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Dorpskalender  
(een overzicht van alle georganiseerde dorpsactiviteiten in Steensel) 
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De redactie: Marcha Jansen-Bierhof  (06-14216234) 
 

Berichten/activiteiten voor de maand april kunt u tot 18.00 uur op  
18 maart 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. 
 

Om een compleet inzicht te geven in alle activiteiten die georganiseerd worden in het 
dorp, verzoeken wij u om uw dorpsactiviteit ook te vermelden in ‘De Dorpskalender’ 
www.dehollekes.nl/dorpskalender.  
 

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de redactie. 
 

 
 

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. 
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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) 
 

 
 

Kempensessie 2022 
17 april 2022 (1e paasdag) bij Gemeenschapshuis De Höllekes 

Zet het alvast in je agenda! Meer informatie volgt! 
 

Wij zoeken 4 personen die bereid zijn mee te helpen met de opbouw en 
het afbreken van de tent bij de Höllekes t.g.v de Kempensessie welk 

wordt gehouden op zondag 17 april 2022. 
 

Opbouw: Vrijdag 15-04-2020 tussen 9.00 – 13.00u 
Afbreken: Maandag 18-04-2020 tussen 9.00 – 13.00u 

 

Deze vrijwilligers worden beloont met een 
vrijkaart en 10 consumptiebonnen per persoon. 

 

Aanmelden via beheerders in de Höllekes 
of via gcoppens@dehollekes.nl of telefonisch 0653210973 

 

Op voorhand alvast bedankt namens, 
Bestuur de Höllekes 

Organisatie Kempensessie 
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Hangplek voor jongeren in Steensel 
 

 

Binnen het dorp wordt volop gewerkt aan het visieplan Welzijn wonen en 
zorg. Vanuit deze visiegroep zijn er 2 bijeenkomsten geweest met  
jongeren, tussen de 13 en 21 jaar. Hieruit kwam heel sterk de behoefte 
van de jongeren naar voren dat ze graag een eigen ruimte willen hebben. 
Een eigen plek, niet gekoppeld aan de Hollekes, net buiten de bebouwde 
kom. Waar ze lekker hun ding kunnen doen, maar niet te ver van Steensel 
vandaan zodat er nog wel enige sociale controle mogelijk is. De werkgroep 
welzijn van de dorpsraad is in gesprek gegaan met Pim van Heesch, 
jeugdcoach van de gemeente Eersel. Hierbij is besloten om het idee van 
een hangplek voor jongeren te presenteren bij de actie Krachtige Kernen. 
De presentatie werd ondersteund door een groep enthousiaste jongeren, 
en leidde tot een prijs van €1514,-  te besteden aan een hangplek. Na de 
prijsuitreiking is er een projectgroep hangplek voor jongeren gestart, 
bestaande uit 15 jongeren uit Steensel, Pim van Heesch en Hennie Daniels. 
We hebben er ondertussen 2 bijeenkomsten opzitten waarbij we vooral 
geïnventariseerd hebben hoe de jeugd dit zelf zou willen aanpakken. Er zijn 
een hoop leuke en creatieve plannen gesmeed, maar dit roept ook een 
aantal vragen op. Wat zou een geschikte plek zijn, hoe moet het eruit gaan 
zien, waar moeten we allemaal rekening mee houden en wat is er 
überhaupt mogelijk. Momenteel zijn we gesprekken aan het plannen met 
de wijkagent en de gemeente om hierover te sparren. Ook dit willen we zo 
veel mogelijk samen met de jongeren aangaan. Tevens heeft Pim vanuit 
de gemeente een mobiele hangplek tot zijn beschikking, de Mobile Spot, 
die we de komende tijd in kunnen gaan zetten. De bedoeling is dat de 
Mobile Spot 1x per maand in Steensel komt te staan, zodat we vandaaruit 
het project kunnen voortzetten en de jeugd hier kan chillen. Dit onder 
begeleiding van Pim. Natuurlijk kan dit pas van start gaan als de corona 
maatregelen dit toelaten.  
 

Dus mocht u de komende maanden een busje zien, op de parkeerplaats 
van het voetbalveld, waar jongeren zich omheen bevinden, neem dan 
gerust een kijkje. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen 
omtrent de projectgroep. 
 

