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Dorpskalender april 2020
Alle activiteiten in de Höllekes
komen tot 6 april 2020 te vervallen
Datum
9 april
15 april
26 april

Activiteit/Evenement
film
bijeenkomst Raad v Toezicht
pubquiz

Organisatie
de Höllekes
Raad v Toezicht
de Höllekes

Locatie
de Höllekes
de Höllekes
de Höllekes

Noteer deze data alvast in uw agenda:
17
31
19
21

mei
mei
sept
nov

Lentemarkt Steensel
Gilde / Höllekes
Steensel
Garagesale in Steensel voor meer info a.j.timmermans379@kpnmail.nl
Kempensessie
Stichting JAM
de Höllekes
live muziek
Wasserij Steensel
de Höllekes

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

Wie Steensel zegt, zegt Kempensessie !!
Popmuziek Spektakel Kempensessie in Steensel, is verzet i.v.m.
de coronavirus, de nieuwe datum is zaterdag 19 september.
In samenwerking tussen het gemeenschapshuis en muziekcentrum Jam
uit Eersel. Van de middag tot middernacht, krijgt Steensel muziek en
gezelligheid over zich heen gestrooid. Ook dit jaar hebben 17
gelegenheidsbands , zich afgelopen maanden voorbereid om hun
favoriete Band of artiest na (of beter) te doen. Een gevarieerd
programma wat afwisselend in de zaal en in de feesttent ten gehore
wordt gebracht. De deuren van Gemeenschapshuis de Hóllekes gaan
voor je open om 13.30 uur en sluiten om 01:00 uur.
De entree is €9.50.
We hopen iedereen dan weer terug te zien in goede gezondheid.
Pas goed op jezelf en op elkaar.

TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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Tijdelijke sluiting
“de Höllekes”
In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020
nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het
corona virus gebaseerd op het advies van het RIVM .
Stichting Gemeenschapshuis de Höllekes volgt deze
richtlijnen en is daarom tot nader order, maar in ieder
geval t/m 6 april 2020 gesloten.
Bloedafname: tijdelijk gesloten
neem contact op 040-2141202 om te bespreken
waar en wanneer u kan worden geholpen
Nieuwe informatie en/of veranderingen kunt U vinden op
onze website: www.dehollekes.nl en op facebook.
Voor vragen kunt u mailen naar: beheer@dehollekes.nl.
Met vriendelijke groet,
Stichting Gemeenschapshuis de Höllekes
Bestuur en beheerders
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BELANGRIJK INFORMATIE VAN UW
HUISARTS (geschreven 16-03-2020)
De maatregelen die door de overheid worden getroffen om de verspreiding
van het Corona virus te voorkomen hebben ook grote invloed op hoe wij
onze huisartsenzorg kunnen uitvoeren. Om vele vragen en onduidelijkheid
te voorkomen willen we u graag wat meer achtergrond informatie geven
over de beslissingen die we als huisarts moeten nemen in deze tijd.
Per 13 maart is van hogerhand besloten dat medisch niet spoedeisende
zorg zoveel mogelijk moet worden uitgesteld. Het aantal personen dat de
huisartspraktijk bezoekt moet zo klein mogelijk gehouden worden. Dit heeft
meerdere redenen. De belangrijkste reden is dat er veel meer zorg voor
zieke mensen met Corona verwacht wordt. Dat terwijl er ook zieke artsen
en assistentes verwacht worden die dan niet kunnen werken. Veel van onze
tijd zal dus daardoor in beslag genomen worden en we willen daarnaast
zoveel mogelijk tijd vrij houden voor problemen die (mogelijk) wel medisch
spoedeisend zijn. Als mensen naar de praktijk komen voor medisch
spoedeisende problemen zal er in veel gevallen door artsen gebruik
gemaakt moeten worden van beschermende maatregelen (mondkapjes,
schort, handschoenen) omdat we verdere uitval van huisartsen en ander
medisch personeel zoveel mogelijk moeten voorkomen. Helaas is er een
schaarste aan deze middelen waardoor we erg kritisch moeten zijn welke
patiënten wel of niet beoordeeld moeten worden. Daarnaast willen we er
natuurlijk samen ook voor zorgen dat er zo min mogelijk kans op
besmetting van andere mensen is en dragen ook wij op deze manier bij
aan het verminderen van onderling contacten.
De maatregelen die tot nu toe genomen zijn, zijn waarschijnlijk nog maar
het begin. De kans is groot dat in de komende dagen het crisisplan verder
wordt opgeschaald door de crisisteams van de regio en dat er nog meer
veranderingen zullen volgen. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat in de
tussentijd dat wij dit insturen en het krantje gedrukt is al nieuwe
maatregelen in gang zijn gezet. We verzoeken u daarom om de website
van uw huisartsenpraktijk zoveel mogelijk in de gaten te houden voor de
meest actuele informatie.
TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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WAT BETEKENT DIT NU VOOR U?
Als u klachten heeft die medisch niet spoedeisend zijn dan verzoeken wij u
de komende weken géén beroep te doen op uw huisarts. We kunnen ons
voorstellen dat niet iedereen even goed kan inschatten wat wel of niet
spoedeisend is dus telefonisch overleg mag altijd. Enkele voorbeelden van
klachten waarvoor wij u op dit moment vragen af te wachten:
- (pijn)klachten van armen, benen, handen, voeten, nek of rug;
- wratjes, plekjes of vlekjes waarover u ongerust bent;
- langer bestaande klachten van stress of klachten van psychische aard
die niet acuut verergerd zijn;
- controles van bloeddruk of suiker in het kader van hart- en
vaatziekten en suikerziekte;
- langer bestaande buikklachten die niet acuut verergerd zijn;
- aanstippen van wratten of uitspuiten van oren.
U kunt wel gebruik maken van e-consulten om uw vragen te stellen. U kunt
daarbij eventueel een foto toevoegen als het om vragen over bijvoorbeeld
een huidprobleem gaat. Het kan zijn dat het antwoord langer dan
gebruikelijk op zich laat wachten en ook hier kan het zijn dat we soms niet
meer kunnen doen dan een beroep op uw geduld.
De komende dagen tot weken zal het crisisplan verder worden uitgerold en
is de kans aanwezig dat onze praktijk gesloten wordt en we vanuit één of
twee centrale plekken in Gemeente Eersel te werk moeten gaan. Wij zullen
u hierover via onze website berichten.

