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Dorpskalender september
Datum

Activiteit/Evenement

Organisatie

Locatie

3 sept.

Pastorale rondgang

18 sept.

Flessenactie

R.K. Parochie
De Höllekes
Sint Willibrordus17 sept.
Scouting
Dorpsplein

Noteer deze data alvast in uw agenda:
15 nov.

Intocht Sinterklaas

Stichting SINT
Steensel

Kom Steensel

Berichten/activiteiten voor de maand oktober kunt u tot 18.00 uur op 18
september per mail aanleveren via pierenbode@dehollekes.nl. Heeft u
vragen? Neem gerust contact op met de redactie.
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
Marlies Schroevers
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

Wist u dat…..
De Höllekes vanaf 31 augustus 2020
haar deuren weer opent.
(De heropening gaat onder strikte coronarichtlijnen)

Wist u dat…..
dat we Marlies Schroevers hebben
aangenomen hebben als nieuwe collega
van Cobie. In de volgende PB volgt een
uitgebreide kennismaking.

TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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Kookpot nieuws
De corona tijd is nog niet voorbij. Dat wil zeggen dat verschillende
activiteiten moeten worden aangepast. Ook de kookpot heeft hierin zijn
beperkingen. Donderdag 20 augustus is hierover een vergadering met het
bestuur van de Höllekes. Wij staan te popelen om weer aan de gang te
kunnen.
Wij willen kijken in mogelijkheden, niet in onmogelijkheden
Enkele oplossingen hebben we al gevonden, zoals tafel verdeling zodat
iedereen meer ruimte heeft. Maar onze vraag is eigenlijk ook aan de
gasten….
Hoe denken jullie hierover..?
Vinden jullie het ‘veilig ‘om te komen eten.
Wij zullen er alles aandoen om jullie de veiligheid te geven die nodig is. Op
onderstaand strookje kan je aangeven hoe jullie er overdenken. Als de
mogelijkheid er is om te koken, 3e donderdag van september, zullen we
het zeker doen en het aan jullie laten weten. Strookje kan worden
ingeleverd bij Fridy, Frans van Nunenstraat 37a (tel.nr. 514660).
Groetjes Team Kookpot
Gerrie, Hendrikje, Kitty, Anne, Fridy

Ik vindt dat de kookpot kan doorgaan op 17 september omdat:

Naam en telefoonnr.:
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Kerkgebouwen
Duizel, Knegsel en
Steensel
Zoals bekend heeft het bestuur
van de R.K. Parochie Sint
Willibrordus
in
2019
de
Toekomstvisie vastgesteld. Na de
informatierondes
in
de
zes
kerkdorpen en nadat het bestuur
en het pastoraal team de
ingekomen zienswijzen nader
hebben besproken, heeft het
bestuur bij brief van 14 februari
2020 aan de bisschop gevraagd
een besluit te nemen over het
bestuurlijke parochiële voornemen
om de kerkgebouwen van de H.
Johannes Geboorte te Duizel, de
H.Lucia te Steensel en de H.H.
Monulphus en Gondulphus te
Knegsel
aan
de
goddelijke
eredienst te onttrekken.
De priesterraad heeft in mei 2020
op basis van de door ons
aangereikte stukken unaniem
positief geadviseerd over de
onttrekking aan de eredienst van
de kerkgebouwen in Duizel,
Knegsel en Steensel.
Gezien dit positief advies en
daarmee de mogelijkheid om de
kerkgebouwen aan de eredienst te
onttrekken heeft de bisschop aan
het parochiebestuur bericht alle
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ruimte
te
geven
om
de
herbestemmingstrajecten verder
in gang te zetten en uit te voeren.
De uiteindelijke onttrekking aan de
eredienst van deze kerken, welke
niet gelijktijdig hoeft plaats te
vinden,
zal
dan
worden
geformaliseerd
middels
een
bisschoppelijk decreet en wel op
het
moment
dat
een
herbestemming in zicht is.
Wij zijn in gesprek met diverse
instanties voor wat betreft een
mogelijke herbestemming.

