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Dorpskalender
Alle activiteiten in de Höllekes
komen tot 28 april 2020 te vervallen

Noteer deze data alvast in uw agenda:
19 sept
Kempensessie
Stichting JAM
21 nov
live muziek
Wasserij Steensel
Heeft u een bericht voor in de Pierenbode?
Berichten voor de maand maart kunt u tot 18.00 uur op 18 mei 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’

Tijdelijk gesloten
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

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 28 april 2020 gesloten. Meer informatie van de overheid
volgt na 21 april 2020.
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
TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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Lentemarkt
In de afgelopen periode is er een mooie samenwerking ontstaan tussen
het bestuur van gemeenschapshuis De Höllekes en gilde St. Lucia. We
waren vást van plan om samen een prachtig nieuw evenement voor
Steensel te organiseren, namelijk de Lentemarkt. In eerdere edities van de
Pierenbode hebben wij hierover al wat informatie verstrekt. De
voorbereidingen waren in een ver gevorderd stadium, maar toen dook het
Coranavirus op…... Vanwege de ontwikkelingen rond het virus en de
bijbehorende maatregelen, kan de 1e editie van de Lentemarkt op 17 mei
2020 helaas niet doorgaan. Álle bijeenkomsten / evenementen zijn
voorlopig verboden en dat is heel begrijpelijk. Natuurlijk vinden we het
jammer dat dit nieuwe evenement van Steensel dit jaar niet doorgaat,
maar de gezondheid van ons allemaal staat nu voorop!
Wij richten ons nu volledig op een 1e editie van de Steenselse Lentemarkt
in het voorjaar van 2021. De exacte datum is nog niet bekend, maar wij
gaan jullie, onder andere via de Pierenbode, tijdig informeren.
Er zijn inmiddels al een aantal leuke ideeën (“Voice van de Kempen”
bijvoorbeeld) voor deze dag, maar waarschijnlijk ontstaan er in deze
bijzondere periode bij de inwoners van Steensel nog veel meer leuke
ideeën…….! Wíj dromen in elk geval van een gezellige feestelijke zonnige
dag met veel activiteiten in het centrum van Steensel! Wil jij-, of willen
jullie, hier een bijdrage aan leveren en heb je een goed idee: meld je dan
aan per mail bij: wtehompes78@hotmail.com of jet_toon@hotmail.com.
Hartelijke groet en blijf gezond!
Gilde St. Lucia

Gemeenschapshuis De Höllekes
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Nieuws vanuit de dorpsraad….
Corona
Voorzichtig horen we de eerste positieve geluiden over de verspreiding van
het Coronavirus. De ziekenhuizen lijken de grote toestroom op de Intensive
Care centra onder controle te kunnen houden en de aantallen
ziekenhuisopnames lijken te dalen. Maar helaas zijn we er nog lang niet.
Het is een marathon die we momenteel lopen en bepaalde maatregelen
kunnen nog lang blijven voortbestaan. Ook in Steensel hebben al diverse
mensen het Coronavirus onder de leden gehad, waarbij sommigen erg veel
last hebben gehad van de ziekteverschijnselen. Het blijkt wel dat het niet
zomaar een griepje is.
Gelukkig zien we ook mooie dingen ontstaan zoals een enorme
saamhorigheid in ons dorp. Mensen die boodschappen voor elkaar doen en
elkaar vooruit helpen met de tuin. Een wekelijks kwisboek om het weekend
puzzelend door te komen. Mensen die kaartjes en bloemen geven aan
mensen die het moeilijk hebben in deze periode. Buiten zijn er nog nooit
zoveel hartjes op de stoep getekend.
Het is rustig op straat en mensen houden goed afstand. We houden ons
goed aan de voorschriften. Hierdoor kunnen ook onze senioren veilig een
blokje om lopen, zodat ze in conditie kunnen blijven. Het is belangrijk dat
wij blijven zorgen voor de kwetsbaren in onze samenleving. Het is een
kwestie van een lange adem, maar we gaan het met zijn allen volhouden.
Alleen samen krijgen we deze crisis onder controle. Hou vol!