Hennie Daniels en Arnold Romeijnders (werkgroep Welzijn van de 
dorpsraad Steensel) en Pim van Heesch, jeugdcoach gemeente Eersel. 
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WIJ ZIJN OPZOEK NAAR 
VERSTERKING! 

 

Zoals jullie weten proberen wij als Stinselse Kwis zo veel mogelijk leuke en 
diverse activiteiten te organiseren voor de inwoners van ons mooie dorp. 
Helaas is het aantal leden van de Stinselse Kwis de laatste jaren gedaald 
en wordt het bijna onmogelijk om nog iets te organiseren.  
 

Om te zorgen dat wij leuke activiteiten, zoals de dorpskwis, Koningsdag, 
op zoek naar de STEENselse kei etc. kunnen blijven organiseren, is het van 
belang dat er echt een aantal extra vrijwilligers zich gaan aanmelden. Denkt 
jij nu, ik wil graag blijven genieten van al het leuks dat Stinselse Kwis te 
bieden heeft en ik wil mij hier graag voor inzetten om te zorgen dat dit 
behouden blijft? Heel graag! 
 

Vertel ons aan welke activiteiten u graag wilt deelnemen als vrijwilliger via 
stinselsekwis@live.nl  

 
 

Film op de 2e donderdag van de maand 
10 maart 2022, 14.00 uur in “De Höllekes”.  
La vie en Rose 

La Môme, in het Engels uitgebracht onder de titel La Vie en  
Rose, is een Franse biografische film uit 2007 onder regie  
van Olivier Dahan. Hij vertelt het tragische levensverhaal  
van de Franse zangeres Édith Piaf. De prent won talrijke  
prijzen, waaronder twee Oscars: een voor Beste Actrice  
(Marion Cotillard) en een voor Beste Grime. 
 

Kom genieten van deze mooie film in “De Höllekes” 
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Programma CARNAVAL 2022   

 

Nadat we dachten dat het niet meer mogelijk was om carnaval te vieren 
dit jaar, gebeurde toch het ondenkbare. Op vrijdag 25 februari 2022, 1 dag 
voor carnaval, verdwijnen alle maatregelen tegen de coronaverspreiding. 
Daarom hebben we besloten om toch wat te organiseren zodat we toch 
carnaval kunnen vieren! Het kan op deze korte termijn niet een volledig 
programma georganiseerd worden zoals jullie gewend zijn van NIKS, maar 
er toch niet NIKS….. 
 
Woensdag 23 februari 
Van 12:30 uur t/m 15:30 uur knutselmiddag (incl. lunch) in de Höllekes. 
JVWSteensel gaat samen met de basisschooljeugd een raamdecoratie 
maken in carnavalssfeer. 
 

Zaterdag 26 februari 
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 (achterin de Pierenbode vind je een leeg antwoordblad 

of via de hieronder vermelde QR-code) 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. 
 

Met in de avond vanaf 20:30 uur carnaval in De Höllekes 
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Zondag 27 februari 
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.  
 

Omdat we denken dat er nog wel wat aanmeldingen binnenkomen voor de 
alternatieve Pieretocht, kunnen we de route nog niet publiceren in deze 
Pierenbode. Daarom hangt deze route vanaf zondagochtend bij de 
Höllekes. Dussss... Heb je zin om alsnog mee te doen aan de alternatieve 
Pieretocht, maak dan van je tuin,  voordeur, carport of wat dan ook een 
prachtig carnavalsdecor en schrijf je in via pieretocht@hotmail.com. 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! 
 
Vanaf 14:30 uur is de Höllekes geopend, met om 19:00 uur LIVE 

de prijsuitreiking van de alternatieve optocht Pieregat. 
 

Maandag 28 februari 
Vanaf 14:30 uur kindermiddag en aansluitend carnavalsfeest in de 
Höllekes. Met gratis ranja voor de kinderen 
 
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.  
 

 
We gaan er samen een  
fijn fisje van maken!! 
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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 de maand januari zijn bekend !! 
 

