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Dorpskalender maart 2020
Datum

Activiteit/Evenement

Organisatie

Locatie

12
12
17
19
25
26
29
31

Film op de donderdag
Jaarvergadering
Bijeenkomst pastorale werk
De Kookpot
Knutselmiddag
Repaircafé Steensel
Vlooienmarkt
Lezing selectief mutisme

Filmclub
KBO
Pastorale team
Kookpot
Jeugdvakantiewerk
Repaircafé Steensel
Korfbalvereniging FSC
Ilse Oerlemans

de
de
de
de
de
de
de
de

mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt

Höllekes
Höllekes
Höllekes
Höllekes
Höllekes
Höllekes
Höllekes
Höllekes

Noteer deze data alvast in uw agenda:
18 apr
17 mei

Steensel Goes Culinair
Lentemarkt Steensel

VV Steensel
Gilde / Höllekes

kantine VV Steensel
Steensel

Heeft u een bericht voor in de Pierenbode?
Berichten voor de maand maart kunt u tot 18.00 uur op 18 maart per mail
aanleveren via pierenbode@dehollekes.nl. Activiteiten/evenementen kunt in onze
dorpskalender op www.dehollekes.nl/dorpskalender/ vermelden.
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: Gonnie Wouters
Penningmeester: Monique Zelissen
Bestuursleden: Toon van der Aa,
Charles Hermans, Wilma Larmit, Mark
Vrijsen, Willem van Rooij.
Raad van Toezicht: Jan Willems

Beheerder de Höllekes:
Cobie van den Broek
Lizette Cremers-van de Wijdeven
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
Te bereiken na kantooruren Cluster
Eersel, Bladel en Valkenswaard
tel. 0900 123 2024

Bloedprikken
In ‘De Höllekes’
Donderdag 08.30 - 09.30 uur
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

OPROEP:
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 12-04-2020.
Opbouw: Vrijdag 10-04-2020 tussen 9.00 – 13.00u
Afbreken: Maandag 13-04-2020 tussen 9.00 – 13.00u

Deze vrijwilligers worden beloond 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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Even voorstellen…..
Dit is Isabel. Zij is volgende maand
gastredacteur van de Pierenbode. Zij zal samen
met de redactie van de Pierenbode, uw
dorpsblad in elkaar zetten. Nieuwsgierig wie zij
is? Lees dan snel verder…
Hallo! Ik ben Isabel v/d Broek, ik ben 11 jaar
en zit in groep 8 van Basisschool Sinte Lucij in
Steensel.
De bedoeling is dat ik maandelijks een stukje in de Pierenbode ga schrijven.
De onderwerpen gaan vooral over de dingen waar de jongste jeugd zich
mee bezig houdt. En wat ze interessant vinden. Als er kinderen zijn die nog
onderwerpen weten, mogen ze gewoon naar me toe komen.
Ik ga stukjes schrijven omdat ik erg geïnteresseerd ben in redactiewerk en
ik wil er later ook wat mee gaan doen.