Steensel weer één dorp
Het project ‘Steensel weer één dorp’ gaat ondanks de beperkende
maatregelen wel gewoon door. Het plan voor de straten Frans van
Nunenstraat, Heuveleind, Korte Kerkstraat en Joseph Schulteweg staat
inmiddels
op
de
projectsite
van
de
gemeente
Eersel:
www.eersel.nl/steenselweereendorp. Iedereen die geabonneerd is op de
nieuwsbrief is hier al over geïnformeerd. Tevens is er een erg mooie 3D
animatie gemaakt van hoe de straten er uit komen te zien. Ook dit filmpje
is via bovengenoemde site op te vragen of via Youtube wanneer je zoekt
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op de titel: 3D visualisatie Voorlopig Ontwerp Steensel weer één dorp fase
1. (Voor degene die de digitale versie van de Pierenbode lezen, klik op deze
hyperlink). Verder is de gemeente bezig om een aannemer te selecteren
die de werkzaamheden in het najaar kan gaan uitvoeren. Mochten er naar
aanleiding van de presentatie of het ontwerp nog vragen zijn, dan kunnen
deze altijd gesteld worden aan de projectleider van het project, de heer
Frank van Meurs (0497-531300 of steenselweereendorp@eersel.nl).
Eindhoven Airport
Velen zullen gemerkt hebben dat de luchtkwaliteit de afgelopen weken
enorm is verbeterd. Er wordt nauwelijks nog gevlogen vanaf Eindhoven
Airport en ook op de A67 is het verkeer drastisch afgenomen. Deze
verbetering is duidelijk zichtbaar in de cijfers van de meetapparatuur. Zoals
in de vorige Pierenbode aangeven, zal de gemeente op korte termijn de
bevindingen publiceren. Verder is er naar aanleiding van het advies van
Pieter van Geel een nieuw plan ontwikkeld voor de permanente
overlegstructuur Eindhoven Airport. Uit het tussenrapport blijkt dat de
omwonenden nog te weinig inbreng hebben en dat de structuur nog steeds
erg versnipperd is. Hierdoor is van een efficiënt overleg geen sprake. Het
tussenrapport is dan ook terug naar de tekentafel gestuurd.
Pastorietuin
De eerste werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd in de pastorietuin. De
volgende stap is om de trottoirbanden van het pad te plaatsen. Daarna zal
het zwart zand wat er nu nog op hopen ligt verder verdeeld worden over
de tuin. Bij het plaatsen van de banden moeten we de huidige
coronamaatregelen in acht nemen. We zullen een creatieve oplossing
moeten vinden om 1,5 meter uit elkaar een trottoirband te kunnen leggen.
Ook hier zal gelden dat de aanhouder wint. We houden vol.
Wild crossen
Het is menigeen een doorn in het oog, dat er in de bossen nog steeds met
motoren en zelfs met auto’s gecrost wordt. De Dorpsraad van Steensel is
in overleg getreden met de overige dorpsraden om tot gemeenschappelijke
en creatieve oplossingen te komen. Ook bij onze buurdorpen zorgt dit voor
overlast. Alleen met een gemeenschappelijke aanpak kunnen we de
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overlast beperken. We dienen te voorkomen dat de oplossing voor het ene
dorp aanvullende overlast veroorzaakt in het andere dorp.
Digitaal
De Dorpsraad van Steensel probeert haar werkzaamheden zoveel mogelijk
uit te voeren. De maandelijkse vergaderingen zullen online plaatsvinden
zolang dat noodzakelijk is. Natuurlijk hopen we dat wij weer snel in de
Höllekes terecht kunnen. Dat zou betekenen dat ook anderen weer terug
kunnen keren naar onze gemeenschappelijke huiskamer.
Website
Alle informatie van de dorpsraad is terug te vinden op onze website:
www.dorpsraadsteensel.nl. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk ook
altijd gesteld worden via dorpsraadsteensel@outlook.com of aan één van
de leden van de Dorpsraad.
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Kookpot nieuws
Zoals iedereen in Steensel, zitten ook wij nu thuis..