Volwassenen:      Jeugd:   
Anja Kersten van Herwijnen   Siem Vrijsen 

 

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

Opdracht maart  
Nieuwe maand, dus weer tijd voor een nieuwe opdracht. Tenminste, als je 
graag een uitdaging wilt! Deze maand mag je kiezen voor een vrije opdracht 
óf een opdracht met het thema ‘beweging’. Geen gemakkelijke opdracht daar 
zijn we van bewust, maar wel een hele leuke! Je kunt er namelijk veel kanten 
mee op. Om jullie op weg te helpen hebben we een aantal voorbeeldfoto’s op 
onze Facebookpagina geplaatst. 
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Tip voor het fotograferen met een: 
camera:   speel voor deze opdracht eens met de sluitertijd 
mobiele telefoon: Als je een foto wilt maken waar beweging in zit, volg het 

onderwerp dan in zijn beweging. 
 

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 31 maart 2022 is 
ingediend. 
 
 
 

Maak jij al gebruik van ‘De Dorpskalender’ van Steensel? 
 
 

Met ‘De Dorpskalender’ hebben inwoners eenvoudig inzicht in alle 
activiteiten die georganiseerd worden in Steensel.  
 

‘De Dorpskalender’ biedt alle Steenselse verenigingen en stichtingen de 
mogelijkheid eenvoudig veel mensen te bereiken voor haar activiteiten. 
Daarnaast hebben verenigingen en stichtingen de mogelijkheid evenement 
op elkaar af te stemmen om elkaar te versterken en dubbelplanningen te 
voorkomen. ‘De Dorpskalender’ draagt zo bij aan de samenhang en 
leefbaarheid van ons dorp Steensel. 
 

‘De Dorpskalender’ te vinden op www.dehollekes.nl/dorpskalender is 
verbeterd dankzij de tips die de verenigingen gaven. Vanaf nu kan men 
ook de locatie waar de activiteit in Steensel plaatsvindt invullen en kan men 
een begintijd en eindtijd toevoegen. 
 

Dus voorkom dubbele afspraken in het dorp!!  
 

 

 

SIDANZA – SHAPE & STRETCH 10 LESSENREEKS 
 

Vanaf woensdag 9 maart 2022 starten we een nieuwe 10 lessenreeks Shape & 
Stretch. Een fijne les voor zowel mannen en vrouwen, vanaf 18 jaar! Tijdens deze les 
worden alle spiergroepen aangesproken door verschillende spierversterkende 
oefeningen. Daarnaast maken de stretches en poses je flexibel en leniger. De les 
wordt altijd afgesloten met ontspanningsoefeningen zodat je de stress van de week 
even kunt vergeten. Een heerlijke les die zorgt voor een optimale balans tussen 
lichaam een geest! We starten met de 10 lessenreeks op woensdag 9 maart 2022. De 
les wordt gegeven van 19:15 - 20:15 uur in de danszaal van de Höllekes. De kosten 
zijn €70 voor de 10 lessen! 
 

Kom jij ook? Aanmelden kan via docenten@sidanza.nl. 
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Nieuws vanuit de dorpsraad…   

 
Wijkagent voor Steensel 

Sinds korte tijd is er een wijkagent in Steensel aan gesteld. 
Graag laten we u kennismaken met hem. Mijn naam is Gerrie 
van Essen. Ik ben wijkagent binnen de gemeente Eersel. 
Voor Steensel en Knegsel zal ik namens de politie als eerste 
aanspreekpunt fungeren. Binnen de gemeente Eersel zijn er 
verder nog 3 andere wijkagenten actief. Wij helpen elkaar bij 
de werkzaamheden. Ik ben nog volop bezig met het 
opbouwen van een netwerk. Goede ideeën hierin zijn altijd 

welkom. Mijn inzet zal zich vooral richten op het zorgen van een veilige en 
prettige woonomgeving voor de burger. Daarbij vang ik natuurlijk graag boeven. 
Ik ben veel in de wijk te vinden op de dienstmotor. Met dit middel heb ik als 
wijkagent ook de nodige aandacht voor het verkeer. Voordat ik als wijkagent 
aan de slag ging, ben ik jeugdagent geweest. Omgang met jongeren, en de 
daarbij horende problematieken, zijn mij niet vreemd. Ik kijk uit naar een leuke 
periode als wijkagent van Steensel. Voor vragen ben ik te benaderen via: 
Gerrie.van.essen@politie.nl  
Instagram: Wijkagenten_eersel 
Telefoon: 0900-8844 
 

Twee bijeenkomsten voor de inwoners van Steensel 
De dorpsraad heeft begin maart twee bijeenkomsten georganiseerd voor de 
inwoners van Steensel. De eerste, op maandag 7 maart is een dorpsraadpleging 
met betrekking tot het Concept Visieplan Welzijn, Wonen en Zorg. De tweede 
avond is in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een debat op 
woensdag 9 maart. We realiseren dat dit wellicht een wat vol programma is in 
één week, maar beide avonden zijn belangrijk. We hopen u een van deze -maar 
als het even kan- beide avonden te kunnen begroeten. Nadere informatie over 
de avonden vindt u hierna volgend.   
 

