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Dorpskalender December
Datum
10 dec.

Activiteit/Evenement
film op donderdag
(onder voorbehoud)

Organisatie
Jan en Wim

Ivm de tijdelijke sluiting van de Höllekes zijn diverse activiteiten komen te
vervallen, zoals de Kookpot en Repaircafé. Zodra de Höllekes weer open
mag, zal dit via de website of facebookpasgena van de Höllekes worden
gecommuniceerd.
Berichten/activiteiten voor de maand januari kunt u tot 18.00 uur op 18
december 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-BierhofRaad 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

Tijdelijke sluiting “de Höllekes”
Na de persconferentie van dinsdag 17 november jl.,
heeft het bestuur besloten dat Gemeenschapshuis De Höllekes
dicht blijft tot 9 december 2020.
Begin december maakt het kabinet opnieuw de balans op
en bepaalt dan het vervolg.
Nieuwe informatie en/of veranderingen kunt U vinden op
onze website: www.dehollekes.nl en op facebook.
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,
Stichting Gemeenschapshuis de Höllekes
Bestuur en beheerders
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Helaas, geen Stinsel
in Kerstsfeer in 2020
Wat een gekke tijd, door corona
ziet de wereld er even anders uit.
We moeten met z’n allen erg
voorzichtig zijn. Er zijn strenge
regel en tot min. half december
zijn er geen evenementen toegestaan. Stinsel in Kerstsfeer 2020
kan om deze reden niet doorgaan.
We hebben wel vernomen dat er
verschillende losse initiatieven zijn
om er toch een gezellige tijd met
elkaar van te maken. We wensen
iedereen al vast een hele fijne
kerst en we gaan ervan uit dat we
volgend jaar elkaar weer kunnen
ontmoeten bij Stinsel in Kerstsfeer
2021.

Film december
In november hebben we de film
“An Unfinished Life” helaas niet
kunnen
draaien
i.v.m.
de
verscherpte maatregelen van het
kabinet omtrent corona. Begin
december maakt het kabinet
opnieuw de balans op en zal het
bestuur van de Höllekes opnieuw
bepalen of dat de Höllekes weer
open kan.
De film “An Unfinished Life” zal,
onder voorbehoud ‘mits de corona
maatregelen het toelaten’ op 10
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december 2020 om 14.00 uur
worden gedraaid. 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.

Waar gaat de film over?

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
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.
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Uw (bedrijfs)naam op een van de zalen in
de Höllekes?
Dit hebben wij u te bieden:
 Meerdere ruimtes geschikt als vergader- les en instructiezaal, voor
diverse (in)formele bijeenkomsten
 Voorzien van beamer en geluidsapparatuur en gratis Wifi
 Een gezellige foyer
Wij bieden u gratis gebruik van de faciliteiten van de Höllekes tijdens de
reguliere openingstijden (max. 1x keer p.mnd. iom beheer). In ruil
daarvoor vragen wij een jaarlijkse bijdrage (nog nader overeen te komen).
Daarbij zal uw bedrijfsnaam pronken op een van de zalen in het culturele
hart van Steensel, de Höllekes. Bij interesse kunt u contact opnemen met
Wilma Larmit wlarmit@dehollekes.nl.
Al onze zalen zijn ook per dagdeel te huur voor zeer schappelijke prijzen !

De Höllekes is het culturele hart van Steensel en is ook in de nieuwe
1,5 meter maatschappij de perfecte locatie voor een zakelijk
evenement, vergadering workshop of seminar.