Normaal gesproken zouden wij op de 3e donderdag van de maand gaan
koken voor onze gasten.. Helaas is dat nu niet mogelijk en dat missen wij
ook. Zoals het er nu uit ziet, zal ook de kookpot in april en mei wegvallen.
Wij hopen erop dat wij in juni wel weer kunnen koken, dat is dan de laatste
voor de vakantie periode. Wij zullen hierover iets laten weten, zo gauw er
meer duidelijkheid is.
Wij hopen dat we allemaal gezond kunnen blijven en
dat we onze gasten weer, in ieder geval in september,
weer te kunnen begroeten en verwennen.
Heel veel groetjes,
Team Kookpot Gerrie, Anne, Hendrikje, Kitty en Fridy

Normaal is het op vrijdagavond gezellig druk aan de Zandstraat bij de
blokhut. De laatste weken zijn ook deze opkomsten afgelast. Toch hebben
wij nog contact met de jeugdleden door op vrijdagavonden de opkomsten
online te verzorgen. Dit bestaat uit bijvoorbeeld een kwis of enkele
opdrachten zoals maak een vogelhuis (resultaten hangen op het scouting
terrein).
De zeskamp welke op 21 juni gepland staat gaat dit jaar helaas niet door.
Normaal gesproken is de volgende zeskamp met Vaderdag 2021.
Scouting Steensel
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Stinselse Quarantaine Kwis
Nu steeds meer mensen door het corona-virus aan
huis gekluisterd zijn en alle activiteiten in en rond ons
dorp worden afgelast, gaat de Stinselse Kwis
onverwachts dit jaar toch nog door. Weliswaar in een
anders vorm, maar iedereen kan er plezier aan
beleven.
Zolang de RIVM maatregelen van kracht blijven en Gemeenschapshuis de
Höllekes dicht is, zetten wij ronde de klok van 20.00 uur een kwisboekje online
op de website van de Höllekes. Het kwisboekje bestaat uit diverse vragen en
opdrachten. Iedereen kan dit kwisboekje gratis downloaden. Maak de vragen
en opdrachten voor jezelf of met degene waarmee je toch al in quarantaine zit.
Of deel de vragen en opdrachten via een WhatsApp groep of bel met je familie,
vrienden of buren (gezellig). We moeten immers de maatregelen van RIVM in
acht blijven houden. We hebben besloten om aan deze activiteit geen
wedstrijdelement te hangen, het is vooral bedoeld om Steenselnaren wat vertier
te geven in deze barre tijd. Een week later zetten wij de antwoorden samen met
een nieuw kwisboek op de website van de Höllekes.
Afgelopen weken de Stinselse Quarantaine Kwis gemist?
Geen probleem, alle kwisboekjes staan nog gewoon online op de website van
de Höllekes (http://www.dehollekes.nl/verenigingen/89/).

Mededeling voor alle gebruikers van
Gemeenschapshuis de Höllekes:
Vanaf 01-04-2020 is het NIET meer toegestaan te roken in de rookruimte
van de Höllekes. Bijgesloten het nieuwsbericht wat we reeds in oktober
2019 al ontvangen hadden van het NVWA.
Deze rookruimteruimte zal op korte termijn worden afgebroken en op
verzoek worden ingericht als garderobe. Het bestuur zal iom de beheerders
bekijken of we buiten iets kunnen realiseren voor de rokers.
Met vriendelijke groet,
Geert Coppens voorzitter,
Stichting Gemeenschapshuis de Höllekes.
TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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Alternatieve Dodenherdenking 4 mei 2020
Bij de Luciatoren waar we eigenlijk om 20.00 uur twee minuten stil zouden
zijn, ligt een gedenkplaat met de tekst: Lux aeterna luceat eis. Dit
betekent: het eeuwige licht verlichtte hen. De tekst is ontleend aan het
Latijnse lied dat bij het afscheid van een overledene wordt gezongen.
Licht en Steensel zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Al vele eeuwen zorgt de heilige Lucia voor
het schijnen van licht in donkere tijden. Het is tevens
een mooie Kempische traditie om een kaarsje aan te
steken voor een overledene. Deze twee zaken willen
wij graag met elkaar verbinden.