Uitnodiging voor dorpsraadpleging over “Concept Visieplan Welzijn, 
Wonen en Zorg Steensel” op maandag 7 maart a.s. van 20.00 tot  

21.30 uur in de St. Luciakerk te Steensel. 
 

Afgelopen jaar is een grote groep inwoners bezig geweest om alle gedachten 
over welzijn, wonen en zorg te verzamelen en te bundelen in een 
gemeenschappelijke visie en missie. Het ontstane visieplan wordt omgezet naar 
een actieplan voor de komende vijf jaren. In het ontwikkeltraject waren er met 
jongeren, verenigingen en organisaties in Steensel klankbordsessies. De 
Dorpsraad werkte hierin nauw samen met de Belangenvereniging Senioren  
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Steensel, de Höllekes, huisartspraktijk Steensel, Thuiszorg, Adviesraad Sociaal 
Domein, KBO Brabant en de gemeente Eersel. Nu het concept Visieplan klaar is 
leggen we dit graag voor aan alle dorpsbewoners. In een dorpsraadpleging is 
er ruimte voor het leveren van commentaar en geven van aanvullingen. Wat 
wordt ingebracht nemen we graag mee in het definitieve visie- en actieplan. 
Wilt u meedenken en uw inbreng hebben? Kom dan maandag 7 maart om 20 
uur naar de St. Luciakerk. We kijken uit naar uw komst! Ter voorbereiding op 
de avond is het concept visieplan in te zien op de website van Dorpsraad 
Steensel onder werkgroep Welzijn en Zorg. Voor de avond zelf wordt er een QR 
code aangemaakt zodat u het visieplan ter plekke kunt bekijken op uw telefoon 
of iPad. Voor de niet gedigitaliseerde deelnemers zullen er een aantal papieren 
exemplaren van het plan klaarliggen. Nog vragen? Mail dan naar 
dorpsraadsteensel@outlook.com. U bent allen van harte welkom! 
 

Heeft u vragen aan de Eerselse politici? Kom dan naar het 
verkiezingsdebat op woensdag 9 maart om 20.00 uur in de Höllekes. 

 

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, houdt de Dorpsraad Steensel 
op woensdag 9 maart 2022 een verkiezingsdebat. Hierbij zijn de 
vertegenwoordigers van alle politieke partijen in de gemeente Eersel aanwezig. 
De presentatie is in handen van dorpsraadleden Patrik Bierens en Ruud 
Coppens.  De avond begint om 20.00 uur en is voor iedereen toegankelijk. De 
politieke partijen presenteren in een pitch van 5 minuten hun programma. 
Hierna leggen Patrik en Ruud hen een aantal thema’s voor die vooral in Steensel 
een belangrijke rol spelen. Denk hierbij aan - fietsverbindingen in de Kempen - 
Eindhovenseweg Steensel - bouwen in Steensel, m.n. voor starters en senioren 
- welzijn, wonen en zorg - buitengebied.  De politici gaan hierover met elkaar in 
debat. Ook de toehoorders kunnen gericht vragen stellen en in debat gaan. We 
hebben toezeggingen voor deelname binnen van het CDA, D66, Eersel Samen 
Anders, Kernbeleid, PvdA-GroenLinks en VVD. Dus heeft u vragen aan de 
Eerselse politici? Kom op 9 maart naar de Höllekes dan kunt u ze  rechtstreeks 
benaderen! De avond begint om 20:00 uur. Vanaf 19:30 uur is iedereen welkom 
in gemeenschapshuis de Höllekes 
 

Nieuws vanuit de werkgroep Natuur en Buitengebied  
De werkgroep Natuur en Buitengebied is op zoek naar een aantal vrijwilligers 
om mee te werken aan de volgende activiteiten: 
 

1) Landelijke opschoondag 19 maart 2022. Voor deze dag zoeken we 
vrijwilligers om met een aantal mensen van onze werkgroep de 
omgeving van Steensel op te ruimen en zoveel mogelijk zwerfafval te 
verzamelen. Wij zorgen voor materiaal zoals handschoenen, plastic 
zakken,  
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grijpstokken en hesjes en uiteraard ook voor de catering. We starten om 
9.30 uur op het dorpsplein. 

