Gemeenschapshuis “De Höllekes”

website: www.dehollekes.nl

1

Dorpskalender November
Datum

Activiteit/Evenement

Organisatie

24-30 okt.
29 okt.
12 nov.
15 nov.
26 nov.

collecte Stichting Sint Steensel
Repaircafé Steensel
film op donderdag
Steensels Sinterklaasfeest “Thuis”
Repaircafé Steensel

Stichting Sint
Repaircafé Steensel
Jan en Wim
Stichting Sint
Repaircafé Steensel

Iedere dinsdagavond van 18.45 tot 19.45u een Zumba les in de grote
zaal van Gemeenschapshuis De Höllekes.
Ivm de aangescherpte maatregelen vervalt de Kookpot
Berichten/activiteiten voor de maand december kunt u tot 18.00 uur op
18 november 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
en, Willem van Rooij en Marcha
Jansen-Bierhof
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
Opgezegd door Diagnostiek voor U.
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

De Höllekes blijft open (de bar is gesloten!)
Na de persconferentie van dinsdag 13 oktober jl., heeft het bestuur besloten
dat Gemeenschapshuis De Höllekes open blijft. Het horecagedeelte blijft
echter gesloten. Er is dus geen mogelijkheid om koffie o.i.d. te bestellen. Het
is niet toegestaan om eigen koffie/drank of eten mee te nemen.
Op openingsdagen zijn we geopend tot 22:00 uur.
Iedere bezoeker dient zijn/haar contactgegevens in te vullen op het formulier
bij de ingang. Dit is om het contactonderzoek te versoepelen. Ook vragen wij
de bezoekers zich te houden aan de gestelde richtlijnen van het RIVM.
Heeft u vragen over dit bericht?
U kunt bellen met onze beheerders 0497-513033, of mail uw vraag naar
beheer@dehollekes.nl.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur, Geert Coppens voorzitter,
Stichting Gemeenschapshuis de Höllekes
TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES

Gemeenschapshuis “De Höllekes”

Film november
Ook in de maand november draait
er een film in De Höllekes. Deze
film zal getoond worden in de
grote zaal zodat we afstand van
elkaar kunnen houden en dat
iedereen toch kan genieten van
een mooie film met inachtneming
van de regels. Let op!! Het is wel
wat frisser in de grote zaal.
Op 12 november 2020 om 14.00
uur in de grote zaal, draaien we de
film: “An Unfinished Life”.

website: www.dehollekes.nl

3

Freeman. Het is het verhaal van
een norse Wyoming rancher die
zijn relatie met zijn worstelende
schoondochter en voorheen onbekende aan hem kleindochter
moet verzoenen, nadat ze onverwacht op zijn ranch verschijnen
en vragen om bij hem en zijn
gehandicapte beste vriend en
buurman te blijven.
Kom genieten van deze mooie
film in “De Höllekes”.

Buurtbiljart
Het buurtbiljart is voorlopig
uitgesteld. Wanneer het weer kan,
komt het vervolgprogramma op de
website www.dehollekes.nl (ga na
de pagina verenigingen en klik op
buurtbiljart De Höllekes).
Wil je zo een partijtje biljarten?
Dan ben je nog steeds van harte
welkom, De Höllekes is gewoon
open. Hopelijk kunnen we ons
programma van het buurtbiljart
weer snel vervolgen.

Een Amerikaanse film onder regie
van Lasse Hallström, gebaseerd op
de gelijknamige Roman van Mark
Spragg. De hoofdrollen worden
verfilmd door Robert Redford,
Jennifer Lopez en Morgan

Heb je zin om mee te doen aan het
buurtbiljart, geef dit dan door aan
beheer@dehollekes.nl.
Kom biljarten
kasjekijken…

in

plaats

van
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RepairCafe Steensel
We hebben heel voorzichtig het RepairCafe Steensel, met enkele
beperkende maatregelen, weer opgestart. De eerstvolgende staat nu
gepland voor de 29e oktober 2020. Op
de
website
www.dehollekes.nl/Verenigingen/repaircafe vindt u de maatregelen die we
hanteren.
We vragen begrip voor deze maatregelen
We zijn met minder vrijwilligers ivm covid-19 en kunnen dus minder
apparaten onderzoeken en repareren. U zal worden gevraagd om op
afstand te blijven van onze vrijwilligers en het te repareren apparaat zelf
schoon te maken.
Daarom willen we u vragen om u aan te melden via het aanmeldformulier
op onze website van of via een mail naar repaircafesteensel@outlook.com
waarin u vermeldt wat u willen laten repareren. Mocht een dag niet door
gaan dan zullen we u dat laten weten per mail.
Op de website vindt u ook de maatregelen die we treffen en zullen we
steeds de actuele situatie melden.
Vragen? Stel ze gerust via repaircafesteensel@outlook.com