Het was onze bedoeling om bij de gemeentelijke 4
mei herdenking in Steensel iedereen bij binnenkomst
in de kerk een kaarsje aan te bieden. Na de
herdenking van 20.00 uur zou dit kaarsje dan
aangestoken
kunnen
worden
bij
ons
oorlogsmonument. Mensen zouden het kaarsje ook
mee naar huis kunnen nemen om thuis te herdenken.
Helaas gaat deze 4 mei herdenking vanwege de
Coronamaatregelen niet door.
We hebben gekozen om het licht te gaan gebruiken voor een alternatieve
4 mei herdenking. Met het licht willen we allen herdenken die vielen voor
onze vrijheid hier en in den vreemde. Zeker nu we niet samen mogen
komen kan het licht zorgen voor verbondenheid met elkaar.
Op 4 mei zullen om 19.45 uur de klokken gaan luiden in alle kerkdorpen
van de gemeente Eersel. We willen aan iedereen vragen of ze dan een
kaars of meerdere kaarsen willen aansteken, zodat deze om acht uur
branden. Dit kunnen kaarsen zijn die voor het raam gezet worden, maar
het mogen natuurlijk ook windlichten of fakkels zijn die in de voortuin
branden.
Om 20.00 uur tijdens de twee minuten stilte hoeven we dan alleen maar
naar buiten te kijken om met elkaar verbonden te zijn. Ook onze senioren
kunnen op deze wijze actief meedoen aan de herdenking.
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Verder wordt aan iedereen gevraagd om op 4 mei vanaf 10.00 uur de vlag
halfstok te hangen en op 5 mei de gehele dag de vlag uit te hangen. Bij de
Luciatoren zal er ook gevlagd worden en zal een bloemstuk namens de
gemeente komen te liggen.
Verder willen wij iedereen uitnodigen om op 4 of 5
mei een wandeling door het dorp te maken en even
stil te staan bij het oorlogsmonument aan de voet van
de Luciatoren. We willen u vragen of u een paar
bloemen uit eigen tuin mee wilt brengen om bij het
monument neer te leggen. Natuurlijk dient u hier ook
gepaste afstand van elkaar te houden.
Het is 75 jaar geleden dat wij bevrijd zijn. Laten we
onder de bijzondere omstandigheden waarin we nu
verkeren vooral hen herdenken aan wie wij onze
vrijheid te danken hebben. Zij verdienen het om
eeuwig herinnerd te worden.

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.
Tot 1992 speelde Multiple Choice in binnen- en buitenland maar ook in de
regio in de destijds bekende discotheken en zalen en op de Kempische
kermissen. Carl, Arthur, Carlo en Lowie hopen dat de bezoekers van het
optreden zaterdag 21 november in De Höllekes ook zullen genieten van
hun muziek. Stevige nummers van Toto, Cutting Crew en Dire Straits, maar
ook hits van Terence Trend d’Arby en Jamiroquai komen voor op hun
playlist.
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Hoe komt de jeugd de Corona-crisis door?
Onze jeugd redactrice Isabel v/d Broek verteld hoe zij de Corona-crisis
doorkomt……
Online lessen
De basisschool in Steensel is vanwege de Corona-crisis ook gesloten. Maar
de lessen moeten natuurlijk gewoon door gaan op een andere manier. Wij
hebben elke week op donderdagochtend een gesprek met de klas dan gaan
we bellen. Dan gaan we alles bespreken, vragen stellen en leuke dingen
vertellen. Voor de rest hebben we huiswerk, via de app Snappet werken
wij ook aan lessen.
Anti-verveeltips
Tijdens deze periode is er niet veel te doen...