Tweede Goede Doelen Week Eersel
De inwoners van de gemeente Eersel zullen
afgelopen jaar wel gemerkt hebben dat er op
het gebied van de collectes een en ander is
veranderd. Want in april 2019 vond de eerste
Goede Doelen Week plaats in onze gemeente.
Dit betekent dat er niet meer voor elk doel apart wordt gecollecteerd,
maar dat een aantal bekende goede doelen één gezamenlijke collecte
houden. En dit met succes. We haalden ruim € 65.000,== op, een
ongekende goed resultaat.
Alle reden dus om dit jaar weer zo’n Goede doelen Week te organiseren.
Deze zal plaatsvinden van maandag 30 maart tot zaterdag 4 april.
De komende maanden gaan wij U nader informeren. Voor meer
informatie kunt U onze site bezoeken: www.gdweersel.nl
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Actie vrienden van de Höllekes
Aan de inwoners van Steensel en buurtschap “De Hees”
Gemeenschapshuis “De Höllekes” is de laatste jaren sterk veranderd en
uitgegroeid tot een middelgroot bedrijf. In de afgelopen 50 jaar is het steeds
aangepast aan de eisen die de gebruikers er aan stelden. Deze bezoekers zijn
mensen uit Steensel maar ook ver daarbuiten. Het is voor Steensel van groot
belang dat er een centrum bestaat waar verenigingen en inwoners gebruik van
kunnen maken. Het gemeenschapshuis wordt meer en meer een
multifunctionele accommodatie. Steeds meer voorzieningen en activiteiten
concentreren zich hierin. Als bestuur en Raad van Toezicht willen we de Höllekes
nadrukkelijk blijven verbeteren en we hebben onze plannen voor de toekomst
al voor een groot gedeelte kunnen realiseren. We hebben nu een bij deze tijd
passende accommodatie en kunnen we de gebruikers nog beter van dienst zijn.
Zonder zo’n moderne voorziening als het culturele hart zou Steensel voor veel
mensen minder aantrekkelijk zijn. De leefbaarheid van een kleine kern heeft er
veel baat bij en krijgt een extra impuls door de functie van het
gemeenschapshuis te verruimen.
Dankzij uw steun in de afgelopen jaren hebben Steenselse
verenigingen gratis gebruik kunnen maken van “ het culturele hart”
van ons dorp. Dit is uniek in de Kempen !!!!
Vandaar dat wij onze actie “Vrienden van de Höllekes” nogmaals onder uw
aandacht willen brengen. Wij willen u vragen om onze doelstellingen, zoals
boven geschetst, eens op u te laten inwerken, te ondersteunen en uw jaarlijks
vrijwillige bijdrage in te vullen. Een gemiddelde vriendenkaart bijdrage
schommelde de afgelopen jaren rond de € 25 per jaar per gezin. Op de
“Vrienden van de Höllekes” machtigingskaart kunt u aangeven op welk bedrag
wij de komende jaren mogen rekenen. Dit bedrag kan via de bank worden
voldaan. De keuze is aan u! Deze kaart is verkrijgbaar bij de Höllekes of wordt
op verzoek bij u thuisbezorgd.
De gebruikers en het bestuur van
gemeenschapshuis “De Höllekes” danken u bij
voorbaat hartelijk voor uw bijdrage.
Namens Gemeenschapshuis de Höllekes,
Het bestuur
De Raad van Toezicht.
TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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Schoolkorfbaltoernooi gemeente Eersel
Op woensdagmiddag 1 april 2020 organiseren de korfbalverenigingen
FSC, Vessem en Winty in samenwerking met de gemeente Eersel voor de
11e keer een schoolkorfbal toernooi. Het schoolkorfbal toernooi zal net als
voorgaande edities bij FSC in Knegsel plaatsvinden. Om 13.45 uur wordt
het toernooi geopend. Daarna zullen kinderen van de groepen 3 t/m 8 uit
alle kerkdorpen van onze gemeente de strijd met elkaar aangaan op het
korfbalveld. Teams van minimaal 4 personen kunnen zich tot 16 maart
inschrijven door een e-mail te sturen naar:
schoolkorfbaleersel@gmail.com.
Vergeet niet daarin te vermelden: je teamnaam, kleur van het shirt,
groep en school, naam en telefoonnummer van de coach.
Verder een verzoek om per team een eigen bal mee te nemen om in te
spelen. Tijdens de wedstrijd is er op ieder veld een bal van de organisatie
waarmee gespeeld wordt. Meedoen aan het schoolkorfbaltoernooi
betekent voor kinderen een leuke, gezellige, gezonde en sportieve middag!
Behalve spelers zijn ook supporters van harte welkom; de sfeer tijdens dit
korfbaltoernooi is uniek en ook de kleinere kinderen hoeven zich niet te
vervelen. Wij hopen jullie allemaal te zien op 1 april op Sportpark de
Breemakker in Knegsel.
KORFBALVERENIGING ORGANISEERT VLOOIENMARKT IN STEENSEL