Danseressen van SiDanza dansen weer volop!
De energie, het fanatisme en enthousiasme straalt er weer vanaf bij
SiDanza! We hebben nog een paar plaatsen vrij voor enthousiaste dansers
en danseressen. Wie komt er gezellig dansen bij:
 Kinderdans (groep 1,2) woensdag 17.15-18.00 uur
 Jazz/urban (groep 6,7,8) donderdag 17.00-18.00 uur
 En nieuw dit jaar: Peuterdans, woensdag van 10.00-10.45 uur
Opgeven voor twee gratis proeflessen kan bij docenten@sidanza.nl
Kijk voor ons volledige rooster op www.sidanza.com

TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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Bloemen in de Mariakapel
Uit de kaarsenverkoop en de aantekeningen in
het notitieboek blijkt dat de Mariakapel door
veel mensen wordt bezocht. Ook de banken
buiten staan worden veel gebruikt als rustplek
door fietsers en wandelaars.
In de kapel worden op het altaar regelmatig
nieuw bloemen geplaatst bij het Mariabeeld,
waardoor de kapel een waardige uitstraling
heeft. Een enkele keer worden op de bank voor het altaar bloemen of een
toef neergelegd. Deze zijn afkomstig van een begrafenis of crematie. De
kapel is een bijzondere plaats om deze bloemen neer te leggen. Het
bestuur stelt dit zeer op prijs.
Met dit bericht willen wij u uitnodigen om ook in de komende tijd van deze
mogelijkheid om bloemen naar te leggen gebruik te maken.
Bestuur Mariakapel.

Pompoenenjacht!
De Corona maatregelen zijn (helaas) weer aangescherpt, dus we kunnen
minder dingen doen.. Maar gelukkig heeft de jeugdvakantie werk daar iets
leuks op bedacht! Van zaterdag 17 oktober t/m zondag 1 november hebben
ze de pompoenenjacht bedacht (over meerdere dagen verdeeld zodat het
veilig is ivm Corona). De bedoeling is dat de inwoners van Steensel een
oranje pompoen (of een tekening) achter het raam of in de voortuin zetten.
Vanwege Halloween mag de pompoen best griezelig versierd zijn! De jeugd
gaat dan op zoek naar de pompoenen!! Kinderen krijgen een formulier om
mee te doen, via de mailing school of Facebook. Dit formulier kan worden
ingeleverd bij Melanie Willems (Weverstraat 17).
Veel Halloween plezier!!

TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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Vrijwilligers gezocht schoonmaak kleedlokalen
Per direct is V.V. Steensel op zoek naar vrijwilligers voor de schoonmaak
van de kleedlokalen. Het gaat om werkzaamheden op maandag en/of
vrijdag van ongeveer 2 uur per keer. Werktijd is flexibel af te stemmen.
Heb jij, of ken jij iemand met wat vrije uurtjes en ben
je bereid de vereniging een handje te helpen tegen een
kleine vergoeding? Onze dank zou enorm zijn.
Contactgegevens:
Rinie van Bree
kantine@vvsteensel.nl