Pastorale rondgang
in de kerkdorpen
Het pastoraal team van onze
parochie wil graag met alle
parochianen
van
gedachten
wisselen over pastorale zaken in
de nabije toekomst. Dit wordt
actueler door de voorgenomen
kerksluitingen in onze parochie
waaronder ook de St. Luciakerk.
Het pastoraal team wil allereerst
luisteren naar de pastorale vragen
van onze parochianen: Wat willen
zij, wat willen de vrijwilligers, wat
willen de koren?

TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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Andere vragen die naar voren
komen zijn: welke pastorale
mogelijkheden kunnen wij bieden
in de dorpen waar de kerk dicht
gaat? Hoe kunnen contacten
geregeld
worden
tussen
parochianen en pastoor, hoe gaat
het met de vieringen, hoe blijven
we op de hoogte van het wel en
wee van onze parochianen?
Hoe gaan we dat dan vorm geven,
rekening
houdend
met
de
bezetting van het pastorale team
in de toekomst? Waar is behoefte
aan en wat is haalbaar?
Hierover willen wij graag met u
praten.
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Wij nodigen u van harte uit om
te komen en met ons mee te
denken over de invulling van
het pastoraal plan.
LET OP: In Steensel zal dit zijn op
donderdag 3 september om 20.00
uur in Gemeenschapshuis de
Höllekes aan de Korte Kerkstraat
en dus niet in de kerk zoals u
wellicht eerder hebt gelezen.
Uitgebreide informatie vindt u ook
op de website van de parochie:
www.samenwillibrordus.nl en in
De Hint van 24 juli.

Het begint weer drukker te worden op vrijdag avond in de bossen. Wij zijn
weer begonnen met scouting avonden, natuurlijk onder voorwaarden van
scouting Nederland en het RIVM.
Op vrijdag 18 september 18:30 u starten we met onze flessen actie 2020
vanaf het dorpsplein. De leden van Scouting Steensel komen die avond langs
om de door u verzamelde statiegeldflessen op te halen. U zou nu al kunnen
beginnen met het opsparen van uw statiegeldflessen.
Het kan handig zijn om de plastic flessen te verzamelen in de plastic zakken
die u van de gemeente krijgt voor het scheiden van plastic afval. U kunt deze
ook alvast bij de voordeur klaar zetten of die avond afgeven op het dorpsplein.
Alvast dank voor uw bijdrage en tot de 18 september, Scouting Steensel
Scouting Steensel
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Dorpsraden gemeente Eersel bezorgd over
wild-crossen in bossen en natuurgebieden
De gezamenlijke dorpsraden van de gemeente Eersel doen een oproep aan
alle ‘wild-crossers’ hun verantwoordelijkheid te nemen en eraan mee te
werken om de overlast en schade ten gevolge van hun hobby te beperken.
Jaarlijks wordt er veel geld en energie door een groot aantal mensen -ook
vrijwilligers-gestoken in onze natuur. Om zo de groene parel binnen de
gemeente Eersel te beschermen en te behouden. Klachten van inwoners
over overlast van het off the road crossen in onze (voor gemotoriseerd
verkeer afgesloten) bossen en natuurgebieden heeft gezorgd voor het
initiatief van de dorpsraad van Steensel om dit breder onder de aandacht
te brengen. Ook in de andere dorpen van de gemeente Eersel wordt een
sterk toenemende overlast ervaren. Het crossen brengt schade aan flora
en fauna toe, geeft (geluids)overlast en bij regelmaat ontstaan er
gevaarlijke situaties. Daarom is er door de gezamenlijke dorpsraden
(Duizel, Knegsel, Steensel, Vessem en Wintelre) op 26 juni jl. met de
gemeente sproken over hoe dit probleem aan te pakken. Een werkgroep is
geformeerd waarin leden van elke dorpsraad (met name van de
natuureducatiegroepen) deelnemen, uitgebreid met een vertegenwoordiging vanuit het Waterschap en de SSIB (=regionale handhaving). Deze
werkgroep gaat inventariseren waar er illegaal wordt gecrost en op welke
wijze dit doelmatig kan worden tegen gegaan. De dorpsraden hebben
daarnaast de gemeente verzocht om beleid op te stellen tegen het illegaal
crossen en dit mee te nemen in het toekomstig bos- en natuurbeleid.
Maar in de aanloop daar naartoe spreken we via deze publicatie de wildcrossers- aan op hun gedrag en verantwoordelijkheid om hun medewerking onder de slogan “ook een wild-crosser is verantwoordelijk voor
onze groene parel”.
Namens de Dorpsraden
Duizel, Knegsel, Steensel, Vessem en Wintelre

TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES

Gemeenschapshuis “De Höllekes”

website: www.dehollekes.nl

7

Voorstellen nieuwe projectleider Steensel
Beste inwoners van Steensel,
Graag wil ik mezelf voorstellen als de nieuwe
projectleider van het project "Steensel weer één
dorp". Al ruim een jaar is Frank van Meurs jullie
aanspreekpunt vanuit de gemeente geweest voor
dit project. Samen met werkgroepen heeft hij
vorm gegeven aan de toekomstige inrichting van
Steensel. Per 1 juli heeft Frank de gemeente
Eersel verlaten en gaat hij aan de slag bij een
andere gemeente. Ik heb inmiddels het stokje van
Frank over genomen.
Mijn naam is Dave Biemans en ik ben sinds maart in dienst bij de gemeente
Eersel als Projectleider Civiele Techniek. Na mijn studie heb ik als
uitvoerder en calculator gewerkt bij een grote Brabantse aannemer, en heb
ik projecten door het hele land uitgevoerd. Daarna ben ik 2007 overgestapt
naar de gemeente Waalre, waar ik werkzaam ben geweest als beheerder
openbare ruimte.
Ik ben geboren en getogen in Uden, maar inmiddels woon ik alweer jaren
in de Kempen samen met mijn partner (een Reuselse) en 2 kinderen.
Steensel ken ik vooral van de wielerronde (ben zelf een actief fietser).
Inmiddels heb ik al kennis gemaakt met de Dorpsraad van Steensel en de
klankbordgroep. Ook ben ik al vaak in het dorp geweest waarbij ik met veel
bewoners fijne gesprekken heb gehad. Door Corona is het helaas niet
mogelijk geweest om bewonersavonden te organiseren de afgelopen
periode. Ik hoop dat dit na de zomer wel weer mogelijk is, zodat we elkaar
kunnen ontmoeten.
Ik heb er zin in om samen met jullie, de bewoners van project "Steensel
weer één dorp", er iets moois van te maken.
Tot snel!
Dave Biemans
P.s. ik ben wekelijks aanwezig in het dorp (met name op de
maandagochtend). Spreek me vooral aan als jullie vragen hebben.
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Steensel weer één dorp
Digitale inloopavond 2.0
In juni hebben we een digitale inloopavond 2.0 gehouden via de website
van de gemeente Eersel. Tot 1 juli hebben inwoners kunnen reageren via
een reactieformulier. Inmiddels hebben we individueel de reacties
beantwoord. De meeste reacties hadden betrekking op de onderwerpen
parkeren, groen, eigendomsgrenzen en de plannen voor de
Eindhovenseweg.
Parkeren
Er is bewust gekozen voor parkeervakken op straat. Geparkeerde auto's
vormen een obstakel waardoor de snelheid van het verkeer vermindert. De
geplande parkeervakken vormen geen belemmering voor het gebruik van
de bestaande inritten.
Groen
Het groen (nieuwe bomen en beplanting) is een belangrijk aspect in het
plan. De bomen krijgen een ruime groeiplaats en ook de beplanting onder
de bomen komt er netjes uit te zien. De aannemer is de eerste jaren ook
verantwoordelijk voor de nazorg van de nieuwe aanplant.
Eigendomsgrenzen
In juni hebben de bewoners van fase 1 een brief ontvangen over de
eigendomsgrenzen. De kadastrale grenzen zijn uitgezet in de wijk en
daaruit blijkt dat er redelijk wat afwijkingen zijn. Veel bewoners hebben
gereageerd. Met deze bewoners zijn wij in gesprek gegaan. Daar waar we
de grond nodig hebben om het plan te realiseren wordt de grond
teruggenomen. In de overige gevallen wordt na de uitvoering van de
werkzaamheden een gebruikersovereenkomst aangegaan en kan de
situatie blijven zoals deze nu is. Hierover ontvangen de bewoners een brief
met meer informatie.
Eindhovenseweg
Voor de Eindhovenseweg hebben we alleen nog een inrichtingsvisie . Dat
betekent dat de plannen voor de Eindhovenseweg nog niet zijn uitgewerkt.
De Eindhovenseweg komt als laatste aan de beurt (fase 3) in 2022/2023.

TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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Planning Fase 1
De gemeenteraad beslist eind september 2020 over de financiën
betreffende het project. Als de gemeenteraad groen licht geeft, kunnen we
gaan aanbesteden om een aannemer te selecteren. De verwachting is dat
we begin 2021 de werkzaamheden kunnen starten.
In het najaar willen we gaan starten met de voorbereidingen van fase 2.
Dit hangt nog af van de ontwikkelingen rondom Corona. Het is de bedoeling
dat we weer bewonersavonden gaan organiseren in de Höllekes en met
werkgroepen aan de slag gaan.
Afkoppelen regenwater woningen
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden willen we direct aan de slag
met het afkoppelen van regenwater. Dit betekent in de praktijk dat de
regenpijp aan de voorkant van de woningen wordt doorgezagen. Er wordt
een afvoerleiding in de voortuin gelegd welke aan het infiltratieriool wordt
gekoppeld. Op deze manier kan het regenwater infiltreren in de bodem en
gaat daarmee verdroging tegen. Ook bestaat de mogelijkheid om te
infiltreren in uw eigen voortuin door middel van infiltratiekratten. Meer
informatie hierover volgt.

Nationale Ziekendag
Beste mensen,
Zoals jullie gewend waren vierden wij altijd op de 2de zondag van
september de Nationale Ziekendag. Gezien dat de Corona weer de kop
opsteekt durven wij als organisatie dit nu niet aan.
Maar we laten het niet ongemerkt voorbij gaan ,in de week voor en na 13
september komen wij jullie verrassen met een attentie !
Namens de bezoekgroep Betsie v.d. Ven, Betsie Henst en Wilma
Haegens
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Bedankt!!
Is het niet zo dat de beschaving van een volk valt af te lezen aan de wijze
waarop het de ouderen behandelt? Nou, dan kunnen we wat Steensel
betreft wel stellen dat de beschaving in ons dorp op een hoog peil staat.
Wij als ouderen worden in deze Coronatijd regelmatig verwend met
kaarten, ’n bloemetje of iets lekkers. Als je dat tegen mensen van elders
vertelt hoor je verbaasd: “uh?.” Ja, er is maar één Steensel, nietwaar? Maar
toch was er nog een klap op de vuurpijl. Op een zonovergoten Dorpsplein
werden we op zondag 2 augustus compleet verwend door een aantal
sponsoren en vrijwilligers. Kosten noch moeite waren gespaard om een
gezellige sfeer te creëren. De middag begon met een foto bij het arriveren,
daarna kreeg ieder koffie of thee met gebak, en nadien mochten we ons
tegoed doen aan hapjes, frisdranken, en koekjes. Een grote podiumwagen
fungeerde als werkvloer voor de drie muzikanten van Wasserij Steensel,
die op hun onvolprezen manier alle eventuele coronazorgen deden
vergeten. Verder konden we nog Bingo spelen, waarmee prachtige
gesponsorde prijzen konden worden gewonnen.
Als ouderen van Steensel kunnen we maar één ding doen, en dat is
iedereen die op zijn of haar manier een steentje heeft bijgedragen aan het
welslagen van de gezellige middag heel hartelijk bedanken. Het maakt ons
blij dat jullie ons door jullie inzet laten weten dat we toch nog meetellen in
de maatschappij.
Een van de oudere deelnemers