Beste leden,
zoals jullie vernomen hebben is de hollekes gesloten. Helaas kan
de spaarkas dus ook niet gelicht worden. Deze weken zijn
natuurlijk boete vrij. Zodra de Höllekes weer open is kan er weer
gezet worden. Hopende jullie voldoende te hebben
geïnformeerd.
De spaarkas
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Stinselse Avond 2020
Wat kijken we weer terug op ontzettend gezellige Stinselse Avonden, we
hebben weer kunnen genieten van geweldige artiesten op een prachtig
podium, dat geheel in sprookjesstijl was, waarbij dans, zang en groots
acteerwerk te zien was. Er was ook weer live muziek van de
gelegenheidsband, die de ruimtes tussen de acts vulde met mooie klanken.
Wat is het fantastisch dat al deze artiesten, muzikanten en vele vrijwilligers
al 40 jaar klaar staan om de Stinselse Avond een succes te maken. Wij als
organisatie worden daar ontzettend blij van. Omdat we de laatste jaren
bijna altijd uitverkochte zalen hebben kunnen we zeggen dat er ook
financieel een buffertje bij elkaar gespaard is, en hebben we 500 euro
geschonken aan de Cliniclowns. Wij vinden dit goede doel goed passen bij
de Stinselse Avond. En we hebben met onze bijdrage, die we dankzij jullie
konden schenken aan dit goede doel, veel zieke kinderen even een
momentje plezier gegeven. Hierbij een stukje uit de reactie op onze
schenking. Wij vinden het heel bijzonder dat de Stinselse Avond onze
stichting steunt. Dankzij uw prachtige donatie van 500,00 Euro kunnen wij
nog meer zieke kinderen, kinderen met een beperking en mensen met
dementie bezoeken. Met spel en humor zorgen Cliniclowns voor afleiding
en plezier. Alle activiteiten van de Cliniclowns komen tot stand dankzij uw
giften. Namens de organisatie van de Stinselse Avond.