2) Ons is gevraagd om mee te helpen om de randen van een aantal bosjes 
rond de Gender onderhanden te nemen zodat er een geleidelijke overgang 
in hoogte ontstaat naar het bosje zelf. Hiertoe hebben een aantal mensen 
nodig om de takken op ruimen. Dit gaan we doen op 5 en eventueel 12 
maart 2022 om 9 uur bij het Huttenbos aan het Kerkdijkje. 

 

We hopen op vele helpende handen!! De natuur is immers van ons allemaal! 
Voor beide activiteiten graag aanmelden bij Huub Ambrosius (tel. 0642397108 
of huubambrosius@gmail.com) 
 

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.  
 
 

Vieringen in de St. Luciakerk 
 

Hieronder ziet u een overzicht van de H.Missen en Woord- en Communie-
vieringen in onze Luciakerk. De vieringen beginnen steeds om 10.00 uur. 
We hopen dat ze door kunnen gaan.  
 

Zondag 6 maart, Eucharistieviering 
Zondag 20 maart, Woord- en Communieviering 
Zondag 17 april, eerste Paasdag, Eucharistieviering 
Maandag 18 april, tweede Paasdag, Eucharistieviering 
 

Mocht u vieringen willen bijwonen in het kader van de voorbereiding op 
het Paasfeest: 
 

- Zondag 10 april 9.30 u. Palmpasenviering in de kerk van Eersel 
- Goede Vrijdag 15 april 15.00 u. kruisweg in de kerk van Eersel en ook  
  een kinderkruisweg in de kerk van Wintelre 
- Goede Vrijdag 15 april 19.00 u. viering in de kerk van Vessem 
- Zaterdag 16 april om 19.00 u Paaswake in de Willibrorduskerk Eersel 
 

 
 

Wist u dat? 
Dat de potgrondactie van de Vogelvereniging ook dit jaar nog niet door gaat. Wellicht 
kan het in 2023 weer normaal doorgaan : Bestuur vogelvriend de leeuwerik. 
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BUS verjaart! Opzoek naar nieuwe krachten 
 

 
Deze maand, 30 jaar geleden, werd de stichting BUS, Beheer en Uitleen 
Steensel, opgericht. De stichting had en heeft als doel het verenigingsleven van 
Steensel te ondersteunen; dit door het tegen minimale vergoeding beschikbaar 
stellen van gebruiksartikelen, attributen en spelen. Een unieke stichting, die zijn 
gelijke niet kent. Met het geld uit de vergoedingen kon het onderhoud van de 
bestaande en de aanschaf van nieuwe spullen gefinancierd worden. Het aanbod 
kon daardoor groeien van grote tent en marktkramen tot een ruim assortiment 
met ook kleinere tenten, staanbars, tafels en stoelen, servies en bestek enz. 
Met dit assortiment konden wij de afgelopen 30 jaar veel verenigingen en nog 
veel meer particulieren helpen bij het organiseren van feestjes, partijen, 
toernooien en andere activiteiten. De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers, 
zowel voor het uitlenen als voor het onderhoud van de inventaris. Van de 
huidige vrijwilligers zijn er nog enkelen vanaf de oprichting actief en dus ook 
inmiddels 30 jaar ouder. De BUS verjaart, maar de BUS vergrijst ook helaas. 
Ondanks dat er de laatste jaren wat minder een beroep gedaan wordt op de 
stichting, heeft zij nog steeds bestaansrecht. Nog steeds maken verenigingen 
en mensen in Steensel gebruik van de BUS. Maar om het voortbestaan te 
garanderen, zullen we moeten verjongen. Daarom doen we een dringende 
oproep aan de Steenselse gemeenschap; we hebben nieuwe jonge krachten 
nodig om de stichting BUS in leven te houden. 
 