Wist u dat……

TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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Vrijwilligers gezocht voor begeleiding van
deelnemers nieuwe beweegclub chronisch
zieken
Medio september start in Eersel een beweegclub voor mensen met een
chronische ziekte. De beweegclub is speciaal voor mensen uit alle
kerkdorpen van de gemeente Eersel, die baat hebben bij meer bewegen,
maar waarvoor bewegen juist een probleem vormt.
Er wordt een op maat gemaakte training geboden, met gevarieerde
oefenvormen en looptraining. Met ondersteuning van MERAS fysiotherapie
wordt de groep begeleid door een gespecialiseerde trainer van
gymvereniging Avanti-Turnivo.
Wij zoeken vrijwilligers om de deelnemers te ondersteunen
De beweegclub start in sporthal De Kraanvogel met een clinic van 8 weken.
Bij minimaal 5 deelnemers gaat de groep de rest van het seizoen door. Na
afloop van de training is er tijd voor een gezamenlijk kopje koffie.
Aanmelden kan via een e-mail naar ronald@avanti-turnivo.nl
Goede Doelen Week 2020
De Goede Doelen Week werd door het Coronavirus
verplaats naar de week van 31 augustus tot en met
5 september. Al het drukwerk was al klaar voor
maart en de leerlingen van de Groote Aard hadden de enveloppen al gevuld.
Wij hebben besloten dat we de datum op de inhoud van de enveloppen laten
staan en duidelijke stickers op de enveloppen te plakken met de nieuwe datum.
Wij vertrouwen op uw begrip om de kosten te besparen van extra drukwerk.
In de week van 24 augustus zal de enveloppe bij u worden bezorgd en daarin
vindt u een brief met uitleg en het invulformulier waarop u kunt aangeven aan
welk goed doel u wilt doneren en welk bedrag.
U doet het formulier met machtiging of contant geld weer terug in de enveloppe
en in de week van 31 augustus wordt deze bij u opgehaald door een collectant.
Voor vragen of opmerkingen kunt U contact opnemen met Toon v.d. Ven,
Stevert 5, tel. 516614
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Herenboeren maken De Kempen
duurzamer en mooier!
Elke dag zien we krantenkoppen voorbijkomen over de manier waarop ons
voedsel geproduceerd wordt in Nederland en Europa:
“krijgt de boer wel wat hij verdient?”
“de boerderij van de toekomst zal divers zijn”
“Europeanen moeten anders gaan eten: van boer tot bord-strategie”.
We maken ons grote zorgen over het milieu en over de biodiversiteit die
alsmaar verder achteruit gaat. Maar ja, wat kun je er als consument mee?
Een groepje Kempenaren dat weer dicht bij de productie van het eigen
eten wil staan, heeft initiatief genomen en is bezig met de opzet van een
Herenboerderij. Elke week verse groenten, fruit, eieren en vlees direct van
het land. Van je eigen boerderij: regie over je eigen voedsel. Kinderen zien
weer waar het eten vandaan komt en leren hoe het groeit. Samen zorgen
we er zo ook voor dat de biodiversiteit weer een stukje verbetert en onze
Kempen mooier wordt. Dat willen we allemaal toch?
Hoe werkt het? Maximaal 200 huishoudens vormen samen een coöperatie
en zijn dus ook eigenaren van de boerderij, waar een boer in loondienst
is. De boer teelt groente en houdt kippen, koeien en varkens voor deze
huishoudens. Dus jouw eten komt direct van de boerderij, geen
groothandel, veiling of supermarkt zit daartussen. De boer werkt zonder
kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen in een gemengd
boerenbedrijf volgens de uitgangspunten van de landelijke organisatie van
de Herenboeren. Dat wil zeggen natuurinclusief.
In Nederland zijn er nu al 8 boerderijen die zo werken en er zijn er
ongeveer 12 in oprichting. Eén daarvan is de Herenboerderij De Kempen.
Alle boerderijen zijn aangesloten bij de landelijke organisatie zodat er veel
