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Dorpskalender  
(een overzicht van alle georganiseerde dorpsactiviteiten in Steensel) 
 

 

 
Noteer de volgende data alvast in uw agenda: 

- 5 november Halloween in Steensel  
- 10 december Stinsel in Kerstsfeer 

 
 

Heeft u wijzigingen of wilt u een activiteit verwijderen uit de online 
dorpskalender? Dan is dit mogelijk door een wijzigingsverzoek te mailen naar 
webmaster@dehollekes.nl. Berichten/activiteiten voor de maand november 
kunt u tot 18.00u op 18 oktober 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. Heeft u 
vragen? Neem gerust contact op met de redactie via 06-14216234. 
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Tot uw dienst 
 

 

alarmnummer:  
- bij spoed, levensgevaar of 

heterdaad bel 112; 
-  voor aangifte, vragen en 

meldingen bel de Regiopolitie 
De Kempen 0900-8844. 

 

Huisartspraktijk Steensel  
Van Kriekenbeeckhof 19 
5524BM Steensel 
0497-517209 
 
Huisartsenspost SHoKo 
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag 
van 17.00u tot de volgende ochtend 
08.00u en op alle weekend- en 
feestdagen via: 040-2660505 
 
 
 

 
AED locaties Steensel  
24 uur/dag beschikbaar: 
- De Höllekes,  

Korte Kerkstraat 7a 
-  Fam. v.d. Boomen,  

Lange Reen 16 
Tijdens openstelling: 
-  Voetbalvereniging Steensel,  
 Knegselseweg 20 
-  Tennis en Padelvereniging 

Steensel, Knegselseweg 24 
- Huisartsenpraktijk Steensel, 
 Van Kriekenbeeckhof 19 
 

Bloedprikken 
Donderdagochtend (oneven weken)  
(tussen 7.45 en 8.30 uur) 
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Uitnodiging informatieavond  
 

 

Uitnodiging voor alle inwoners van Steensel van 50 jaar en ouder voor 
het bijwonen van een informatieavond over Welzijn, Wonen en Zorg - 
Wat komt er op ons af?  Wat kunnen we er zelf aan doen? - op 
maandag 26 september om 19.00 uur in gemeenschapshuis de 
Höllekes. 
 

De Dorpsraad en Belangenvereniging Senioren Steensel hebben samen met de 
inwoners en diverse organisaties een visieplan Welzijn, Wonen en Zorg voor 
Steensel opgesteld. Om welzijn, wonen en zorg bij een dubbele vergrijzing en 
toenemende tekorten aan zorgpersoneel goed vorm te kunnen blijven geven is 
een krachtenbundeling van senioren met vrijwilligers, plaatselijke 
(zorg)organisaties en gemeente noodzakelijk. Nu wachten senioren vaak te lang 
of hebben verkeerde verwachtingen waardoor zij niet goed zijn voorbereid op 
verminderende vitaliteit en -gezondheid die met veroudering samenhangen. Ze 
gaan pas iets ondernemen als het feitelijk te laat is en verliezen daarmee de 
regie. Om te komen tot bewustwording in het proces over wat helpt om goed 
geborgd ouder te worden, met daarbij best passende woonvorm en netwerk, 
hebben we een informatieavond georganiseerd. Op deze avond zal Els van Daal, 
projectcoördinator wonen van KBO Brabant u meenemen in de huidige situaties, 
de ontwikkelingen en aan de hand van casussen duidelijk maken wat er op ons 
af komt. Er is uiteraard ook genoeg ruimte voor het stellen van vragen. 
 

We hopen dat dit een eerste aanzet is om met velen te komen tot 
bewustwording en goed georganiseerde burgerparticipatie die de gewenste 
leefbaarheid, zorg en woonvormen helpt realiseren. Zodat het voor de inwoners 
van Steensel nú en in de toekomst goed wonen is, in een goede balans en 
samenhang. 
 

De dorpsraad en de Belangenvereniging Senioren Steensel nodigt alle 50 
plussers dan ook van harte uit om naar de informatieavond op maandag 26 
september a.s. om 19.00 uur in de Höllekes te komen. We hopen velen te 
kunnen begroeten. Aanmelding vooraf is niet nodig.  
 

Heeft u vragen? U kunt ons benaderen via kbosteensel@outlook.com of 
dorpsraadsteensel@outlook.com.    
 