Interesse, neem dan contact op met een van onze mensen: 
 

Albert van Boekel: 06-27102373  Jan Willems: 0497-512174 
 

Of de andere leden van BUS: 
        

Carl Knoef: 06-51225799    Frans Keeris: 0497-51532 
Wibo van de Linden: 0497-516960  Ton Kantelberg: 0497-512485 
Henk Cattenstart: 06-20134150   Mario Wils: 06-31342580 
 
 

WANDELEN vanaf “De Höllekes” 
Op maandag 7 maart en 21 maart is er voor de liefhebbers een  
wandeltocht van 6 tot 10 km. Samenkomen om 9.00 uur met een  
kopje koffie om even te inventariseren wat men wil. Afhankelijk  
van het weer bekijken we welke route gelopen wordt.  
Vertrek wandeling ca. 9.30uur vanaf de Höllekes 
 

Attentie: Op woensdag 13 april Haopertse Gaoperttocht meer bijzonderheden in de 
volgende pierenbode. Groetjes Wim Klomp 
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In memoriam Riet Gosselink  
 

 
Een zeer markante vrouw die altijd midden in onze 
Steenselse gemeen-schap stond en met iedereen  hier 
meeleefde, is in de ochtend van 15 februari op 86-jarige 
leeftijd  rustig overleden. 
 

Ze was al een tijdje ernstig ziek en leed veel pijn maar haar 
kinderen hebben haar liefdevol verzorgd zodat ze thuis kon 
blijven. Dat liefdevolle hebben ze met de paplepel naar binnen 
gekregen. Riet stond altijd voor iedereen klaar. Ze belde 
regelmatig met mensen waarvan ze wist dat die eenzaam waren 
of een praatje goed konden gebruiken. Zelfs toen ze zelf heel ziek was bleef ze zich 
voor de andere  mens interesseren. Medemenselijkheid en goed zijn voor de ander 
was haar devies. Of die ander nu jong of oud was, wel of niet gelovig, dat deerde 
haar niet. Haar ging het er steeds om of ze iets voor iemand kon betekenen. Dat deed 
ze door haar huis open te zetten voor het comité van de wielerronde zodat die daar 
o.a. konden koffie drinken, maar ook door gastvrouw te zijn bij de Stern. Dat werd 
een trefpunt voor veel senioren die daar samen kunnen komen. Riet nam het initiatief 
om deze ‘koffiekamer’ op te zetten en zorgde ervoor dat het geheel functioneerde. In 
samenwerking met de Bond voor Senioren in Steensel – waarvan ze jarenlang 
secretaris was - organiseerde ze de vervoersdienst en de klussendienst en tal van 
andere activiteiten zoals het 
samen eten. 
 

Een groot deel van haar hart lag bij het kerkkoor. 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  er gerepeteerd.  Dat 
was niet alleen gezellig, het resultaat moest toch ook zijn dat de stemmen welluidend 
en in harmonie klinken. Ook zorgde ze ervoor dat veel rondom de liturgie goed 
georganiseerd was zoals het mee uitzoeken van teksten en liederen, het luiden van 
de klok bij een overledene, zorgen voor kaarsen en met familie teksten uitzoeken 
t.b.v. speciale vieringen. Ze regelde graag en veel. Ze collecteerde voor tal van 
organisaties, ze ging als verpleegkundige wel meer dan 100 keer mee met de 
bedevaart naar Lourdes en regelde daar dat ze met een koor kon zingen… Ze ging op 
‘werkvakantie’  mee met de Zonnebloem….. Wat deed ze niet? Iedereen was steeds 
verbaasd over de tomeloze energie en aandacht waarmee ze zich inzette en al haar 
activiteiten deed. Zoals  onze voormalige pastoor Frans van der Weijst in een 
afscheidsbrief schreef:  “Riet heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de parochie, 
voor het koor en voor heel de Steenselse gemeenschap. Ongetwijfeld is zij in de hemel 
met open armen ontvangen”   

Wat zullen we haar missen. 
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Nieuwe levenskracht Steensel   

 
Terugblik op 2021. 
Zoals gebruikelijk geven wij u een overzicht van de activiteiten van het 
afgelopen jaar. Stichting Nieuwe Levenskracht wil aandacht schenken aan 
droevige maar zeker ook aan blijde gebeurtenissen in onze dorpsgemeenschap. 
Heel vaak bestaat die aandacht uit een kaartje, een bloemetje, een fruitdoos, 
een fruitschaal of in een incidenteel geval een geldelijke bijdrage. De middelen 
hiervoor komen in hoofdzaak van onze vele donateurs. In 2021 waren er dat 
317 Wij danken iedereen, die een donatie van € 5,- of meer hebben gedaan. 
Helaas kon de kermisloterij niet doorgaan. Ook kwam de kerstattentie voor de 
zieken te vervallen. 
 