kennisuitwisseling is en ondersteuning bij de opzet van een nieuwe
boerderij. Een goed uitvoerbaar idee dus en geen idealistisch praatje dat
op de lange termijn geen toekomst heeft.
Om daadwerkelijk te kunnen starten zijn minimaal 150 huishoudens nodig
die willen investeren en samen de boerderij willen oprichten. Zij investeren
per huishouden €2000,- (of €1000 voor een eenpersoons huishouden) en
TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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zijn daarmee mede-eigenaar van de boerderij. Als de boerderij draait,
betaalt elk lid voor een abonnement voor een wekelijks pakket groenten
en vlees (indien gewenst). Op de website van de landelijke organisatie is
nog veel meer informatie te vinden: www.herenboeren.nl
In de Kempen is er nu een kartrekkersgroep, de coöperatie is inmiddels
opgericht en het bestuur is gevormd. Het enthousiasme was groot tijdens
de eerste twee informatiebijeenkomsten en de eerste intentieverklaringen
zijn getekend. We hebben nog meer deelnemers nog om te starten,
daarom volgen er nog meer infoavonden voor steeds 30 tot 40 personen.
We nemen de corona-maatregelen in acht, maar mensen die liever niet
naar zo’n avond komen en kleinschaliger informatie willen, kunnen een
email sturen, dan maken we in overleg een afspraak.
En heel belangrijk: we zijn op zoek naar een geschikt stuk grond in de
Kempen van ongeveer 20 ha dat we langdurig kunnen pachten (hoeft
niet aaneengesloten te zijn). Alle tips zijn welkom!
Enthousiast en nieuwsgierig geworden? U bent van harte uitgenodigd op
een van de volgende infoavonden (van 20 tot 22 uur):
25 augustus bij Vencomatic Campus in Eersel (vol)
1 september in de Volmolen in Waalre
10 september bij Vencomatic Campus in Eersel
Op www.herenboeren.nl staat veel informatie en kun je je aanmelden
voor een rondleiding op de boerderij in Boxtel. Via email zijn wij
bereikbaar voor vragen en is het mogelijk om aan te melden voor de
bijeenkomsten: herenboerendekempen@gmail.com
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Gezelschapsmaatjes gezocht….
Voor een 92-jarige inwoonster van Steensel is Wél!zijn de Kempen op zoek
naar een vrijwilliger. Mevrouw is weduwe en heeft een klein sociaal
netwerk. Ondanks haar hoge leeftijd is mevrouw nog erg bij de tijd en kan
ze nog heel goed buurten. Mevrouw zou het fijn vinden als een vrijwilliger
eens in de week langskomt om een praatje te maken of een eindje te gaan
wandelen. Het liefst op woensdagmiddag.
Voor een andere inwoonster van Steensel met de leeftijd van 88 jaar is
Wél!zijn de Kempen eveneens op zoek naar een vrijwilliger. Mevrouw is
vergeetachtig en er is een vermoeden van dementie. Mevrouw zou het fijn
vinden als een vrijwilliger in de ochtend op bezoek komt voor een praatje
en een kopje koffie. Liefst op vrijdag, maar in ieder geval niet op maandag.
Mevrouw heeft een kat.
Wilt u graag met een van de dames kennismaken of wilt u meer informatie
over het vrijwilligerswerk? Neem gerust contact op met Eefje Heesterbeek
van Wél!zijn de Kempen via 0497-721612 of maatjes@welzijndekempen.nl
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.
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.
Film op donderdag
In september zal er nog geen film vertoond worden. In oktober willen we
weer starten met de filmcyclus op donderdagmiddag. Dit zal mede afhangen
van de ontwikkelingen rond het covid19- ofwel coronavirus. We willen wel op
een verantwoorde wijze en voor iedereen veilig de film kunnen draaien. In de
volgende Pierenbode hoort U daar meer van.
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Old Stars Walking Korfball
Momenteel staan we aan de vooravond van een vernieuwend Old Stars
