

 
Fase 1 (Steensel Zuid, omgeving Frans van Nunenstraat) 
 

Uitvoering 
Aannemer FPH Ploegmakers is bezig met het planten van de bomen en groen. 
Hierna is Fase 1 gereed.   
 
Fase 2 (Steensel Noord, omgeving Steenselse toren)  
 

Aanbesteding 
Het ontwerp voor Fase 2 kunt u bekijken via www.eersel.nl/steensel-weer-een-
dorp. De aanbestedingsprocedure is achter de rug. Aannemer Van Beers uit 
Hoogeloon is geselecteerd om de werkzaamheden uit te voeren. Begin 2022 
zullen de werkzaamheden door de aannemer worden opgestart. We zullen zo 
snel mogelijk de planning van het werk delen met de bewoners. De aannemer 
zal via een bewonersbrief de bewoners verder informeren.  
 

Afkoppelen regenwater woningen 
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 dan het onderhoud voor 
de bewoner. De aannemer legt de vraag aan u voor of u dit wenst of niet. 
 

Vervangen bestaand riool Jan Hagelaersweg-Genderdreef  
Het riool in de Jan Hagelaersweg tussen de Sinte Lucijweg en de Genderdreef 
heeft te weinig capaciteit en vormt nu een knelpunt. Daarom gaan we dit stukje 
riool vervangen voor een groter riool. Deze werkzaamheden nemen we mee in 
het project Steensel weer één dorp Fase 2. De bewoners hebben hierover een 
aparte brief ontvangen. 
 

Groen 
Het groen (nieuwe bomen en beplanting) is een belangrijk aspect in het plan. De 
bomen krijgen een ruime groeiplaats en ook de beplanting onder de bomen komt er 
netjes uit te zien. Net zoals in Fase 1 planten we hier een aantal verschillende soorten 
bomen (diversiteit). De bomen zijn geschikt voor deze woonstraten. De bestaande 
bomen op het brinkje bij de Luciatoren blijven staan.  
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Harrie Huijbers Cronieck   

 
KERST …. IN GEDACHTE AAN THIEU 
Thieu Sijbers (1924-1998) was een troubadour van het Brabantse lied; een 
taalvirtuoos met een fijn gevoel voor humor. Hij trad op met eigen teksten in de taal 
van zijn geboortestreek, het Nijnsels dialect. Hij was leraar in Veldhoven, woonde vele 
jaren in Steensel en ligt hier op het kerkhof begraven. Landelijk bekend werd hij in 
de jaren ’50 door het ‘Brabants half-uur’ op de KRO-radio. Bij Omroep Brabant was 
hij presentator van het programma ‘Bij wijze van sprèke’. Veel van zijn teksten staan 
in de boekjes ‘Achterum binne’ (1980) en ‘Klink klaor klank’ (1995, ISBN 90-5512-
038-3). Toepasselijk in dit decembernummer hieronder een kerstgedicht van Thieu; 
grappig en met een boodschap. 
 
De Telling 
Ès Sint Jozef, zo te zegge, 
Hà gelèèfd vandaog den dag, 
Hàd ie in plàts van te gòn reize, 
Umdèt-ie òn Maria zag, 
Dè ze hòst waar outgeteld, 
Zeker Betlehem gebeld. 
Jao hallo, ge sprekt mi Jozef, 
Timmerman out Nazareth, 
’t Is wel mi ’n gezonde ziekte, 
Mèr Maria li te bed. 
Ze verwacht korts unne klèène, 
Zodè‘k, begrijp-te, echt gin kans zie, 
Um nò Betlehem te komme; 
Gef mèr dur òn de instantie, 
Die de telling hi geplend; 
We zijn er wel, mèr schrijf ons, juist jao, Onder 
de kolom: Absent. 
 
Mèr tweeduuzend jaor geleje, 
In Sint Jozef z’nnen tijd, 
Lèvend in bezet gebied 
Van ’t Groot-Romeinse rijk, 
Toen in ’t raom van strenge wette 
Drukkend woog ’t dwingend feit, 
Dè’t ’n keizerluk decreet waar, 
Blif ès en’ge mug’lukhèid: 
Den ezel zaole en gòn pakke, 
Beginnen òn ‘ne lange weg, 
Zörge te zijn, wor ge verwacht wordt, 
Ok al wit-te heg noch steg.. 
Vur simpel, onbereisde mense 
’n Bepruuving tot en met… 
En in dizzen toestand zeker 
Vur die twee out Nazareth. 

 
Ze zijn in Betlehem òngekomme, 
’t Teer verhaol, ge ken ’t al: 
Hoe dor Jezus werd geborre 
In ‘ne kaauwe schaope-stal, 
Dèt-er herders kwaome kijke 
En ’n ster er stil blif stòn, 
Hoe er in de himmelruimte 
Eng’le zonge, wonderskòn… 
Hog gezèten op kamele, 
Kommend out ’n heel ver land, 
’t Kiendje alle eer bewizze 
De drie kunninge, zwart en blank… 
We zijn er vol van elke kerstmis, 
Heure in ons hart ’n stem, 
Die ons oproept mee te viere 
’t Vrede-fist van Betlehem. 
 
Mèr ’t is niet zat um ins per jaor 
Bè ’t kribke wè te drome 
En dan te zinge mi mekaor 
Van “Vrede op aard” en “Nu sijt wellecome”. 
De vrede en liefde, die-t-er sprekt 
Out di zò  groot gebeure, 
’t Hawt vur ons ’n bòdschap in, 
Die ge ’t hil jaor dur moet heure… 
Vur ’t welzijn van deez’ mense-werreld 
Telt elke nijen dag opnijt: 
Hoeveul zijn er van goeie wille, 
Vur vrede en mede-mens’lukheid? 
Die telling, werk’luk durslag-gèvend, 
Vraogt wel, dè g’ingeschrivve bent, 
Mi hart en daod, mi hil oew weze, 
Onder de kolom: Present!! 
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TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES 
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