Hier 15 tips tegen verveling:
 als je je toch verveeld kan je net zo goed maar beginnen aan je
huiswerk
 in beweging blijven kan ook zonder contact, denk aan in je tuin
 je kan wandelen/fietsen als je voldoende afstand houdt
 je kan nieuwe dingen leren of dingen verbeteren die je nog niet of
niet heel goed kon
 meer gaan lezen
 spelletjes spelen, online of gezelschap spelletjes
 bakken of smoothie maken
 winterkleding vervangen door zomerkleding
 nieuwe haarstijlen uitproberen
 sociale media bekijken en dingen plaatsen
 leuke foto's maken (hoeft niet buiten)
 films kijken (met wat lekkers)
 oude filmpjes/foto’s/boekjes terug bekijken
 muziek luisteren
 kamer opruimen
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Steenselse 80+ers verrast met een boeket
De bloemenhandel is een van de
vele vakgebieden die door de
coronacrisis wordt geraakt. Simone
Pepers van Het Vlijtig Liesje ging
nadenken over hoe zij kon
bijdragen. Bij de kweker worden nu
grote
hoeveelheden
bloemen
weggegooid omdat er geen export
meer is naar het buitenland. Dat is
zonde. Simone dacht meteen aan
de ouderen in het dorp die nu
verplicht thuis zitten en geen
bezoek krijgen van hun kinderen en
kleinkinderen. Toen kwam dit idee!
Simone heeft de bosjes tulpen op
gepaste wijze bij de mensen
bezorgd door ze in een emmertje
voor de deur te zetten en zelf
afstand te nemen.
De mensen waren erg verrast toen ik voor de deur stond met een bosje
tulpen en begrepen niet zo goed waar ze de bloemen aan verdient hadden,
aldus Simone. Ze waren me dan ook erg dankbaar toen ik vertelde dat ze
die cadeau kregen van mij om ze een hart onder de riem te steken in deze
moeilijke tijd. Het voelde goed, zei Simone, om iets te kunnen doen al is
het maar iet heel kleins.
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Praatje met een maatje
Wélzijn de Kempen is gestart met een tijdelijke bellijn:
Praatje met een Maatje
De telefoonlijn is bedoeld voor mensen uit de Kempen die tijdens de
Coronacrisis minder contacten hebben en binnen moeten blijven. Even een
praatje met iemand maken kan dan heel prettig zijn. Bellers kunnen ook
bij ons terecht voor een (hulp)vraag. Het nummer is niet bedoeld voor
vragen over het virus.
Welzijn de Kempen zijn bereikbaar voor een luisterend oor en iemand die
met je meedenkt! Het telefoonnummer is van maandag tot en met vrijdag
bereikbaar van 10.00 uur tot 13.00 uur.
Praatje met een Maatje: 0497 – 229 040
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Vrouwenvereniging LUCIDA
In september 2013 is Vrouwenvereniging LUCIDA ontstaan. Een
vereniging voor álle vrouwen van Steensel die graag deelnemen aan
activiteiten op het gebied van ontspanning en ontwikkeling.
Zo kun je bijvoorbeeld denken aan samen wandelen, fietsen, knutselen,
bezoeken brengen aan interessante bedrijven of locaties, lezingen door
gastdocenten over diverse onderwerpen en ook wordt er jaarlijks een
volledig dag-uitstapje naar een mooie plaats geregeld of gezamenlijk een
theatervoorstelling bijgewoond.
We geven voor ieder seizoen (van eind september t/m mei) een
programmaboekje uit aan onze leden en zij kunnen hieruit een keuze
maken aan welke activiteiten zij willen deelnemen.
In deze drukke tijden is het heel belangrijk om de sociale contacten in je
omgeving levend te houden, ook in een kleine kern zoals Steensel.
Binnen onze vereniging leer je elkaar kennen op een heel gezellige en
ontspannen wijze en hieruit kunnen soms ook lange vriendschappen
ontstaan.
Wij verwelkomen vrouwen van álle leeftijden en álle gezindten, maar wél
woonachtig (geweest) in Steensel.
Wil je eens iets meer van ons weten?
Bel dan met Margriet Maas, onze secretaresse 0497-515615. Zij kan je
meer informatie geven en misschien zien we elkaar dan op één van onze
bijeenkomsten?
Wij zijn blij met je komst!
Namens het Bestuur van Vrouwenvereniging LUCIDA
Miriam Hermans, voorzitter.
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