FSC D1 voor de allereerste keer korfbal kampioen!
Zaterdag 10 oktober blijft een dag die
de korfballers van FSC D1 nog lang
zullen herinneren. Zij speelden een
lastige uitwedstrijd tegen ODC. Eerder
werd de thuiswedstrijd tegen hen nog
met 4-1 verloren. ODC stond bovenaan
en kon kampioen worden. Bij winst zou
FSC D1 echter ook kampioen worden,
maar de speelsters uit Knegsel en
Steensel waren daar totaal niet bezig.
De coach had er zelfs expres niets van
gezegd! Misschien speelden ze daarom
wel een geweldige wedstrijd die ze uiteindelijk met 3-5 wonnen! Helaas
kon er geen publiek mee vanuit Knegsel, maar 2 dagen later kregen de
kersverse kampioenen toch nog een echte grote beker en bijbehorende
medailles en werd het kampioenschap goed gevierd!
Als vereniging zijn we supertrots op ons jongste competitieteam die
meteen in hun eerste jaar in de D al kampioen worden! Van harte
gefeliciteerd!
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De kerk en de tweede coronagolf
Velen vreesden er al voor. Maar nu is het een realiteit in Nederland. Het
coronavirus verspreidt zich razendsnel door het land en er is sprake van een
tweede golf. De ziekenhuizen krijgen steeds meer patiënten binnen en ook op
de ic-afdelingen worden langzaam maar zeker meer zieken opgenomen. Een en
ander heeft ook implicaties voor het kerkelijk leven.
Minister Grapperhaus heeft begin vorige week de kerken het dringende advies
gegeven om het aantal gelovigen tijdens een liturgische viering te beperken tot
30 personen. De Nederlandse bisschoppen hebben dit dringende advies
besproken. De gehele afgelopen week was er overleg met de minister en tussen
de bisschoppen onderling. De bisschoppen hebben bij de overheid steeds gepleit
voor maatwerk. Deze week vindt wederom overleg plaats.
Nu de tweede coronagolf steeds hoger wordt, wordt de overheid ook strenger.
Wij moeten ons sociaal leven op basis van deze nieuwe ontwikkelingen verder
beperken. Vanaf afgelopen zondag kunnen nog maximaal 30 gelovigen de
liturgie meevieren. Wij moeten ook het kerkelijke leven inperken ter
bescherming van de volksgezondheid. Dit is ook onze plicht!
Na breedvoerig intern beraad heeft het bestuur in en na samenspraak met het
pastoraal team het volgende besloten:
De kerken zullen met ingang van donderdag 15 oktober 2020 tot en met
maandag 02 november 2020 worden gesloten. Dit betekent geen misvieringen
en ook geen gebeds- en woorddienst. Voor wat uitvaarten betreft zal dit wel
kunnen met een beperking van maximaal 30 persoenen (met
personenregistratie door uitvaartondernemer en met het indringend advies voor
mondkapjes).
De activiteiten rond Allerzielen vinden geen doorgang.
Het toedienen van het H.Vormsel komend weekend in Wintelre en Eersel vindt
geen doorgang. Wij zullen dit besluit ook publiceren in De Hint, op de website
www.samenwillibrordus.nl en we hebben een persbericht gestuurd naar het
Eindhovens Dagblad.
Blijf op de hoogte via de website van de parochie, de berichtgeving in de Hint
en de Pierenbode
Kerkbestuur parochie St.Willibrordus

TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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Tentoonstelling met aandacht voor Steenselse
mensen in Kempenmuseum de Acht Zaligheden
Op dit moment is er in museum de Acht Zaligheden in Eersel een bijzondere
tentoonstelling over missionarissen die vanuit de Kempen de wijde wereld
zijn ingetrokken. Aan pater Jan Smetsers en onze vorige pastoor Frans van
der Weijst wordt uitgebreid aandacht besteed evenals aan zuster Lucia van
den Broek. Aan de hand van hun verhalen en van een aantal andere
missionarissen wordt uitgelegd waarom deze mensen zich aangetrokken
voelden tot het missiewerk. Ze begonnen aan een onzekere reis kwamen
in onbekende gebieden en moesten omgaan met mensen van een andere
cultuur. Ze deden dit vanuit de overtuiging dat ze iets goeds konden doen.
Ze begonnen aan een avontuur De naam van de tentoonstelling is dan ook
niet voor niets: Voor God en het avontuur.
Er wordt de nodige achtergrondinformatie gegeven over het ontstaan van
kloosters en voor welke idealen ze stonden. De tentoonstelling maakt ook
duidelijk dat deze missionarissen ontwikkelingswerkers waren die in het
land waar ze werkten vooral aandacht schonken aan onderwijs,
gezondheidszorg, hulp bij de verbetering van arbeidsomstandigheden enz.
Er valt heel wat moois te zien en te beleven en voor Steenselnaren zal er
veel herkenning zijn. De tentoonstelling loopt nog tot 10 januari. Meer
informatie over openingstijden en entreeprijzen vindt u ook op
www.achtzaligheden.nl. Maar u kunt ook even bellen met het museum:
0497 515649
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De Goede Doelen Week 2020
In de Pierenbode van oktober berichten wij U al over het bijzonder goede
resultaat van de Goede Doelen Week voor Steensel. Inmiddels hebben we
alle gegevens verwerkt en zijn er ongeveer 1200 machtigingen
geïncasseerd. Wat voor Steensel gold geldt ook voor de andere plaatsen in
onze gemeente. We hadden van te voren niet durven schatten dat het dit
jaar zoveel meer op zou brengen. Dank aan allen die hieraan een bijdrage
hebben geleverd. Na aftrek van de kosten kunnen we voor de verschillende
goede doelen de volgende bedragen overmaken:
Alzheimer Nederland
Amnesty International
Brandwonden stichting
Diabetes
Epilepsiefonds
HandicapNL
Hartstichting
Hersenstichting
KWF Kankerbestrijding