Wel mochten we: 
 74 80 plussers verblijden met een kaartje, 30 inwoners ontvingen een 

plantje omdat zij 80, 85, 90 of meer werden! 
 Diversen boeketjes/plantjes gingen naar mensen die in het ziekenhuis 

gelegen hadden. 
 44 Plantjes gingen er naar mantelzorgers, ouders van kinderen met extra 

zorg,  vrijwilligers van de Kookpot en De Stern en de comité leden van 
deze stichting. 

 18 Boeketjes gingen er naar gezinnen waar een geboorte was. 
 3 Fruitschalen gingen er naar gouden huwelijksparen en 1 naar een 60 

jarig jubileum. 
 Een kleine intentie ging naar 11 families bij overlijden. 
 Daarnaast ontving de Ziekengroep € 300,- voor ondersteuning van de 

ziekendag. 
 

Van  4 tot en met 9 april 2022 is er vergunning verleend voor de jaarlijkse 
donateursactie. De comitéleden komen dan in die week aan om de donatie voor 
2022 te innen. Om dit alles te realiseren kan het bestuur, vooral bij de 
donateursactie en de lotenverkoop, een beroep doen op een zeer actief comité. 
Helaas kunnen we op een aantal van hen, om persoonlijke redenen, geen 
beroep meer doen. We vragen hierbij nogmaals wie er in hun buurt of wijk de 
aankomende donaties willen ophalen. 
 

Mocht u nog geen donateur zijn of zou u ons willen helpen, ga naar onze 
website http://www.nieuwelevenskracht.nl/category/steensel/ en vul daar uw 
gegevens in. 
 

Dank aan het comité, maar vooral aan u, Steenselnaren.  
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Harrie Huijbers Cronieck   

 
De PéGé-woningen 

Het werk aan fase 2 van Steensel op de schop is 
medio februari begonnen. Eerst staan de Jan 
Hagelaarsweg en de Sinte Lucijweg in de planning. 
Later komen de straten rondom en aan de andere 
kant van de toren aan de beurt. Hier hebben we het 
niet over het  ongemak , de tijdelijk slechte 
bereikbaarheid of wat het moet worden, maar kijken 
we met een historische blik naar deze kant van 
Steensel. In de vorige Pierenbode schreven we over 
De Vlaes, de waterpartij annex visvijver die hier tot 
midden jaren ’30 lag. Nu gaat het over het complex 
PéGé-woningen dat er begin jaren ’60 is gebouwd en 
behoorlijk veel invloed had op de ontwikkeling van 
Steensel. Tot die jaren groeide Steensel wel. Er 
werden particuliere woningen en ‘geminte’-woningen 
bijgebouwd, maar altijd in kleine aantallen en 

doorgaans bewoond door mensen uit het dorp. Nu wringt het op de 
woningmarkt, maar landelijk heerste er ook in de wederopbouwjaren na de 
oorlog woningnood. Gezocht werd naar locaties om projectmatige initiatieven 
te ontplooien. De bouw van PéGé-woningen in veel dorpen en steden was er zo 
eentje. Tussen 1957 en 1972 zijn er ruim 10.000 van gebouwd. Ze staan bv. op 
Texel, in Heemskerk, Doesburg, Grave en Best.  In een timmerfabriek in Wychen 
is de houten prefab-woning ontwikkeld. Vijf broers werken samen met de 
architecten Sluitman & Rijken uit Wychen aan het ontwerp en een prototype. 
De nieuwe woning wordt genoemd naar hun vader Piet Guelen (PéGé). Ze 
ontdekken dat je prefab in de fabriek makkelijk een heleboel dingen kunt 
voorbereiden. Ze gebruiken veel hout en weinig bakstenen, die zijn dan immers 
nog op de bon. De houten tussen- en 
buitenwanden worden pasklaar in de 
fabriek gemaakt, evenals het 
dakbeschot en de kappen, de vloeren en 
de balklagen, en uiteraard de deuren, 
kasten en trappen. Voor die tijd waren 
het grote woningen. Op de begane 
grond een gecombineerde eet- en 
zitkamer van 6 bij 3.30 meter; op de 
verdieping twee flinke slaapkamers van  
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3,5 bij 3,5 meter en een kleine. Voorts een flinke 
keuken met een geiser als standaard uitrusting, 
een douchecel en een houten schuurtje. De 
firma Guelen kon per jaar 400 tot 500 woningen 
afleveren. Ze werden neergezet in blokken van 
twee en rijtjes van meer. Een PéGé-woning 
kostte toen 16 duizend gulden. Bij grote series 
kon de prijs dalen tot 14 duizend gulden. 
Bovendien was de woning erkend als 
premiewoning, dus kregen de toekomstige 