 
Belangenvereniging Senioren Steensel 
Dorpsraad Steensel  
  

http://www.dehollekes.nl/
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Geen Stinselse Kwis maar een echte PubKwis 
genaamd de Pientere Pier  
 

 

Zaterdagavond 10 september hebben wij een ontzettend leuke, gezellige 
en geslaagde avond in de Hollekes beleefd. Er waren 11 enthousiaste 
teams. De avond was afwisselend met vragen en doe-opdrachten. De doe-
opdrachten waren hilarisch. Het eerste gevouwen vliegtuigje belandde net 
niet terug op het podium, het was de bedoeling om zo ver mogelijk de zaal 
in te gooien.  De deelnemers moesten kolen meenemen. De kolen 
varieerde in gewicht van 36 gram (houtskool) tot een witte kool van bijna 
6 kg. En er moest gepunnikt worden. De slierten varieerde van 25 cm tot 
158cm.  De langste was gemaakt door Rini Huijbers van het team. 
 

Team Guvenaa heeft gewonnen. Zij stonden bij alle tussenstanden 
bovenaan. Maar de joker en de doe-opdrachten maakte het zeker 
spannend. De prijs; de beker en een lekkere schaal met bittergarnituur! 
 

Vragen met als thema 
Stinselse sporthistorie 
tot Bistjes… De laatste 
vragen waren filmpjes 
waarin het gezicht van 
‘bekende’ Steenselnaren 
verwerkt was. Hilarisch 
en zeker omdat 
sommigen (zoals onze 
huisarts Mirte) zichzelf 
niet herkende. 
 

 
 

De reacties van de deelnemers waren 
enthousiast, deelnemers vonden het leuk en 
gezellig, onder het genot van een hapje en 
drankje! Op naar de volgende! 
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SIDANZA IS WEER BEGONNEN!   

 

Na een fantastische start van het dansseizoen, de vriendjes en 
vriendinnetjes lessen en de open dag, kunnen we gerust zeggen dat de 
eerste dansweken een succes waren! We hebben fijn kunnen dansen en 
zelfs al kunnen optreden! Natuurlijk kun je nog steeds gratis proeflessen 
volgen. Wil je eens iets nieuws proberen? Kijk dan op www.sidanza.nl  
welke lessen je allemaal kunt volgen! Wist je bijvoorbeeld dat we 
peuterdans hebben, maar ook een Shape&Stretch les voor volwassenen? 
Wist je dat zowel kinderen als volwassenen Klassieke dans en Jazz dans 
kunnen volgen? Heb je vragen over één of meerder lessen? Stuur dan een 
berichtje naar docenten@sidanza.nl  
 
 

 

Acteercursus Ernst&Humor start op 4 oktober 2022!   

 

Ernst & Humor heeft het in juni het initiatief genomen om 
een acteercursus te organiseren in dit najaar. Inmiddels 
zijn er 12 deelnemers en is het maximum aantal bereikt 
voor deze cursus! Onze docent Frank van der Aa  heeft er 
erg veel zin en we verwachten dat het leuke en natuurlijk 

ook leerzame avonden worden.  
 

Willem van Rooij (penningmeester Ernst&Humor) 

 
 

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. 
 

http://www.dehollekes.nl/
http://www.sidanza.nl/
mailto:docenten@sidanza.nl
mailto:gwouters@dehollekes.nl
mailto:gwouters@dehollekes.nl
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Stinsel in Kerstsfeer Zaterdag 10 december 2022 
 

 

Zet deze dag vast in uw agenda want we hopen weer op een gezellige 
sfeervolle dag. Dat is de kern van “Stinsel in kerstsfeer”. Het is een leuke 
kerstmarkt met dans, live muziek en diverse kinderactiviteiten. Ook zijn er 
volop mogelijkheden om een lekker drankje of hapje te nuttigen. 
 

Oproep: Veel verenigingen en particulieren uit Steensel werken al mee aan 
deze dag, maar variatie is erg welkom. Want we willen graag de 
authenticiteit en originaliteit van het evenement in stand houden.  We 
vinden wel dat het moet gaan om zelfgemaakte (kerst)artikelen of dingen 
waarbij het commerciële karakter ondergeschikt is aan het goede doel. In 
goed overleg verdelen we de beperkte ruimte in en om de Hollekes onder 
de deelnemers. Ook bepalen we voor dit jaar weer één centraal goed doel. 
Minimaal 10% van alle omzet op deze dag gaat naar dit goede doel. Begin 
november zullen we gezamenlijk met alle betrokkenen hierover beslissen 
wat het goede doel gaat worden. 
 

Op woensdag 5 oktober om 20.00u hebben we hiervoor de eerste 
bijeenkomst gepland. Voor meer informatie en/of voorwaarden van 
deelname kunt u contact opnemen met wilmapim@hotmail.com  

 

Een dag door Steenselnaren, voor iedereen die van een 
sfeervolle kerst houdt. 