€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.199,67
3.173,22
2.967,87
3.384,77
2.866,06
2.758,77
6.068,04
4.091,46
7.590,99

Totaal

€ 77.180,66

Kinderhulp
Longfonds
Maag Lever Darm Stichting
MS-fonds
Nierstichting
NSGK
Pr. Beatrix spierfonds
Reuma Nederland
Rode Kruis
Vastenactie

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.294,46
3.738,72
3.756,41
3.693,96
4.323,41
3.163,56
4.037,86
3.888,10
4.811,57
4.371,73

Nogmaals iedereen bedankt die heeft bijgedragen aan dit bijzonder mooie
resultaat. Uitgebreidere informatie kunt U terugvinden op onze website:
https://www.gdweersel.nl. De Goede Doelen Week voor 2021 staat
gepland van 12 t/m 17 april. We rekenen dan weer op U.

Natuurwerkdag
Op 7 november zou de jaarlijkse Natuurwerkdag worden gehouden. In
Steensel nemen we hieraan altijd deel. Vanwege de coronamaatregelen
gaat echter deze activiteit helaas niet door.
Mogelijk dat we in het voorjaar zelf nog een natuurwerkdag organiseren.
We zullen hiervoor dan nog een oproep plaatsen in de Pierenbode.
Werkgroep Natuur en Buitengebied Dorpsraad/Ruud Kox
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Hart van Steensel
Mooi om te zien dat al een aantal mensen zich aangemeld hebben voor de
twee werkgroepen van het nieuwe project ‘Hart van Steensel’. Dit project
is bedoeld om te onderzoeken of de dorpskern van Steensel verplaatst kan
worden naar het gebied rondom de Luciatoren en de kerk. Het kerkplein
kan na de renovatie van de Eindhovenseweg gaan dienen als mogelijk
dorpsplein. Na vele decennia kan dan eindelijk de tweedeling ongedaan
gemaakt worden, die veroorzaakt is door de aanleg van de
Eindhovenseweg in de jaren ’60.
Het “Hart van Steensel”-project is een samenwerkingsverband tussen
Stichting Gemeenschapshuis De Höllekes, Rondom de Toren en de
Dorpsraad. In dit project wordt eveneens onderzocht wat de mogelijke
alternatieven zijn voor de herbestemming van het kerkgebouw. Bij de
samenstelling van de werkgroepen streven we er naar om een goede
afspiegeling te hebben van onze samenleving en dat alle leeftijdsgroepen
goed vertegenwoordigd zijn. Op dit moment zijn we nog op zoek naar een
tweetal deelnemers voor de werkgroep ‘Wonen en welzijn’ in de
leeftijdscategorie 20 tot 30 jaar. Deze werkgroep gaat onderzoeken welke
behoeften er zijn met betrekking tot woningbouw. Zeker voor inwoners uit
deze leeftijdsgroep een erg belangrijk onderwerp. Heb je interesse meld je
dan aan via het mailadres van de Dorpsraad:
dorpsraadsteensel@outlook.com