bewoners oplopend nog tot 5 duizend gulden van het Rijk. Dat maakte het voor 
vele belangstellenden een interessante investering.Ook in ons dorp was er 
plaats voor PéGé-woningen. Op projectbasis worden in een tijdsbestek van 3 
jaren in Steensel 65 PéGé-woningen gebouwd. In 1959/1960 eerst 4 in de Frans 
van Nunenstraat en 6 in de Korte Kerkstraat. Kort daarop volgt aan de overzijde 
van deze straat de bouw van nog  4 woningen. De grote klapper wordt echter 
gemaakt met de realisering van maar liefst 41 woningen in het blok Jan 
Hagelaarsweg (6) - St. Lucijweg (21) - Genderdreef (14). De PéGé-woningen 
hebben een explosieve groei van het inwonertal van Steensel tot gevolg. De 
komst van zoveel nieuwe inwoners in korte tijd brengt veel dynamiek met zich 
en geeft een impuls aan het dorps- en verenigingsleven. De woningen werden 
verkocht door makelaarskantoor Van der Meeren uit Eindhoven en mede 
daardoor komen de nieuwe bewoners uit alle windstreken van ons land. Dat is 
goed te horen en de tijd dat iedereen in Steensel elkaar nog kende, is hiermee 
voorbij. Nog lange tijd is er sprake van een onderscheid tussen de ‘echte 
Steenselnaar’ en de ‘import’. Inmiddels is dat met weer één dorp wel over. In 
2015 zijn in Wychen de eerste twee PéGé-modelwoningen tot monument 
verklaart. Als er in Steensel nog een originele PéGé-woning staat, zouden we 
ook het voorstel kunnen doen om daar een gemeentelijk monument van te 
maken.  
 
 

Beste inwoners van Steensel, 
 

Het nieuwe jaar is begonnen en ook de voorbereidingen voor de Goede Doelenweek 
2022 zijn in volle gang. De leerlingen van De Grote Aard zijn de enveloppen aan het 
vullen die we bij U in de brievenbus doen in de week van 28 maart. De enveloppen 
met de ingevulde formulieren worden in de week van 4 t/m 9 april bij U opgehaald 
door onze collectanten. Natuurlijk houden wij de regels in acht ter bescherming van 
U en van de collectanten. Voor vragen kunt U contact opnemen met Toon v.d. Ven 
0497 516614 of toonvandeven@telfortglasvezel.nl   
 

Namens de stuurgroep en het organisatiecomité Steensel, 
Toon v.d. Ven   
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Antwoordformulier Qr-code-speurtocht “Raad de plaat” 
 

1.__________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________ 

6.__________________________________________________________________ 

7.__________________________________________________________________ 

8.__________________________________________________________________ 

9.__________________________________________________________________ 

10._________________________________________________________________ 

11._________________________________________________________________ 

12._________________________________________________________________ 

13._________________________________________________________________ 

14._________________________________________________________________ 

15._________________________________________________________________ 

16._________________________________________________________________ 

17._________________________________________________________________ 

18._________________________________________________________________ 

19._________________________________________________________________ 

20._________________________________________________________________ 

 

Het nummer wat onder de QR code staat, komt overeen met de 
antwoordenlijst. Je hoort muziek of ziet een afbeelding, vul de titel in op 
het antwoordformulier en stuur het naar nikspieregat@hotmail.com 

Vergeet je selfie niet mee te sturen  

Let op! Er zijn ook QR codes waar geen nummer onder staat, dit zijn 
echte carnavalskrakers om in de ultieme carnavaleske sfeer te komen. 
 