Op zondag 29 Maart 2020 organiseert korfbalvereniging FSC weer haar
jaarlijkse grote vlooienmarkt in gemeenschapshuis de Höllekes, Korte
Kerkstraat 7, in Steensel. Alle beschikbare ruimtes van het
gemeenschapshuis zullen weer tot de nok gevuld zijn met allerlei mooie
spullen, die netjes gesorteerd zijn. Er zijn aparte ruimtes met speelgoed en
boeken en vooral de audiohoek is altijd zeer in trek. Onze vaste bezoekers
weten waar we over praten! Vanaf het podium in de grote zaal worden
mooie of aparte artikelen per opbod verkocht; dus sla je slag. Behalve in
de Höllekes worden ook op het bijbehorende plein zeer bruikbare spullen
te koop aangeboden. De markt duurt van 10.30 tot 14.30 uur.
De toegang is gratis!
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Stille Omgang naar Amsterdam
In de nacht van 21 op 22 maart vindt de Stille Omgang in Amsterdam
weer plaats. Jaarlijks nemen ongeveer 300 mensen uit Eindhoven en
omgeving hieraan deel. Ze reizen met de bus zaterdagavond omstreeks
21.15 uur naar Amsterdam, vieren daar de H. Mis en lopen de Stille
Omgang door het centrum van Amsterdam. Op zondagmorgen omstreeks
6.00 uur zijn ze weer thuis.
Indien U hieraan wilt deelnemen dan kunt U zich tot 10 maart opgeven bij
Toon v.d. Ven, Stevert 5, tel. 516614. Deelname kost € 15,--.

Pelgrimstocht Vastenactie
Voor de tiende keer alweer organiseert Vastenactie een driedaagse
pelgrimstocht. Deze keer wandelen we in de omgeving van Drachten. Van
2 tot 4 april pelgrimeren we ter bezinning op onszelf en onze levensstijl,
maar ook om geld in te zamelen voor het centrale Vastenactieproject. Het
thema is dit jaar “werken aan je toekomst”. Hierbij wordt gedacht aan
onderwijsprojecten in de ontwikkelingslanden. Onderweg houden we halt
voor momenten van bezinning. En natuurlijk draagt deze wandeldriedaagse ook bij aan een gezellige en waardevolle ontmoeting tussen
mensen. We willen dit jaar als groep lopen. `Er hebben zich al een aantal
mensen gemeld die eén of meer dagen willen meelopen. We hebben de
groep een naam gegeven: “Samen Willibrordus”.
Wie meer dan één dag mee loopt kan gebruik maken van de
overnachtingsmogelijkheid in het Karmel klooster in Drachten. Je kunt
desgewenst zelf ook voor overnachting zorgen.
Aanmelding
Ieder die mee wil lopen kan zich persoonlijk opgeven bij de vastenactie.
www.vastenactie.nl//pelgrimstocht. Je kunt je ook opgeven via de groep
bij Arnold Becx Het Groen 50 5511 AE Knegsel. 0402051564 0621652935
of Toon van de Ven, Stevert 5 Steensel telefoon 0497516614.

TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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Kom meepraten in uw eigen dorp!
Het pastoraal team van de R.K. Parochie Sint Willibrordus wil graag met u
in gesprek over de voortgang van het pastorale werk in de toekomst in
jullie dorp. Wij zijn erg benieuwd naar de vragen die bij u leven. Hoe willen
we verder gaan? Welke mogelijkheden kunnen we aanbieden en hoe kijken
jullie er tegenaan?
Het gaat dan bijvoorbeeld over: hoe gaat dat straks met een uitvaart?
Welke vieringen zijn nog mogelijk? Wat kunnen de koren doen? Wat willen
de vrijwilligers? Wat gebeurt er op een zondag? Welke mogelijkheden zijn
er voor ziekenbezoek en persoonlijke pastorale zorg? Hoe communiceren
we daar over? Allemaal belangrijke pastorale zaken.
Kom meepraten in uw eigen dorp. Op dinsdag, 17 maart 2020
komen wij naar jullie toe, in de Höllekes, van 20.00u tot 22.00u.
We gaan graag met jullie in gesprek. In de Hint kunt u hier meer over
lezen, dit stuk vindt u ook op de website; www.samenwillibrodus.nl via de
link op de openingspagina.
Hebt u vragen voor ons dan kunt u die toezenden via
svdheuvel@parochieeersel.nl of
pastoorvanlamoen@parochieeersel.nl
Uiteraard is er op de avonden ook ruimte om uw vragen persoonlijk te
stellen.
We hopen dat u erbij bent en met ons mee wilt denken!
Graag tot dan,
Het pastoraal team van de R.K. Parochie St. Willibrordus,
Pastoor Camiel van Lamoen
Diaken Johan van Olmen
Diaken Gust Jansen
Pastoraalmedewerkster Wilma Kouwenberg
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Harrie Huijbers Cronieck
Onlangs heeft de Provincie Brabant aangekondigd om de komende 10 jaar 40
miljoen bomen te planten. Om de klimaatdoelen te halen heeft Nederland en
dus ook Brabant heel veel nieuwe bomen nodig. Bomen halen CO2 uit de lucht
en houden Brabant koel. De provincie kent nu al 70.000 hectare bos, maar daar
moet nog minimaal 13.000 hectare bij komen. In ons nieuwe boek “Goeien Aord
op Stinsels zand’ schrijven we een heel stuk over het verdwijnen van de bossen
rondom Steensel in lang vervlogen tijden.
Wanneer we het over de Kempen hebben, wordt vaak gesproken over eindeloze
heidevelden en de bijbehorende schrale grond. Dit is echter niet altijd zo
geweest. In de vroege Middeleeuwen is dit gebied erg bosrijk geweest. Oude
plaatsnamen zoals het Loo, Eresloo (voor Eersel) verwijzen naar een open plek
in het bos. Ook bij opgravingen uit de periode voor 1200 worden vaak putten
gevonden die gemaakt zijn van holle boomstammen. Dergelijke dikke
boomstammen zie je tegenwoordig niet meer in onze bossen. Tussen 1250 en
1400 worden de bossen in vrijwel de hele Meijerij (gebied tussen Eindhoven,
Tilburg en Den Bosch) volledig gekapt. Het is een ecologische ramp van de
eerste orde. Na 1400 wordt de grond in ras tempo erg schraal. In gebieden
zoals Loon op Zand wordt de volledige bodem uitgeput en ontstaan grote
zandvlaktes (De Loonse en Drunense Duinen). Het is niet helemaal duidelijk wat
de exacte reden is geweest voor deze massale kap. Een deel van de bomenkap
is benodigd om agrarische gronden van te maken, ook ontstaan er nieuwe
steden zoals Den Bosch die veel hout nodig hebben voor de bouw. Een
mogelijke verklaring zou het stofje Potas kunnen dat in de bomen zit. Potas
wordt gewonnen uit houtskool en is eigenlijk kaliumcarbonaat. Deze stof wordt
tegenwoordig gewonnen in kalimijnen, maar dat is pas sinds de 19e eeuw. Er
zijn erg veel bomen nodig om potas te kunnen maken. Voor 150 kg potas moet
maar liefst 40 ton hout verstookt worden. Het is in de Middeleeuwen een erg
dure stof en wordt voor vele doeleinden gebruikt. Potas wordt bijvoorbeeld
gebruikt als schoonmaakmiddel, voor het aanbrengen van glazuur en als
bleekmiddel in de textielindustrie. Ook vormt het een belangrijk bestanddeel
van het pas ontdekte buskruit.
Vooral de textielbranche lijkt de grote boosdoener van de massale bomenkap in
onze regio te zijn. Voor 1200 is Vlaanderen de belangrijkste leveranciers van
textiel, maar door onenigheid met de Engelsen verplaatst deze handel zich na
1200 naar Brabant (op dat moment nog inclusief Vlaams Brabant). De
bloeiperiode van Brabant breekt aan. De nieuwe steden groeien snel en er wordt
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veel gebouwd, zoals ook onze eigen Luciatoren. Het aantal inwoners in onze
regio verdrievoudigt in deze periode met name in de steden. De bloeiperiode
van Brabant neemt eind 15e eeuw sterk af door meerdere gewapende conflicten
en de uitbraak van een grote pestepidemie. Na deze periode, is er van het mooie
bosgebied niets meer over. Op de heidevelden proberen de boeren nog in hun
bestaan te voorzien, maar dat wordt steeds moeilijker. Door het ontbreken van
de bossen wordt het water minder vastgehouden en kan strooisel uit de bossen
niet meer als bemesting gebruikt worden. Wanneer later ook nog de
Tachtigjarige oorlog uitbreekt en regelmatig troepen door onze regio trekken
wordt het alleen maar erger. De periode van verschraling zal door allerlei
oorlogen vervolgens nog vier eeuwen duren.
Pas door de komst van de tram wordt het mogelijk om kunstmest in te voeren.
De kunstmest zorgt ervoor dat er op de schrale gronden weer beter geboerd
kan worden. U kunt al bijna raden wat een belangrijk bestanddeel is van deze
kunstmest: potas (kalium). De grootste kunstmestfabriek ter wereld heet zelfs:
PotashCorp gevestigd in Canada. Na eeuwen brengen we de stof weer terug,
waardoor de ecologische ramp eeuwen jaar geleden mee begonnen. Een
interessante klimaat gerelateerde discussie die we tegenwoordig zouden moet
voeren: moeten we de zandgronden blijven verschralen, zodat we de
kenmerkende heidevelden blijven behouden of gaan we de grond net verder
verrijken zodat er weer bossen ontstaan op de heidevelden? Wat zonde is dat