Rabo ClubSupport
Met Rabo ClubSupport investeert de Rabobank in lokale clubs en verenigingen.
Met deze bijdrage biedt de bank clubs en verenigingen de mogelijkheid om
mooie bestedingsdoelen te realiseren. Stichting Gemeenschapshuis de Höllekes
doet ook dit jaar weer mee aan deze actie! Leden van Rabobank bepalen door
het uitbrengen van hun stem naar welk bestedingsdoel het beschikbare geld
gaat. Dus, leden van de Rabobank, jullie kunnen ons helpen aan een bijdrage
om ons doel (de aanschaf van een duurzame vlaggenmast-kerstboom voor het
dorpsplein) te realiseren. Stem in de periode van 5 tot en met 25 oktober 2020
op Stichting Gemeenschapshuis de Höllekes. Iedere stem is geld waard!
Wij rekenen op jullie support! Bij voorbaat dank.
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Nieuws vanuit de dorpsraad…
Corona
De afgelopen weken zijn het aantal coronabesmettingen weer sterk
toegenomen en we zitten weer midden in een lockdown. Weliswaar wordt
het deze keer een lockdown light genoemd, maar de gevolgen zijn enorm.
De horeca is weer dicht en veel activiteiten zijn inmiddels afgelast. Het
sporten in groepsverband voor volwassen is volledig stil komen te liggen
en de competities voor zowel jong als oud zijn gestopt. De scholen zijn
gelukkig nog open en dat geldt ook voor de meeste winkels. Het dragen
van een mondkapje is in het begin wennen geweest, maar wordt al steeds
normaler.
Wat echter wel sterk veranderd is ten opzichte van het voorjaar, is de
verharding in het debat en een gebrek aan saamhorigheid. Generaties
lijken tegen elkaar op te staan en mensen voelen zich sterk belemmerd in
hun vrijheid. Mensen zijn bang om hun baan te verliezen of ziek te worden.
De angst van een ieder is goed te begrijpen, het communiceren daarover
(vooral via social media) kan vaak wat genuanceerder. Net in deze periode
is het belangrijk om er voor elkaar te zijn en ook eens te accepteren dat
iemand een andere mening heeft. De Engelsen zeggen dit zo mooi: “We
agree to disagree” (We spreken met elkaar af dat we van mening mogen
verschillen). Doel daarvan is om de onderlinge samenwerking voort te
zetten ondanks dat er een meningsverschil is ontstaan.
Laten we dat in Steensel ook doen. We mogen een andere mening hebben
over hoe de crisis het beste bestreden kan worden, maar we blijven wel
samenwerken. Alleen samen kunnen we deze crisis aan. Informeer dan ook
eens bij je buren of alles nog goed gaat, biedt een luisterend oor en maak
op straat weer tijd voor een praatje, maar houdt voldoende afstand. Een
samenleving kan alleen maar voortbestaan wanneer we ook daadwerkelijk
SAMEN LEVEN.
Steensel weer één dorp
Het projectvoorstel en bijbehorend budget is in de raadsvergadering van
22 september 2020 unaniem goedgekeurd. Er is een aanvullende motie
ingebracht om het vrachtverkeer op de Eindhovenseweg te verminderen.
Ook deze motie is door de raad aangenomen. Ondertussen is de
vergunning voor het kappen van de bomen in de Frans van Nunenstraat
TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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en de Joseph Schulteweg verleend. De gemeente gaat de komende
maanden het bestek aanbesteden, zodat er in 2021 snel begonnen kan
worden.
Voor het project van de straten in Steensel-Noord (Korte en Lange Reen,
Kerkdreef, Doornbocht, Sint-Lucijweg en Jan Hagelaers) worden nog
werkgroepen samengesteld. Het is de bedoeling om deze werkgroepen
zowel fysiek als online met elkaar te laten vergaderen. Voor de eerste
brainstormsessies is het wel belangrijk om fysiek bij elkaar te komen.
Vanwege coronabeperkingen is dit op korte termijn nogal lastig. Het is de
bedoeling om in november en december met de verschillende werkgroepen
aan de slag te gaan, maar vanwege de beperkende maatregelen kan dat
wat later worden.
Wilt u een nieuwsbrief ontvangen over dit project, meldt u dan aan op de
site: www.eersel.nl/steenselweereendorp. U wordt dan als eerste op de
hoogte gebracht van nieuwe ontwikkelingen.
Rabo ClubSupport
Ook dit jaar is het mogelijk voor Rabobankleden om een stem uit te
brengen voor de Rabo ClubSupport. In het overzicht van de verenigingen
die in Steensel actief zijn, treft u ook de Dorpsraad Steensel aan. De
opbrengst zal in zijn geheel gaan naar onze werkgroep “Stinsels Archief”.
Zij laten van het geld twee mooie standbeelden uitzagen in de
boomstronken in het pastoriepark. Steun dit mooie initiatief en breng u
stem uit op Dorspraad Steensel.
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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Nieuws van de Luciatoren
Pastoriepark
We zijn inmiddels gestart met de aanleg van een kruiden- en fruittuin in
het pastoriepark. Aangezien we verschillende soorten tuinen in het park
willen aanbrengen, hebben we besloten om de naam ‘Pastorietuin’ te
veranderen in ‘Pastoriepark’. In het gedeelte van het park gelegen aan de
Sint-Lucijweg gaan we de kruiden, bessenstruiken en fruitbomen planten.
Inmiddels hebben we al enkele bessenstruiken ontvangen en gaan we in
het najaar ook nog enkele fruitbomen planten. Het is de bedoeling dat dit
laagstam fruitbomen gaan worden, zodat ze zonder het gebruik van een
ladder geplukt kunnen worden. Het fruitboompje dat nog midden in het
park staat, zal gaan verhuizen naar de nieuwe locatie.
We krijgen inmiddels van diverse mensen planten en struiken aangeboden
voor in het park. Dat is erg goed bedoeld, maar we kunnen helaas niet
alles planten. Het park is ontworpen door hovenier Paul Teeuwen en we
willen dit plan zorgvuldig uitvoeren. Het is daarom niet altijd mogelijk om
een overgebleven boom of struik hier in te passen. Wanneer we nog op
zoek zijn naar speciale planten of struiken zullen we een oproep daarvoor
in de Pierenbode plaatsen. Net zoals we dat hier doen voor nieuwe bankjes.
Parkbankjes
We hebben van een betrokken inwoner uit
Steensel twee prachtige gietijzeren steunen
gekregen voor een bankje in het park. Inmiddels
zijn deze steunen geschilderd en voorzien van
hard houten planken. Binnenkort zullen we dit
bankje gaan plaatsen aan het doorgaande pad in
het park.
We zijn nog op zoek naar enkele andere
exemplaren, zodat we een paar bankjes meer
kunnen plaatsen in het park en bij de Luciatoren. Mocht u nog zo’n
gietijzeren steunen hebben staan of een bankje waarvan het hout versleten
is, dan houden wij ons van harte aanbevolen wanneer u die ons wilt
schenken. We knappen het bankje zelf wel op, alleen het gietijzer dient
van goede kwaliteit zijn.
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Noveenkaarsen
We houden inmiddels al ruim twee jaar een kaars brandend op het altaar
op het kerkhof. Het kaarsje is bedoeld om stil te staan bij allen die op dat
moment aan het sterven zijn. Hiervoor gebruiken we noveenkaarsen met
de afbeelding van de Luciatoren. We krijgen regelmatig de vraag of de
noveenkaarsen te koop zijn. Dat is zeker het geval, maar we hebben geen
vast verkoopadres. Mocht u belangstelling hebben voor een kaars dan kunt
u eenvoudig een mail versturen naar ons mailadres:
stinselsarchief@outlook.com.
Het is natuurlijk ook altijd mogelijk om een van de leden van het Stinsels
Archief aan te spreken: Jan van Nunen, Jan van de Ven, Jan van de
Sanden, Hendrik Smits, Jan Willems, Patrik Bierens, Ger Gasseling, Henk
Klaassen, Ronald Verberne of Pieter van Hooff. We zorgen ervoor dat
kaarsen coronaproof afgeleverd worden, betaling kan ook geschieden via
een bankoverboeking. De opbrengst gaat volledig naar de Luciatoren en
het pastoriepark. Wilt u weten hoe de kaars eruit ziet, breng dan een keer
het bezoek aan het kerkhof. Ook bij het Luciabeeld in de kerk laten wij
regelmatig een kaars branden. De kerk is dagelijks open voor het opsteken
van een kaarsje en het luisteren naar prachtige muziek. De kaarsen
branden zoals de naam het al zegt negen dagen (en nachten) en kunnen
voor 5 Euro per stuk gekocht worden.