Stichting Gemeenschapshuis de Höllekes
is op zoek naar bestuursleden
Vind je dat een goed draaiend gemeenschapshuis belangrijk is
voor de leefbaarheid in ons dorp?
Een gemeenschapshuis waar iedereen welkom is, van jong tot oud, en
waar meerdere activiteiten aangeboden worden?
Bij interesse, neem contact op met Geert Coppens, voorzitter
Stichting Gemeenschapshuis de Höllekes via
06-53210973 of gcoppens@dehollekes.nl
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Informatie 2e boek “Goeien aord op Stinsels Zand”
Het boek "Goeien aord op Stinsels zand" is binnenkort
beschikbaar. Het is hele mooie maar vooral
interessante publicatie geworden. Een aanwinst voor
uw boekenkast maar zeker de moeite waard om
Steensel anno 2020 te kunnen plaatsen in een
historisch perspectief. In het weekend van 21 en 22
november is in kleinere kring het eerste exemplaar
uitgereikt aan de gebroeders Cox die het voorwoord
hebben geschreven. De verbondenheid van de familie
Cox met Steensel gaat terug tot ongeveer 1870.
Vanaf 23 november a.s. is het boek voor iedereen
beschikbaar.
De uitgifte van het boek voor degenen die een reservering hebben geplaatst
maar ook voor andere belangstellenden (prijs:€ 17,50) is op meerdere
momenten gepland. We houden u via deze website op de hoogte van de actuele
aanpassingen van onderstaand schema.
Wij willen u verzoeken om:
 met gepast geld te betalen of te pinnen;
 om een mondkapje te dragen;
 aan te sluiten in een van de rijen (vanwege 1,5 m afstand);
 aan te geven voor wie u (eventueel) ook nog boeken wilt ophalen;
 ook deze boeken voor vrienden of bekenden meteen te betalen;
 De boeken zijn op te halen in gemeenschapshuis "De Höllekes" in Steensel;
Onze voorlopige planning ziet er als volgt uit:
Ophalen kan op de volgende data en tijdstippen:
Maandag
23 november a.s. van 19:00 tot 21:30
Dinsdag
24 november a.s. van 09:30 tot 12:00
Woensdag
25 november a.s. van 19:00 tot 21:30
Donderdag
26 november a.s. van 13:30 tot 16:00

uur;
uur;
uur;
uur;