bij deze discussie altijd gekeken wordt naar de eigen belangen (boeren,
natuurbeheerders), maar zelden naar het historisch perspectief. Antwoorden
waar het beste bossen geplant kunnen worden, heidevelden kunnen blijven en
waar men het beste kan boeren, kunnen zo uit historisch kaarten en oude
benamingen verkregen worden. Deze overwegingen worden zelden gehoord.
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Nieuws vanuit de dorpsraad….
Eindhoven Airport
Tijdens de openbare dorpsraad is een korte toelichting gegeven op de
nieuwe vergunning die verleend is aan Eindhoven Airport. In de lokale
weekbladen heeft Eindhoven Airport hier ook over geïnformeerd. Helaas
hebben ze daar niet het hele verhaal verteld.
In de aanvraag van de vergunning heeft Eindhoven Airport ook een
verruiming gevraagd van de starttijden in de ochtend. In plaats van
maximaal vier vluchten tussen 7 en 8 uur, kan dit oplopen tot acht civiele
vluchten waarvan zes voor 7.30 uur. De zondagsrust wordt hier niet in acht
genomen, want daar is ook een verruiming voor aangevraagd. We praten
hier over gemiddelden per jaar, dus het kan zijn dat in drukke periodes het
aantal nog overschreden gaat worden.
In het voorjaar wordt de route tussen Eersel en Steensel geëvalueerd. Wij
hebben aangegeven dat het zeer gewenst is om Steensel heen te vliegen
in plaats van erover. We zullen dit nogmaals kenbaar maken bij het COVM
(Commissie Overleg Voorlichting & Milieu). We houden u op de hoogte.
Mocht u overlast ervaren stuur dan gerust een melding naar Eindhoven
Airport via www.samenopdehoogte.nl. Dit doen ze in Eindhoven-Noord
ook, terwijl daar maar 30% van de vluchten over heen gaan. Gezien de
statistieken van de meldingen lijkt dat eerder 70% te zijn.
Steensel weer één dorp
De werkgroepen van de Frans van Nunenstraat, Heuveleind, Korte
Kerkstraat en Joseph Schulteweg zijn sinds januari hard aan het werk om
te komen tot een goed voorontwerp. Op maandagavond 23 maart vindt de
presentatie plaats van het voorlopige ontwerp van deze vier straten. Zet
deze avond alvast in uw agenda. Tijdens deze inloopavond kunnen de
plannen bekeken worden en kunnen nog details worden aangepast.
Daarna wordt het definitieve ontwerp opgesteld en kan na de
zomervakantie begonnen worden met het eerste project van ”Steensel
weer één dorp”. Blijf goed op de hoogte van het project en meld u aan
voor de nieuwsbrief via website: www.eersel.nl/steenselweereendorp. Op
TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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deze site kunt u ook alle documenten terugvinden zoals de leidraad van
het project en het inrichtingsplan van de Eindhovenseweg. Een grote
afbeelding van dit plan hangt overigens ook in de foyer van de Höllekes.
Riethovenseweg
Op de Riethovenseweg zijn de eerste verkeersremmende maatregelen
aangebracht tijdens het groot onderhoud van het asfalt. Er zijn rode
fietsbanen in het wegdek aangelegd. In het voorjaar wanneer de
weeromstandigheden beter zijn, wordt de belijning nog aangebracht.
Tevens zal dan gestart worden met aanvullende maatregelen om de
veiligheid op de Riethovenseweg verder te vergroten.
Speelbos
De werkgroep ‘Natuur & Buitengebied’ heeft een speelbos gerealiseerd aan
het Kerkdijkje. De lage begroeiing is weggehaald en er is een klimboom
gerealiseerd. Verder liggen er nog voldoende takken om hutten te kunnen
maken. Ook zijn de vogelhuisjes hier opgehangen die tijdens de Stinselse
Kwis zijn gemaakt als eerbetoon aan Frans Huijbers. We hopen dat vele
(jongere) inwoners van Steensel gebruik gaan maken van het speelbos.
Website
Alle informatie van de dorpsraad is terug te vinden op onze website:
www.dorpsraadsteensel.nl. Het visieplan is nog steeds te downloaden.
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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Weidevogelbescherming in Steensel en Riethoven
Op de akkers langs de Eindhovenseweg, aan het
Bussereind en langs de Run aan de kant van Riethoven
broeden al jarenlang vele kieviten (en enkele
scholeksters). Overal in Nederland is een achteruitgang te
zien in de weidevogelstand. In ons werkgebied rondom
Steensel is dat niet veel anders. Het aantal kieviten loopt voortdurend
terug. Wij als beschermers, maar ook de boeren, die gastgevers zijn, doen
er alles aan om in ieder geval de nesten te beschermen, zodat de eieren
uit kunnen komen.
Kieviten maken hun nesten op de kale open grond. Dat doen ze al vanaf
begin maart. Dan komen nog vorstdagen voor, maar ook regen- en
hagelbuien in de periode dat de vogels eieren hebben
Als het kuiken dan in april uit het ei gekropen is moet het al zelf, onder
toezicht van de ouders, zijn kostje bij elkaar scharrelen. Dat moet het soms
doen onder extreme weersomstandigheden. Soms hoosbuien en
vriesnachten maar ook droge hete periodes als de kuikens net uit het ei
zijn. Een tiental keren per dag moeten de kuikens bij één van de ouders
worden opgewarmd, omdat ze zelf hun lichaamstemperatuur nog niet op
peil kunnen houden.
Het valt voor de kieviten niet mee om onder deze
omstandigheden nog jongen groot te brengen. Behalve het
weer zijn er nog andere factoren die het voor de kuikens
moeilijk maken om groot te worden: verdroging van het
oppervlak door de te lage grondwaterstand, de monocultuur van gewassen
waar nauwelijks nog insectenvoer in zit voor de kuikens, het bewerken van
de landbouwpercelen die slachtoffers eist, en bovendien predatie (door
andere dieren).
Deze negatieve trend belet ons niet om het bijltje erbij neer te gooien,
want ook in het komende broedseizoen zullen we bij de gastgevende
boeren de weidevogels weer blijven beschermen.
Maar we kunnen best nog een aantal vrijwilligers gebruiken
om ons hierbij te helpen.

TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES

Gemeenschapshuis “De Höllekes”

website: www.dehollekes.nl

Je hoeft geen vogeldeskundige te zijn, maar wel interesse
in vogels en hun leefwijze hebben en een dagdeel per
week beschikbaar zijn. Ook moet je graag buiten zijn en
willen samenwerken met andere vrijwilligers en boeren,
aan het beschermen van weidevogels.
Voor meer informatie of aanmelden: Henk Lepelaars, tel. 0497-512995
of per e-mail: h.lepelaars@telfort.nl
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Landelijke opschoondag
We horen/lezen steeds meer hoeveel plastic en ander zwerfafval er ligt in
de natuur en op de straten. En ook hoe slecht dit is voor die natuur.
Daarom doen we ook dit jaar weer mee met de Landelijke opschoondag
waarbij we met knijper en vuilniszak in en rondom Steensel het zwerfafval
willen opruimen. De gemeente zorgt voor knijpers, vuilniszakken en
handschoenen. Deze dag vindt plaats op zaterdag 21 maart om 9.30u.
We verzamelen voor bij de Hollekes. Aanmelden hoeft niet. We hopen dat
er veel mensen komen meehelpen. We zijn uiterlijk om 12.00 klaar. Als je
vragen hebt kun je contact opnemen met: Ruud Kox, telefoon 0497516896, e-mail: Ruud.kox@hotmail.com.
Werkgroep Natuur en Buitengebied.