INFORMATIE over de renovatie van gymzaal Steensel
Op 12 oktober is de aannemer Peter van Hulst BV, namens De gemeente
Eersel gestart met de inpandige renovatie van de kleedlokalen en
douches bij haar gymzalen in Steensel en in Duizel. De verwachting is dat
de totale klus ca. 6 weken zal gaan duren.
Om deze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren tijdens school- en
gymtijden zal de aannemer de naastgelegen parkeerplaats (links naast de
gymzaal) nodig hebben voor materialen, container, keten, etc. De
parkeerplaats naast de gymzaal zal dus 6 weken niet bruikbaar zijn.
Leerkrachten en/of bezoekers en/of ouders zullen dus tijdelijk op andere
plekken in de omgeving moeten parkeren.
team Vastgoed van gemeente Eersel
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Door het coronavirus is onze samenleving in één keer veranderd en moeten
we –of we willen of niet– rekening houden met de basisregels die voor
iedereen gelden en met alle landelijke, provinciale en lokale richtlijnen van
de afgelopen weken. Dit heeft ertoe geleid dat we dit jaar geen
Sinterklaasintocht kunnen organiseren, maar wel een Sinterklaasfeest. Een
feest waarbij uiteraard kinderen centraal staan, maar zeker ook
onderwerpen als (corona)veiligheid en gezondheid.
Dit jaar organiseren we THUIS het Sinterklaasfeest met als thema “Daar
wordt aan de deur geklopt”. Een nieuw verrassend thema, waarbij we het
oude vertrouwde concept dit jaar loslaten en een nieuwe koers inslaan
i.v.m. het coronavirus. Dat betekent dit jaar geen intocht, geen
groepsvorming, geen kindermiddag, geen koets, geen gezamenlijke
activiteiten, geen foto met de Sint, maar gewoon, gezellig THUIS genieten
van elkaar. Met het hele dorp tegelijk mooie herinneringen maken!
T….evree
H…appy
U…itbundig
I….ngetogen
S….amen