Onderhoud kerkhof en pastorietuin.
Van april tot december is elke dinsdagmorgen een groep vrijwilligers van
9.00 tot 12.00 uur actief op het kerkhof en in de pastorietuin. Veel tijd
wordt er besteed aan schoffelen en harken. Soms moet er wat gesnoeid
worden. Om half 11 is er een pauze van een half uur waarin koffie
gedronken wordt en er volop gebuurt wordt. Sommige vrijwilligers komen
wekelijke helpen, anderen komen om de 14 dagen. Heb jij tijd en zin om
mee te komen helpen, dan ben je van harte welkom.
Meld je aan bij Toon van de Ven, tel. 516614.

TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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NIEUWE LEVENSKRACHT STEENSEL
Terugblik op 2019.
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 2019 waren er dat 323, die jaarlijks € 5 ,- doneren en
de bekende kermisloterij. De drukkosten van de loten worden gedragen
door een aantal bedrijven, die ook op de loten vermeld staan.
- 58 tachtig plussers werden verblijdt met een kaartje, 31 inwoners
ontvingen een plantje omdat zij 80, 85, 90 of meer werden!
- Diversen boeketjes/plantjes gingen naar mensen die in het
ziekenhuis gelegen hadden.
- 42 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.
- 11 Boeketjes gingen er naar gezinnen waar een geboorte was.
- 23 Fruitdozen gingen er naar langdurig zieken rond de Kerst.
- 3 Fruitschalen gingen er naar gouden huwelijksparen en 1 naar een
60 jarig jubileum.
- H. Mis of vergelijkbaar geldbedrag ging naar 6 families bij overlijden.
- Daarnaast ontving de KBO € 135,- voor het uitje van de alleroudsten
en € 165,- voor de Kerstviering.
- De Ziekendag ondersteunden we met een bedrag van € 300,-.
Om dit alles te realiseren kan het bestuur, vooral bij de donateursactie en
de lotenverkoop, een beroep doen op een zeer actief comité. De
donateursactie van Stichting Nieuwe Levenskracht Steensel in 2020 zal in
het najaar plaatsvinden. 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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Vlooienmarkt Steensel zondag 29 maart afgelast
Zoals elk jaar staat ook dit jaar de
vlooienmarkt van FSC (Fortuna Steensel
Combinatie) Korfbal gepland in het
weekend twee weken voor Pasen (zondag 29 maart). Vanwege de nieuwe
maatregelen vanuit het RIVM rondom het coronavirus zijn wij helaas
genoodzaakt de vlooienmarkt niet door te laten gaan. We hebben besloten
om de vlooienmarkt dit jaar niet meer plaats te laten vinden, en hopen
jullie dus volgend jaar weer gewoon te zien twee weken voor Pasen:
zondag 21 maart 2021.

TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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RAAD VAN TOEZICHT van
GEMEENSCHAPSHUIS DE HÖLLEKES.
In zowel de statuten als in het huishoudelijk reglement staat vermeld dat,
het bestuur van de Stichting De Höllekes een Raad van Toezicht instelt. De
leden van deze Raad zijn de afgevaardigden van de verenigingen en
stichtingen, die metterdaad gebruik maken van het gebouw. De Raad komt
jaarlijks bijeen en heeft de bevoegdheid aanbevelingen te doen aan het
bestuur. Dit jaar is deze bijeenkomst gepland op woensdag 15 april 2020,
uiteraard in De Höllekes om 20.00u. Wij zullen alle betrokken verenigingen
en stichtingen een uitnodiging sturen; mochten wij echter iemand zijn
vergeten dan verzoeken wij U contact met ons op te nemen. Samen willen
wij de Höllekes het cultureel hart laten zijn van Steensel, uw hulp is daarbij
onmisbaar. Wordt dus Vriend van De Höllekes!
Jan Willems, voorzitter RVT

Hendrik Smits, secretaris RVT

PS. De genoemde datum 15 april 2020 is onder voorbehoud. Als
de ontwikkelingen rond het coronavirus ons nopen tot een
wijziging in datum, zult U dat uiteraard van ons vernemen.