Dodenherdenking 4 mei 2020
De algemene Dodenherdenking op 4 mei 2020 van de gemeente Eersel zal
in Steensel plaats vinden. De herdenking begint om 19.00 uur in de kerk.
Hier zullen enkele lezingen gehouden worden, afgewisseld met prachtige
muziek van onze fanfare. Ook Sidanza zal een mooie dans opvoeren.
Om 19.45 uur gaan we onder leiding van het Sint-Luciagilde in plechtige
optocht naar de Luciatoren waar we om 20.00 uur twee minuten stilte in
acht nemen, het Wilhelmus zal klinken en nog enkele korte toespraken
worden gehouden. In defilé lopen we dan naar het oorlogsmonument op
het kerkhof waar bloemen neergelegd kunnen worden en kaarsjes kunnen
worden aangestoken. We hopen op een grote opkomst vanuit de
Steenselse bevolking en we zouden het erg op prijs stellen wanneer veel
inwoners de Nederlandse vlag halfstok willen hangen vanaf 18.00 uur.

TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES

Gemeenschapshuis “De Höllekes”

website: www.dehollekes.nl
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Film op de 2e donderdag van de maand
12 maart 2020 14.00 uur in “De Höllekes”.

Vrijgevochten juf opent ogen brave meisjes. Mona
Lisa Smile is een film uit 2003 onder regie van Mike
Newell. Het hiervoor geschreven nummer The Heart
of Every Girl van Elton John werd genomineerd voor
onder meer een Golden Globe en een Golden
Satellite Award.

Kom genieten van
deze mooie film in
“De Höllekes”
TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES

Gemeenschapshuis “De Höllekes”

website: www.dehollekes.nl
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Elke laatste donderdagochtend van de maand
van 9:30-12:00 in
Gemeenschapshuis De Höllekes
Wat is een Repair Café?

Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om
(samen) repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden,
zijn vrijwilligers aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Voor
kleding, kleine meubels, computers, computerhulp, elektrische apparaten,
speelgoed etc.
Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café gaan
ze samen met de deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te
leren. Wie niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie of thee. Of
gaat helpen bij een reparatie van iemand anders. Je kunt ook altijd
inspiratie opdoen.

Kosten?

Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Benodigde onderdelen dient men zelf te betalen.

Wat repareren wij?

 Speelgoed
 Kleine meubels
 Elektrische apparaten, bijvoorbeeld koffiezetters. Geen zware
apparaten witgoed zoals wasmachines of koelkasten e.d.
 Computers en ondersteuning/vragen bij computergebruik.
 Eenvoudige kledingreparaties
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Ben je je tong verloren?
Je bent toch oud genoeg om te praten? Je hebt toch een tong? Kan je het
niet zelf zeggen? Deze opmerkingen krijgen we regelmatig. En dat is zeer
pijnlijk. Mijn zoon heeft selectief mutisme. Soms kan een kind of jongere
wel praten, maar lukt het hem of haar in sommige situaties niet. Een kind
of jongere praat bijvoorbeeld wel thuis, maar durft dat niet op school of bij
vriendjes of bij familie. Als een kind of jongere op school niet praat, kan de
leerkracht van alles proberen, maar het kind of de jongere blijft zwijgen.
Soms is het kind of de jongere ook heel verlegen en lijkt hij of zij bang om
te praten. Dit zwijgen noemen we selectief mutisme. Het begint meestal
als een kind ongeveer 3 tot 5 jaar oud is. Hier praat hij thuis volop, maar
op school niet. Niet tegen de leerkracht, niet tegen klasgenootjes. Ook
thuis niet als er mensen zijn die hij niet zo goed kent. Niet dat hij niet wil.
Nee, het lukt hem niet. Zijn mond gaat op slot.
Selectief mutisme is een zeldzame angststoornis. Het komt bij 1 tot 7
kinderen op de 1000 kinderen voor. Hij zal dus waarschijnlijk de enige zijn
hier in Steensel, in ieder geval wel van de kinderen op bs Sinte Lucij. De
diagnose werd bij hem pas vorig jaar gesteld. Hij was toen 9 jaar en zat
voor het eerste jaar hier in Steensel op school, in groep 6. Alle voorgaande
schooljaren, op een school in Veldhoven, heeft hij ook nauwelijks tot niks
gezegd. Waarom dan toch pas zo laat deze diagnose?
Op de vorige basisschool praatte hij ook niet tot nauwelijks. Bij de
kleuterklassen werd gedacht dat hij gewoon verlegen was. Dat dachten wij
ook. Groep 3 ging het niet beter en hebben we ook bij de huisarts aan de
bel getrokken. Na een hoop onderzoeken bij verschillende instanties is in
groep 4 de diagnose autisme gesteld. Later werd daar op school het niet
praten makkelijk hieronder geschoven. Begrijpelijk, want velen hebben
zelfs nog nooit van selectief mutisme gehoord. In groep 6 is hij hier in
Steensel naar school gegaan. Hier vonden ze het wel zorgwekkend dat hij
na 2-3 maanden nog niet sprak. Deze zorgen werden ook uitgesproken
naar de behandelaar van hem. N.a.v. die zorgen kreeg de behandelaar het
vermoeden van selectief mutisme. Uiteindelijk is toen de diagnose later
gesteld. Maar ook hier hadden ze op school nog nooit van selectief mutisme
gehoord. Ook wij als ouders hadden er nog nooit van gehoord.

TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES

Gemeenschapshuis “De Höllekes”

website: www.dehollekes.nl

19

Omdat er zo weinig bekendheid is omtrent dit onderwerp, heb ik een lezing
georganiseerd. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 31 maart 2020 in de
Höllekes. Iedereen die geïnteresseerd is, is welkom. Eustache Sollman is
deze avond de spreker. Hij is auteur van het boek ‘Breek de Stilte’: over
selectief mutisme en extreme verlegenheid bij kinderen. Eustache begon
zijn loopbaan als leerkracht en is nu ambulant begeleider in het speciaal
onderwijs. Hij is gespecialiseerd in selectief mutisme.
Programma:
19.00u inloop
19.30u Lezing
20.30u Pauze
21.45u Vragen en delen van ervaringen
21.30u Einde
Aanmelden: www.breekdestilte.nl/lezingen
Kosten: € 10,-per persoon incl.koffie/thee
Ilse Oerlemans

“Lentemarkt Steensel”
en de 1e
“Voice van de Kempen”
Op initiatief van gilde St. Lucia en gemeenschapshuis De Höllekes, is er op
17 mei aanstaande voor de 1e keer een “Lentemarkt” in Steensel. Dit
belooft een hele gezellige markt te worden met leuke kraampjes en daar
tussendoor diverse ándere activiteiten. Inwoners van Steensel kunnen een
kraam huren tegen gereduceerd tarief.
’s Middags wordt dan op- en rond het dorpsplein de 1e “Voice van de
Kempen” georganiseerd. Een prachtige mogelijkheid voor Kempisch talent
om op te treden voor een wat groter publiek. We zijn nú al in gesprek met
diverse artiesten die willen gaan strijden voor de titel:
“Voice van de Kempen”
Reserveer dus in uw agenda:
zondag 17 mei 2020, Lentemarkt met Voice van de Kempen!
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Tenniskampioenschappen gemeente Eersel

Alle tennisverenigingen in de gemeente Eersel nodigen hun leden uit voor
de 13e editie van de tenniskampioenschappen van de gemeente Eersel.
Het toernooi wordt gespeeld van zondag 15 maart tot en met zondag
22 maart 2020! Inschrijven is tot zondag 8 maart mogelijk via
www.toernooi.nl (zoeken op tkgE).
De tenniskampioenschappen gemeente Eersel zijn, kort voor de aanvang
van de KNLTB-competitie, een uitstekende voorbereiding op het nieuwe
tennisseizoen. Tijdens dit gezellige toernooi spelen de leden van de
verschillende verenigingen uit de dorpen van de gemeente Eersel tegen
elkaar.
Slotweekend in Vessem
Er wordt gespeeld door leden van TV Vessem, TV Duysel, TV Steensel, TV
Knegsel, TV Eresloch (Eersel) en TV De Meppers (Wintelre). Net als
voorgaande jaren worden de wedstrijden gespeeld op twee tennisparken.
De voorrondes (zondag t/m vrijdag) zijn bij TV Eresloch. Het slotweekend
is dit jaar in Vessem. Voor meer informatie kun je ons mailen op
info@tkge.nl of kijken op de site www.tkge.nl.
Doe mee!
Inschrijven kan dus tot 8 maart. Het inschrijfgeld bedraagt € 6,- per
deelnemer per onderdeel. Je kunt maximaal in 2 categorieën meedoen.
Deelname is bedoeld en uitsluitend voor leden van tennisverenigingen in
de gemeente Eersel. Er wordt gespeeld in de categorieën HE, DE, HD, DD
en GD 3, 4, 5, 618+, 718+, 818+ en er wordt in poules gespeeld volgens
de regels van de KNLTB. We hopen je te zien in de 3e week van maart!
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