We
We
We
We
We

zijn content
zijn gelukkig
zijn (erg) vrolijk
vieren het feest rustig en terughoudend
zijn met elkaar, met het eigen gezin

We hopen u dit jaar wederom een leuk programma aan te kunnen bieden.
We wensen u zondag 15 november veel plezier en zorg voor elkaar.
Stichting SINT Steensel
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Subsidie, Stichting Welzijnsfonds Eersel
Verenigingen en stichtingen kunnen jaarlijks een verzoek indienen bij
Stichting Welzijnsfonds Eersel voor een financiële ondersteuning. Hierbij
wordt opgemerkt dat de sluitingsdatum altijd vast ligt op 31 december.
Wat is de Stichting Welzijnsfonds Eersel?
Deze stichting heeft als doel het bevorderen en het in stand houden van
sociaal-culturele activiteiten en voorzieningen in de dorpen Duizel, Eersel,
Knegsel, Steensel, Vessem en Wintelre door middel van het verstrekken
van een financiële bijdrage. In de loop van de jaren zijn hiervoor al
duizenden euro’s uitgekeerd. De financiële bijdrage zal afhankelijk van het
aantal aanvragen maximaal € 500,- per aanvraag bedragen.
Een belangrijk uitgangspunt bij de toekenning van een financiële bijdrage
is, dat het een bijzondere voorziening of activiteit moet zijn die voor de
betreffende vereniging of stichting een extra financiële last betekent en die
zonder een bijdrage uit het Welzijnsfonds niet of nauwelijks te organiseren
is. In feite gaat het dus om een bijdrage voor het stimuleren van een
nieuwe ontwikkeling op sociaal- cultureel terrein in de gemeente Eersel.
Belangrijk is tevens het aantal inwoners dat met deze nieuwe activiteit
wordt bereikt. Voor de normaal gebruikelijke uitgaven en activiteiten van
een stichting of een vereniging worden geen bijdragen verstrekt.
De aanvraag voor een financiële bijdrage kan alleen worden ingediend door
het bestuur van een vereniging of een stichting. Van bijzonder belang is
tevens een begroting van de activiteit of voorziening, waar de bijdrage voor
gevraagd wordt bij te voegen.
De commissie maakt de afweging aan de hand van de volgende criteria.
Criteria:
1. Het bevorderen van sociaal-culturele activiteiten en in stand houden
ervan in het werkgebied van de gemeente Eersel.
2. Aanvraag dient ingediend te worden voor 1 januari van het jaar
waarin de activiteit gepland is.
3. Een begroting (inkomsten en uitgaven, eigen bijdrage, eigen
middelen, e.d.) dient overgelegd te worden.
4. Nieuwe activiteiten die uniek en onderscheidend zijn, hebben de
voorkeur.
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5. De activiteit moet veel inwoners of een specifieke doelgroep te
bereiken.
6. Jubilea van goedlopende organisaties zijn een reden tot een bijdrage.
7. Het in stand houden van een goedlopende voorziening die anders zou
verdwijnen, is een reden tot het toekennen van een bijdrage.
Niet in aanmerking komen: Aanvragen voor normaal gebruikelijke uitgaven
waarvoor geld gereserveerd had moeten worden.
De aanvraag voor een bijdrage uit het Welzijnsfonds kan dus jaarlijks
worden ingediend tot en met 31 december. Een aanvraag voor 2021 moet
dus uiterlijk 31 december 2020 ingediend zijn.
U kunt de aanvraag schriftelijk indienen bij het secretariaat van de Stichting
Welzijnsfond, p/a .De heer Wil van Herk, Laaghuizerweg 5, 5521 LB Eersel,
tel. 0497-516402. E-mail: w.van.herk1@hetnet.nl of Steunpunt
Vrijwilligerswerk Eersel, Postbus 12, 5520 AA Eersel, tel. 0497 531304.