  

mailto:wilmapim@hotmail.com


Gemeenschapshuis “De Höllekes”                       website:www.dehollekes.nl       7 
 

 

Uitslag loterij wielerronde 
Winnende getallen 9377. 8627. 9953. 8324. 0276. 0760. 5987. 8401. 8131. 6601. 
Afhalen bij Ad Hoeks Knegselseweg 19 Steensel 06 -83256865 
 

   

 

Open trainingen op dorpspleinen bij FSC!    

 

FSC komt naar je toe! Om het nóg makkelijker te maken om een keertje 

met ons mee te trainen komen we naar de kinderen en ouders van Knegsel 

en Steensel toe! We organiseren instuiftrainingen voor de kangoeroe klup 

(3 t/m 7 jaar) en pupillen (6 t/m 13 jaar) op de dorpspleinen in Knegsel en 

Steensel! Doe jij ook mee?  

We zien je graag bij deze trainingen:  

Steensel (veldje bij Höllekes): 

• Zaterdag 1 oktober 10.00 -10.45 uur- Kangoeroe Klup - 3 t/m 7 jaar 

• Maandag 3 oktober 18.15- 19.15 uur- Pupillen E en D -  6 t/m 13 jaar 

Knegsel (veldje bij dorpsplein): 

• Zaterdag 8 oktober  10.00 -10.45 uur- Kangoeroe Klup - 3 t/m 7 jaar 

• Maandag 10 oktober 18.15- 19.15 uur- Pupillen E en D - 6 t/m 13 jaar 

 

 

  

http://www.dehollekes.nl/
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Zaterdag 19 november in de Höllekes 
 

 

Heerlijk avondje uit en lekker dansen in De Höllekes 
 

 
 

Wat is er nog fijner als op een avond in het najaar heerlijk te ontspannen, 
daarbij naar leuke muziek te luisteren en lekker los te gaan op de 
dansvloer? Dan ga je gewoonweg zaterdag 19 november naar de Höllekes 
want daar is het volop feest en kun je luisteren en genieten van 2 bands. 
Daarnaast zijn er nog zoals het er nu naar uitziet diverse gastoptredens 
van enkele singer-songwriters, kortom de avond zal bol staan van muziek. 
En dat allemaal omdat de band Wasserij Steensel haar 25-jarig bestaan 
gaat vieren. Albert van Boekel, Theo van Dooren en Piet Hakkens nodigen 
u hiervoor graag uit om dit samen met hen groots aan te pakken. De zéér 
populaire coverband Multiple Choice, bekend in geheel Zuidoost Brabant, 
zal ervoor zorgen dat ook de jeugd van Steensel het naar de zin zal hebben, 
het moet tenslotte een feest worden voor het gehele dorp, jong en oud en 
de entree uiteraard gratis!! Noteer nu alvast deze datum in je agenda en 
wees erbij!! 
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Wij kijken terug op een geslaagde jeugdvakantie FEEST week. 
 

Wat hebben de kinderen weer leuke dingen gedaan! We zijn gaan klimmen 
bij Klimrijk, de kleinere kinderen hebben een sprookjestocht door Steensel 
gelopen en de oudere kinderen hebben ’s avonds een spannend 
smokkelspel in de bossen bij de blokhut gedaan. De laatste dag hebben we 
afgesloten met een waterspektakel, popcorn en frietkar, waar alle ouders, 
broertjes en zusjes welkom waren.  
 

We willen allen hulpouders ontzettend bedanken, zonder jullie had deze 
week niet door kunnen gaan. Daarnaast willen wij de Gilde van Steensel, 
ontzettend bedanken dat wij weer gebruik hebben mogen maken van het 
terrein en het gebouw! 
 

Geladen met positieve energie zijn wij alweer bezig met de organisatie van 
de volgende activiteit. Dus noteer vast in de agenda!  
5 november Trick or Treat tocht voor kinderen uit Steensel. 
 

In de volgende Pierenbode, Parro, op Facebook en Instagram zal de 
komende tijd nog meer informatie hierover komen. Wil je graag een Trick 
or Treat adres zijn, kun je je alvast aanmelden via jvwsteensel@gmail.com. 
 