Beste iedereen.
Dit jaar zal er geen Stinselse kwis zijn.
Maar..... de Höllekes heeft een ontzettende leuke en gezellige
pubquiz!
Deze vindt plaats op zondag 26 april vanaf 19.30 uur
Met maximaal 6 personen per team kan je meedoen.
Deelname is gratis.
Opgeven kan via de mail: beheerhollekes@gmail.com of aan de bar
bij de Hollekes. Voor 12 april opgeven.

april 2020 mededelingenblad voor Steensel

18e jaargang nr. 4

10

Hoe komt de Pierenbode tot stand?
(door Isabel van den Broek)

Ik had de vorige keer geschreven dat ik redactiewerk heel leuk vind. Dus
wil ik nu even uitleggen hoe de Pierenbode tot stand komt.
Er zijn namelijk meer vrijwilligers bij betrokken als ik verwacht had. De kaft
moet worden gemaakt, het moet in elkaar gezet worden, advertenties
worden verkocht en het boekje moet naar de drukker. En dan moet het
nog in elkaar gezet en rondgebracht worden.
Iedereen moet zijn of haar eigen stukje schrijven. En dat moet voor de 18e
van elke maand ingeleverd worden bij Marcha. Deze stukjes worden door
Marcha in de Pierenbode geplaatst met passen en meten. Voor de kalender
in de Pierenbode, raadpleegt Marcha ook altijd nog de dorpskalender op
de website van de Höllekes.
De kaft wordt jaarlijks opnieuw gemaakt. Dan wordt er gekeken of de
adverteerders die erin staan dat nog steeds willen. En of er iets veranderd
moet worden in de reclameboodschap. Dit doen Gonnie Wouters en Lynn
Boerboom.
Als er mensen zijn die willen stoppen, gaan ze op zoek naar nieuwe
adverteerders die reclame willen maken. Maar als er al mensen zijn die zich
aanmelden voor als er een plekje vrij komt is dat een makkie! Daarna gaan
ze alles bespreken en gaat Lynn aan de slag. Wanneer Lynn klaar is, stuurt
ze de nieuwe versie naar Gonnie en de adverteerders. Als ze alles goed
vinden gaat de kaft naar de drukker.
Even over Lynn, ze heeft als beheerder bij de Höllekes gewerkt en heeft
haar eigen bedrijfje: Letter Check. Ze is eindredacteur van een paar
bekende bladen zoals Vriendin, en ze doet het voor ons hélemaal gratis!
De Pierenbode wordt afgedrukt in de Höllekes. De kaften komen gevouwen
van de drukker. De beheerders Cobie en Lizette maken er een mooi boekje
van. Dan brengt Gonnie ze naar de vrijwilligers, dat zijn er 9. En die gooien
ze bij jullie allemaal in de brievenbus!

TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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Eerselvoorelkaar.nl
In deze coronacrisis wordt veel gevraagd van ons allemaal. Zoveel mogelijk
thuis blijven is de oproep en zo min mogelijk direct contact met andere
mensen. Dat maakt de wereld van veel mensen tijdelijk kleiner. Zeker
ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen nu extra
ondersteuning gebruiken. Maar ook mensen die werken in de zogenoemde
cruciale beroepen, zoals de zorg, bij de politie en in supermarkten kunnen
mogelijk extra hulp gebruiken zodat hun belangrijke werk door kan gaan.
Heb jij of ken jij iemand uit Steensel die hulp nodig heeft in deze periode?
Of wilt u juist iemand in Steensel helpen die nu hulp nodig heeft? Kijk dan
op de speciale corona hulppagina van www.eerselvoorelkaar.nl. Deze
website is van de gemeente Eersel en Steunpunt Vrijwilligerswerk
Eerselvoorelkaar en is eenvoudig en veilig in gebruik.
Vraag om hulp
Heb jij of ken jij iemand uit Steensel die hulp nodig heeft in deze periode?
Kijk dan op de speciale corona hulppagina van www.eerselvoorelkaar.nl
voor het hulp aanbod in Steensel, of plaats daar je hulpvraag.
Help een ander
Bij Eerselvoorelkaar geloven ze dat iedereen iets te bieden heeft. Denk aan
een boodschap doen, medicijnen ophalen bij de apotheek, hond uitlaten
etc.. Maar ook op afstand kan u iets betekenen. Denk aan het bellen van
ouderen die nu geen bezoek krijgen. Het spelen van een digitaal potje
schaken met iemand in quarantaine. Wil je iemand helpen die nu hulp
nodig heeft, plaats dan je aanbod op de speciale corona hulppagina van
www.eerselvoorelkaar.nl.
Hulp vragen en aanbieden is vanzelfsprekend gratis.
De website www.eerselvoorelkaar.nl is van de gemeente Eersel en
Steunpunt Vrijwilligerswerk Eerselvoorelkaar, het is eenvoudig en veilig in
gebruik.
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Nieuws vanuit de dorpsraad….
Corona
Het zijn bijzondere tijden. Het Coronavirus heeft een grote impact op ons
dagelijks leven. De meeste evenementen zijn afgelast, de scholen zijn
inmiddels dichtgegaan en op onze sportterreinen mag niet meer gesport
worden. Wellicht dat er binnenkort nog aanvullende maatregelen worden
afgekondigd. Het is van belang om de adviezen van wetenschappers (zoals
het RIVM) en de overheid op te volgen. Blijf zoveel mogelijk thuis en
vermijdt fysieke sociale contacten. Houdt voldoende afstand tot elkaar. Het
is belangrijk dat we ook nu goed voor de kwetsbaren in onze samenleving
zorgen. Kijk dus goed rond of u een handje kunt helpen door bijvoorbeeld
boodschappen te doen voor een ander. Laat kinderen mooie tekeningen
maken en bel eens wat vaker op. Natuurlijk zijn er ook allerlei mooie
vormen via social media om te voorkomen dat mensen in eenzaamheid
terecht komen, omdat de groepsactiviteiten waar zij normaal aan
deelnemen, zijn komen te vervallen. Laten we wat meer naar elkaar
omkijken. Daar zijn we in Steensel altijd heel goed in geweest en dat zullen
we ook zijn in deze moeilijke tijden. Hulde aan alle medewerkers in de
gezondheidszorg, die dag en nacht klaar staan om ons door deze crisis
heen te helpen. U verdient groot respect van ons allen. Wanneer je gezond
bent, heb je duizend wensen. Wanneer je ziek bent, heb je er nog maar
eentje. Wij wensen iedereen dan ook toe om gezond te mogen blijven.
Steensel weer één dorp
Op maandagavond 23 maart zou de presentatie plaats vinden van het
voorlopige ontwerp van de Frans van Nunenstraat, Heuveleind, Korte
Kerkstraat en Joseph Schulteweg. Deze avond kan natuurlijk niet
doorgaan. Wel heeft de gemeente aangeven dat de ontwerpen vanaf
dinsdag 24 maart op hun site getoond worden. Blijf ook in deze onzekere
tijden goed op de hoogte van het project en meld u aan voor de nieuwsbrief
via website: www.eersel.nl/steenselweereendorp. Op deze site kunt u ook
alle documenten terugvinden zoals de leidraad van het project en het
inrichtingsplan van de Eindhovenseweg. Hier zullen ook de voorontwerpen
van genoemde vier straten getoond worden.

TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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Eindhoven Airport
Wie had kunnen denken, dat het vliegverkeer zo snel zo drastisch zou
afnemen? Dit heeft natuurlijk ook consequenties voor het meten van de
luchtkwaliteit in onze regio. In deze Pierenbode staat een nadere
toelichting vanuit de gemeente over het gebruik van de meetapparatuur
en het vervolg van het meetproject. Het meetapparaat in Steensel hangt
bij de ingang van de Höllekes.
Pastorietuin
De afgelopen periode hebben we veel vragen gekregen over de
pastorietuin. De werkzaamheden lijken niet hard op te schieten.
Ondertussen heeft het parochiebestuur laten weten dat ze een
bestemmingsplanwijziging willen gaan indienen om de pastorietuin als
bouwlocatie te bestempelen. Dit heeft u via de media (Eindhovens
Dagblad) kunnen vernemen. De werkzaamheden in de tuin kunnen niet
gerealiseerd worden vanwege het regenachtige weer. De grond is erg
drassig en de machines kunnen niet gebruikt worden. Wanneer het droger
weer wordt, zullen de werkzaamheden weer opgepakt gaan worden.
Inmiddels heeft de Dorpsraad nog een aanvullende brief naar het
parochiebestuur en naar de gemeente gestuurd, waarbij duidelijk is
aangegeven dat het gebied rondom de Luciatoren, kerkhof, kerk en
pastorietuin één geheel vormen. We hebben ze dringend doch vriendelijk
verzocht om af te zien van deze bestemmingsplanwijziging, zodat Steensel
samen met de gemeente Eersel de plannen verder kan gaan uitwerken
voor “Steensel weer één dorp”.
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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Meetnet luchtkwaliteit & geluid in Eersel levert
eerste resultaten op
Sinds de zomer van 2019 heeft een samenwerkingsverband van de
coöperatie AiREAS, de klankbordgroep Eersel Eindhoven Airport en de
gemeente Eersel negen meetpunten in de kernen van de gemeente Eersel
geïnstalleerd. Op deze locaties wordt de luchtkwaliteit en het geluidsniveau
gemeten. Aan het einde van 2019 kwamen hier nog verschillende mobiele
meetpunten voor luchtkwaliteit bij. Inmiddels worden de eerste resultaten
geanalyseerd.
Inzicht in luchtkwaliteit en geluid
Het meetnet luchtkwaliteit en geluid is gestart om inzicht te krijgen in de
blootstelling van onze inwoners aan fijnstof, koolstofdioxide en geluid. Er
zijn vele bronnen te onderscheiden van deze stoffen en geluid. Het meetnet
richt zich met name op de bronnen luchtvaart (Eindhoven Airport) en
mobiliteit (A67 en provinciale wegen). De uitkomsten van het meetnet
geven ons vooral inzicht of de metingen overeenkomen met de situatie
zoals die volgens de berekeningen is.
Technische uitdaging
Het meetnet in de gemeente Eersel is een van de eerste in zijn soort. JeanPaul Close van AiREAS: “Het meten van luchtkwaliteit en geluid vanuit het
perspectief van gezondheid van inwoners vraagt om creativiteit in het
gebruik van technieken en de analyse van meetgegevens. In Eersel krijgen
we dit met een flinke dosis burgerparticipatie voor elkaar. Hét voorbeeld
voor een ontwikkeling die later dit jaar in heel Zuidoost-Brabant zijn
uitwerking gaat krijgen”.
Oprichting werkgroep analyse
Om de meetgegevens te voorzien van lokale context en duiding is er een
werkgroep analyse opgericht. Inwoners met een technische achtergrond
(vanuit iedere dorpskern van de gemeente), een onderzoeker van de GGD
en de leverancier van de sensoren nemen deel aan deze werkgroep.
Voorzitter van de klankbordgroep Eersel Eindhoven Airport & Meten Cees
Beemer: “We hebben de afgelopen tijd hard gewerkt om daadwerkelijk iets
over de luchtkwaliteit te kunnen zeggen. De eerste analyses laten zien dat
er op een aantal plekken door heel lokale bronnen hoge concentraties
fijnstof worden waargenomen. Over het algemeen zitten we in de
TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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gemeente Eersel tegen de wettelijk toegestane normen aan. Door het
enthousiasme van bewoners uit de dorpen van Eersel heeft het project een
flinke voortuitgang geboekt”.
Meetgegevens voor iedereen
Wethouder Eric Beex: “Ik geniet ervan om te zien hoe betrokken inwoners
zijn bij het meetnet. Van technische vrijwilligers die de meetlocaties
hebben geplaatst tot leden van de werkgroep analyse die diep in de
meetgegevens duiken en de postbode die met een mobiel meetpunt door
het dorp fietst”. Iedereen die geïnteresseerd is in de meetgegevens kan
deze binnenkort per dag bekijken via de website van de gemeente Eersel.
Aan deze dienstverlening wordt op dit moment de laatste hand gelegd.
Vanuit de Dorpsraad Steensel zijn Peter van den Berk en Patrik Bierens
leden van de klankbordgroep Eersel Eindhoven Airport. Peter heeft het
mobiele kastje om in Steensel te meten. De centrale meetapparatuur hangt
bij de ingang van De Höllekes.

Wasserij Steensel de band 25 jaar
Zaterdag 21 november live muziek in De Höllekes Steensel
Wasserij Steensel de band gaat haar 25-jarig bestaan vieren, en doen dat
met een geweldige muzikale avond waar jong en oud voor wordt
uitgenodigd. Op 2 podia zal er onafgebroken muziek gemaakt gaan
worden, door Wasserij Steensel zelf, maar daarnaast ook door diverse
gastmuzikanten en als klapper de geweldige coverband Multiple Choice.

In verband met vakantie is Huisartspraktijk Steensel gesloten
van maandag 27 april t/m vrijdag 1 mei 2020
Voor spoedgevallen kunt u tijdens kantooruren (van 8.00 tot 17.00 uur)
contact opnemen met:
Huisartspraktijk Riethoven, Schoolstraat 2 te Riethoven.
Telefoon: 040-204 16 20
Na 17.00 uur, in het weekend en tijdens feestdagen
belt u met de dokterspost. Telefoon: 0900 123 2020
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