Beste allemaal,
Wat we allemaal al enigszins verwacht hadden is tijdens de persconferentie
van 13 oktober jl. bevestigd: De maatregelen om Covid-19 onder controle
te krijgen zijn aangescherpt en verlengd.
Hierdoor komt er op korte termijn niets terecht van het idee om, als
Medewerker Dorpsparticipatie, maande-lijks alle gemeenschapshuizen een
dagdeel te bezoeken om met jullie in gesprek te gaan. Ik kan op dit moment hier niet meer over zeggen dan dat ik, zodra het weer kan, de draad
op zal pakken.
Voor nu geldt vooral dat we goed voor onszelf èn elkaar moeten zorgen.
Ik hoop jullie op een later moment in het gemeenschapshuis te treffen!
Hartelijke groet,
Arian Wouters-Rijkers
Medewerker Dorpsparticipatie
a.wouters@eersel.nl
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Kunstroute Het groene Lint
Traject van de Hees naar Veldhoven
Stichting Kunstroute Het Groene Lint is samen met de gemeenten Eersel,
Veldhoven en Eindhoven bezig met de aanleg van een kunstwandelpad.
Het beoogde pad is ongeveer 24 km lang en volgt de waterlopen van de
Gender, Run en Dommel van de Markt in Eersel tot het centrum van
Eindhoven. Het ontwerp van de route is van de Amsterdamse kunstenaar
Annet Bult. Met Het Groene Lint brengen we kunst in het landschap, zorgen
we voor verbinding van stad en platteland, creëren we meer biodiversiteit
en zorgen we voor een fijne manier om te bewegen in de buitenlucht.
Bovendien vergroten we hiermee de toeristische aantrekkelijkheid van het
gebied tussen Eersel en Eindhoven.
Voorjaar 2020 is het eerste stuk van de route geplant, namelijk vanaf het
centrum van Eersel tot voorbij Oogenlust. Nu de zomer voorbij is zijn we
al weer druk bezig met de voorbereidingen voor de aanplant van het
volgende stuk van de route. We werken dit najaar van de Hees in Eersel
langs de Gender in Steensel tot aan Golfclub Gendersteyn in Veldhoven.
De komende weken zal worden besteed aan het uitzetten van het traject
en het voorbewerken van de grond. Later dit najaar gaan we dan bomen
en struiken aanplanten op het traject. Hierbij worden we geholpen door
leerlingen van Helicon Groenopleidingen in Eindhoven. Over enkele jaren
zullen de bomen en struiken die we nu planten gevlochten worden tot
zogenoemde vlechtheggen. Vlechtheggen behoren tot ons cultureel
erfgoed, met dit project blazen we het oude ambacht nieuw leven in en
helpen tegelijk de natuur een handje in onze eigen leefomgeving.
Kom gerust eens kijken als je een ommetje met de hond doet of even de
benen wilt strekken. We hebben een pdf van het eerste deel van de route
beschikbaar op onze website www.kunstroutehetgroenelint.nl. Je kunt ons
ook volgen op sociale media of je inschrijven voor onze nieuwsbrief (op de
website).
Als het gedeelte tot Gendersteyn volledig is aangeplant zullen we een
route-app in gebruik gaan nemen en een interactieve route ter beschikking
stellen op onze website.
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