Walking Korfball in Knegsel! We beginnen 4 september met een tien weken
durende gratis instapcursus in samenwerking met het ouderenfonds. Het
is natuurlijk de bedoeling dat we na deze 10 weken een hele mooie groep
bij elkaar hebben waarmee we ook na deze 10 weken door kunnen gaan!
We hebben al een mooi groepje geïnteresseerden maar zijn altijd nog op
zoek naar leden die de eerste (en alleen daarom al veruit de gezelligste)
Walking Korfball groep van de gemeente Eersel willen vormen. Ook
ouderen of oudere jongeren die niet uit Knegsel of Steensel komen zijn
méér dan welkom! Als u interesse heeft, neem dan snel contact met ons
op! U zit nergens aan vast! Het aanbod is vooral gericht op 55+, maar ook
als u jonger bent, bent u van harte welkom.
Tijdens de eerste 10 weken zullen de trainingen verzorgd worden door
Loek Weimar, een ervaren en erg enthousiaste Old Stars instructeur. We
trainen wekelijks op vrijdagochtend. Vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar
en rond 10.00 uur betreden we de grasmat van de Breemakker voor de
training en het afsluitende partijtje Old Stars Walking Korfball. Natuurlijk is
naderhand ook nog de mogelijkheid om in de kantine nog even gezellig na
te buurten.
Hopelijk tot de opening op 4 september! Geef je wel even op via
oldstars@fsckorfbal.nl!
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Nieuws van de Luciatoren
Pastorietuin
De aanleg van de pastorietuin vordert gestaag. Het pad is inmiddels aangelegd
en het grondwerk is volledig uitgevoerd. Zoals in de vorige update in de
Pierenbode aangegeven zijn de borders ingezaaid met gras. Het was de
bedoeling om in het najaar enkele borders aan te planten, maar dan blijkt waar
maar weer waar een klein dorp groot in is. We hebben namelijk ruim 200
planten cadeau gekregen. Deze zijn nu nog klein, maar kunnen mooi uitgroeien
tot flinke heesters en struiken. Ze zijn ondanks de hitte inmiddels geplant aan
de Eindhovenseweg zijde en met hulp van de buren van de pastorie lukt het om
de tuin voldoende te kunnen sproeien. De gulle gever hoeft niet zo nodig op de
voorgrond te treden, maar Bart weet dat je hartelijk bedankt bent voor deze
mooie geste. In het najaar gaan we verder met het inrichten van de pastorietuin.
Er is al contact gelegd met de kunstenaar die de ooievaar heeft uitgezaagd. Het
is de bedoeling dat hij van de twee boomstronken die nog aan de pad staan ook
twee mooie kunstwerken maakt. Het hekwerk aan de Lucijweg zijde zal weer
hersteld worden en aan de Eindhovenseweg zal ook een mooie afscheiding
verschijnen.
Bevrijdingsdag
Op 19 september zal de Nederlandse vlag gehesen worden bij het
bevrijdingsmonument bij de Luciatoren. Ook de Brabantse vlag en de vlag van
Wales zullen bij het monument geplaatst worden. Op die dag is het precies 76
jaar geleden dat de troepen van het 53ste Welsh Division regiment Steensel
hebben bevrijd. Laten we, zeker in deze tijden waarin we door corona
regelmatig in onze vrijheid beperkt worden, stil staan wat het betekent om vrij
te kunnen leven. Velen hebben hun leven gegeven zodat wij in vrijheid kunnen
leven. Voor hen laten we om 7 uur de klok luiden. We willen aan iedereen vragen
om tijdens het luiden van de klok stil te staan bij hen die vielen voor onze
vrijheid hier en in den vreemde. Zij verdienen het om eeuwig herinnerd te
worden.
Open Monumentendagen
Tijdens het weekend van Open Monumentendagen op 12 en 13 september is
de Luciatoren wederom geopend van 12.00 uur tot 16.00 uur (zowel op zaterdag
als op zondag). In kleine groepjes kunnen we coronaproof naar boven. Op alle
verdiepingen staat de natuurlijke ventilatie continue aan.
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