We nodigen u van harte uit om uw reservering op een van bovenstaande
tijdstippen op te komen halen. U kunt ook iemand vragen om uw boek meteen
mee te brengen als die toch op een van de aangegeven tijdstippen in "De
Höllekes" komt. Veel lees- en kijkplezier met deze nieuwe aanwinst.
Werkgroep "Stinsels Archief”
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Rabo ClubSupport actie 2020
Rabobank De Kempen stelde in totaal € 270.000,- beschikbaar om te investeren
in lokale clubs en verenigingen. Maar liefst 792 verenigingen en stichtingen uit
de Kempen namen deel aan Rabo ClubSupport. Zij voerden campagne om
stemmen te werven voor een specifiek bestedingsdoel. Leden van de Rabobank
konden stemmen op hun favoriete club. Op 9 november 2020 werd de uitslag
bekend gemaakt. Op deze avond hebben 11 verenigingen en stichtingen uit
Steensel een cheque met een mooi bedrag mogen ontvangen.
 Stichting gemeenschapshuis De Höllekes
Ontvangen bedrag: € 461,58
Bestedingsdoel:
Gemeenschapshuis de Höllekes zorgt ieder jaar voor
een mooi verlichte echte kerstboom op het
dorpsplein van Steensel. Omdat een goede kwaliteit
vlaggenmast-kerstboom voorzien van led-lampen
duurzamer is dan een echte boom, wil de Höllekes
graag een duurzame vlaggenmast-kerstboom
aanschaffen voor het dorpsplein en daarmee
bijdragen aan een mindere belasting voor het milieu.
 Stichting ‘De Stern’
Ontvangen bedrag: € 91,24
Bestedingsdoel:
de stichting tracht het doel te bereiken door:
- het organiseren van hulpdiensten
- het beheren/exploiteren van een activiteitenruimte
- alle overige middelen die het doel van de stichting
bevorderen.
 Stichting De Stinselse Pier
Ontvangen bedrag: € 284,46
Bestedingsdoel:
Ons doel is om als stichting een steentje bij te dragen
aan de leefbaarheid in Steensel door kleine
initiatieven
financieel
te
ondersteunen
en
bijvoorbeeld een bepaalde doelgroep in het zonnetje
te zetten.
 V.V. Steensel
Ontvangen bedrag: € 585,03
Bestedingsdoel:
Onderzoeken en implementeren van de mogelijkheden voor verduurzaming van de voetbalkantine
TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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 Lucida Vrouwen Vereniging
Ontvangen bedrag: € 311,30
Bestedingsdoel:
Dit jaar willen we extra aandacht geven aan
ontwikkeling en ontspanning van onze leden dmv het
aanbieden van een aantal cursussen en lezingen en
excursies.
 Buurtvereniging ’t Kerkeland
Ontvangen bedrag: € 230,79
Bestedingsdoel:
Buurtvereniging maakt zich actief voor alle
leeftijdsgroepen zoals Pasen, Sinterklaas voor de
kinderen. Fietstocht, BBQ , Wandeltocht ,Brunch en
Kerstmis.
 Korfbalvereniging FSC
Ontvangen bedrag: € 504,52
Bestedingsdoel:
Naast de kangoeroe klup voor de jongste jeugd
welke al een paar jaar bestaat, hebben we sinds dit
jaar ook een invulling voor de oudere doelgroep. Met
walking korfbal zijn we de eerste vereniging in de
omgeving waar je hiervoor terecht kunt. Voor beide
initiatieven willen we extra materiaal aanschaffen om
iedereen leuke en sportieve trainingen te laten
volgen.
 Muziekvereniging Kempengroen
Ontvangen bedrag: € 214,69
Bestedingsdoel:
Via het basisschool project, Blazersklas, kinderen
enthousiasmeren voor muziek. De vervolglessen van
de muziekschool Art4You worden door Muziekvereniging Kempengroen toegankelijker omdat wij
de kinderen hierin financieel ondersteunen. Verder
komt het bedrag ten goede aan aanschaf muziek en
muziekinstrumenten.
 Stichting Mariakapel Steensel
Ontvangen bedrag: € 128,81
Bestedingsdoel:
De kapel is in gebruik sinds 2002 en wordt veelvuldig
bezocht en is bovendien een aangename pauze
plaats voor wandelaars en fietsers.

december 2020 mededelingenblad voor Steensel

18e jaargang nr. 11

8

 Stg Jeugdvakantiewerk Steensel
Ontvangen bedrag: € 177,12
Bestedingsdoel:
Voor schooljaar 2021 willen we grotere activiteiten
organiseren omdat we die van het afgelopen jaar
hebben moeten cancelen door corona.
 Stichting Dorpsraad Steensel
Ontvangen bedrag: € 348,87
Bestedingsdoel:
We zijn bezig met het inrichten van de pastorietuin
tot een echt dorpspark. Het doorgaande pad is
inmiddels aangelegd en de eerste struiken zijn
gepland. Het komende najaar wordt er nog een
kruidentuin aangelegd en een schuilhut voor fietsers.
Ook wordt er aan kunst gedacht. Er is al een mooie
ooievaar met pier uit een boomstronk gezaagd. Het
is de bedoeling om van de andere boomstronken een
beeltenis van Lucia met een pelgrim te laten zagen
door een gerenommeerde kunstenaar.
 Tennisvereniging Steensel
Ontvangen bedrag: € 504,52
Bestedingsdoel:
We willen het geld besteden aan tennisclinics voor
de jeugd tot en met 12 jaar (basisschool). We willen
ze graag in beweging krijgen en ze spelenderwijs de
sport leren. Daarnaast willen we verder gaan met het
verduurzamen van ons clubhuis. Sinds 2 jaar wekken
we ca. 80% van ons energieverbruik zelf op, de
laatste 20% willen we behalen door het verduurzamen van verlichting en apparatuur.
 Scouting Margarita Steensel
Ontvangen bedrag: € 413,27
Bestedingsdoel:
Scouting Steensel wil het bedrag besteden aan de
aanschaf patrouillematerialen voor kampen
Namens al deze vereniging en stichtingen willen we graag iedereen bedanken
die zijn/haar stem heeft uitgebracht. Clubs en verenigingen moeten vaak
creatief zijn om te kunnen voortbestaan. Clubs en verenigingen maken de leden,
de buurt en de lokale samenleving sterker. Het is de plek waar mensen
samenkomen. Talenten ontplooid én benut worden. Dat is de échte winst.

TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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Vakantie Huisartspraktijk
Steensel
In verband met vakantie is
Huisartspraktijk Steensel gesloten
van maandag 21 december t/m
vrijdag 25 december 2020.
Voor spoedgevallen kunt u tijdens
kantooruren (van 8.00 tot 17.00
uur) contact opnemen met:

Huisartspraktijk Riethoven
Schoolstraat 2 te Riethoven
Tel: 040-204 16 20
Na 17.00 uur, in het weekend en
tijdens feestdagen belt u met de
dokterspost. Tel.: 0900 123 2024
Wij wensen u prettige feestdagen
en een gelukkig nieuwjaar!
Team Huisartspraktijk Steensel

Kerstworkshop
Zin om een leuke kerstworkshop
thuis te gaan volgen? Dat kan met
een doe-het-zelf pakket met een
vlog (instructie filmpje) die ik
gemaakt heb. Je gaat een
guirlande maken. Deze kun je
ophangen of neerleggen. Kijk voor
voorbeelden en meer informatie
op www.hetvlijtigliesje.com en
geef je op.

website: www.dehollekes.nl
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SiDanza danst door!
Ondanks de steeds wisselende
maatregelen vindt SiDanza elke
keer weer een manier om haar
leden aan het dansen te houden.
Lessen in de balletzaal, de grote
zaal van de Höllekes, de gymzaal
en zelfs lessen online, alles om
maar te kunnen blijven dansen,
inmiddels is iedereen alweer flink
in vorm!

Deze keer speciale aandacht
voor: klassieke dans voor
groep 5,6,7 op donderdag
16.00-17.00 uur.
Lijkt het je leuk om te dansen op
muziek van b.v. het Zwanenmeer,
de Notenkraker, maar ook Einaudi
en Billie Eilish? Leer de klassieke
techniek en wie weet dans je dan
over een paar jaar wel op spitzen.
Kom gezellig eens proberen!
Aanmelden kan bij:
docenten@sidanza.nl of kijk voor
meer informatie op onze website:
www.sidanza.com

Gratis Yogalessen
* Plooi je benen
* Hou je rug recht
* Buig voor over en……
…raap de poep van je hond op
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Heel jammer van dat super gezellige feestje!
Sinds corona onder ons is, zijn er al veel feesten en evenementen afgelast.
Ook wij, de organisatie van de Stinselse Avond, hebben vanwege het
corona virus besloten om in 2021 onze fantastische avonden niet door te
laten gaan. Wij vinden het super jammer dat het niet door kan gaan, maar
op 1,5 meter een Stinselse Avond gaat hem niet worden.
Wij dagen jullie uit om in deze tijd, waarin eenieder noodgedwongen zijn
vrije tijd anders moet indelen, jullie creatieve gedachten te laten gaan, om
wellicht met een mooie creatie op de Stinselse Avond 2022 te schitteren.
Wij kijken er enorm naar uit om jullie te zien bij de Stinselse Avond 2022!
Verder wensen wij als organisatie van de Stinselse Avond jullie allen veel
gezondheid toe.

Een lid van de Pierewaaiers, heeft het Carnavalslied van Pieregat
in overeenstemming gebracht met hetgeen we nu meemaken…..
Hoe schoon was ons Steensel in ’t
begin van dit jaar, maar toen kwam
corona….. de rapen zijn gaar.
Het is binnen blijven, ’t is uit met de
pret, en moet je naar buiten een
mondkap opgezet!
In ons Pierelandje heerst de pandemie
dat is nog ‘ns balen en dat is ‘”non-depie”! Samen weer gaan stappen is niet
het geval, volgend jaar dan vieren we
geen carnaval!