 

SPOOKTOCHT STEENSEL 
Op zaterdag 5 november organiseert de Höllekes voor de echte 
durvers een tocht door de bossen van Steensel. Deze tocht sluit aan op 
de trick-or-treat-tocht van Jeugdvakantiewerk Steensel. Vertrekpunt 
vanaf de Höllekes. Deelname aan deze tocht kan alleen door vooraf aan 
te melden via secretartiaat@dehollekes.nl . Deelnemerskosten €2,- p.p.. 
Vertrektijden tussen 20.30-22.00 uur.  
 
 

 

 

 

 

 

http://www.dehollekes.nl/
mailto:jvwsteensel@gmail.com
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Steensel weer één dorp augustus 2022” 
 

 

Fase 2 (Steensel Noord, omgeving Steenselse toren)  
De laatste weken zijn de werkzaamheden voorspoedig verlopen. Het restant van 
de rioleringswerkzaamheden in een deel van de Lange Reen, de Korte Reen en 
het Kerkdijkje is na de vakantie aan de beurt. De aannemer heeft vakantie in de 
maand augustus en start in de week van 29 augustus de werkzaamheden weer 
op. Wij zorgen ervoor dat de straten er in de vakantieperiode er netjes bij liggen. 
In het najaar (november - december) starten we met het planten van de bomen 
en het overige groen. 
 

Fase 3 (Eindhovenseweg + Kerkplein) 
 

Klankbordgroep 
Op 28 juni is de 2e sessie gehouden met de klankbordgroep Eindhovenseweg. 
Tijdens dit overleg hebben we een concept schetsontwerp besproken. Op 27 juli 
is er een aanvullende bijeenkomst geweest om mogelijke oplossingen voor de 
inrichting van de Eindhovensweg te bespreken. De 3e sessie met de 
klankbordgroep Eindhovenseweg is begin oktober gepland. We verwachten om 
in het voorjaar van 2023 een definitief ontwerp te hebben. 

Na de zomervakantie gaan we ook aan de slag om een ontwerp te maken 
voor het kerkplein. Deze gaan we integreren in het ontwerp van de 
Eindhovenseweg. 
 

Planning 
Het streven is om de herinrichting van de Eindhovenseweg in de periode 2024-
2025 uit te voeren. De planning wordt afgestemd met het project “Hart van 
Steensel”, de verbouwing van de kerk naar een gemeenschapsgebouw. Deze is 
voorlopig gepland in de 2e helft van 2023. Wij houden je op de hoogte. 
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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 juli/september zijn bekend !! 
 
Volwassenen:      Jeugd:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Debby van den Broek       Tijn Broeren 

Benieuwd naar de foto’s: 
Alle ingezonden foto’s zijn te zien op onze facebookpagina. Maar de winnende 
foto’s hangen vanaf 1 oktober aan de muur in De Höllekes. 
 
Opdracht maand oktober 
Natuurlijk mag je weer voor de vrije opdracht gaan, maar we hebben ook nu 
weer een uitdagende opdracht. “aan de slag met doorkijkers”. kijk goed om je 
heen. Je zal ineens heel veel doorkijkjes zien als je erop gaat letten. Mocht het 
nou echt niet lukken, dan kan je altijd zelf een doorkijkje creëren.  
 
  

http://www.dehollekes.nl/
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FOTOWEDSTRIJD OMSLAG PIERENBODE 2023! 
Een aantal maanden geleden hebben we een uitvraag gedaan om foto’s te 
maken én in te sturen. Dit voor een nieuwe kaft van de Pierenbode. Vele 
dorpsgenoten leek dat wel wat! We hebben dan ook vele inzendingen 
gekregen. Deze waren te zien op Facebook en Instagram. De foto moest 
aan een aantal (kwaliteit)eisen voldoen. De organisatie heeft 5 foto’s 
geselecteerd die aan deze eisen voldeden. Het leuke hiervan is, is dat de 
inzendingen anoniem zijn. Niemand met uitzondering van de maker 
natuurlijk, weet wie de foto heeft gemaakt.  
 

Dus…. 
Nu is het aan jullie de taak om te gaan stemmen op jullie favoriet! Welke 
foto zien jullie graag als nieuwe omslag van de Pierenbode? 
 

De foto’s komen vanaf 1 oktober 2022 in de bestuurskamer van de 
Höllekes te hangen. Het stemmen gaat op de zelfde manier als bij de 
laatste expositie. Op de bar liggen stemformulieren en staat de stembus. 
Ga kijken, kies de foto die jou het meeste aanspreekt en lever je 
stemformulier in. Je mag je stem 1x uitbrengen. Ook kun je weer stemmen 
middels een QR code. Deze zal vanaf 1 oktober op Facebook worden 
vermeld. Je kan stemmen t/m 31 oktober 2022. 
 