Hoe schoon……….
Maar thuis bij de kachel staat een
pintje klaar, een wijntje en ’n snackie,
we nemen er een paar.
We laten ons niet kisten en blijven
goedgezind, eens komt er een tijd met
weer een frisse wind!
Hoe schoon………….
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DANKJEWEL!!
Dagenlang zitten we te zweten
op een idee, wie zal het weten?
Sint en pieten, zullen ze komen?
Zal de maan schijnen door de bomen?
Die corona, we zijn zo beducht
en Sint heeft me toch gezucht…..
Geen intocht, geen kindermiddag, geen koets….
het is allemaal zo onverhoeds.
159 kinderen, 120 ouderen, we hebben aan ze gedacht
al kwamen we daar soms nog onverwacht..…
wie had dat gedacht?
We zeggen dankjewel aan alle Steenselnaren
die de kinderen een warm hart toedragen.
Dankjewel en tot volgend jaar
want voor dit jaar zijn we klaar.
Dankjewel voor alle spontane, leuke, lieve en enthousiaste reacties die wij in
de afgelopen dagen mochten ontvangen! Door het coronavirus was het voor
ons een bijzonder jaar waarin we in de afgelopen weken veel hebben moeten
schaven aan het programma. Desondanks zijn we er trots op dat het gelukt is
om dit jaar toch een Sinterklaasfeest te organiseren, waarbij 159 kinderen
centraal hebben gestaan en waarbij we 120 ouderen een attentie hebben
bezorgd. Fijn om te horen dat het gelukt is om gezellig THUIS te genieten van
elkaar. Gelet op alle foto’s en reacties die we hebben ontvangen, is het gelukt
om met het hele dorp tegelijk mooie herinneringen te maken!
We bedanken alle Steenselnaren voor hun bijdrage aan de jaarlijkse collecte
en we hopen ook volgend jaar weer op uw steun te mogen rekenen. Via deze
weg ook een dank aan onze 35 vrijwilligers en aan onze sponsoren & partners:
Congres & Partycentrum Hotel Steensel, Lekkerr eten drinken feesten, PLUS
Van de Huijgevoort, Montagebedrijf M. van de Pas, RegioBank Veldsink
Adviesgroep, Jumbo Jan Daris, Hedo Computers, SiDanza, De Höllekes en
Verklee-je bij See.
Stichting SINT Steensel
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Stichting jeugdvakantiewerk organiseert:
DE GROTE KERSTWEDSTRIJD!
Iedereen mag mee doen, en iedereen is jury

Super leuk om te zien dat zoveel mensen gehoor gegeven hebben aan onze
vraag de tuin of het raam te versieren met pompoenen. En dat gaan we daarom
nog een keer organiseren, maar dan in kerststijl!
Voor deze ene keer organiseren we een wedstrijd voor iedereen uit Steensel.
Gezinnen zonder kinderen, of met oudere kinderen worden daarom ook van
harte uitgenodigd om hun tuin te versieren, en om te jureren!
Wat is de bedoeling:
Versier je voortuin of raam in kerstsfeer. Zo simpel is het! De enige voorwaarde
is dat je versiering vanaf de straat te zien moet zijn.
Laat in een email (jvwsteensel@gmail.com) weten dat je mee doet. Wij stellen
een lijst op met alle deelnemers en via mail is deze bij ons op te vragen.
Je versiering moet klaar zijn op eerste kerstdag, maar eerder mag dus zeer
zeker ook.
Van 25 december t/m 2 januari mag er gejureerd worden. Je hoeft dus niet in
1 keer alle versieringen te gaan bekijken. Je moet wel zorgen dat je jou keuze
voor de eerste, tweede en derde plaats per email hebt laten weten aan
ons, uiterlijk op 2 januari. In de eerste week van januari gaan we alle stemmen
optellen en kijken we wie gewonnen heeft!
En natuurlijk valt er ook echt iets te winnen!!
De prijzen die je kunt winnen zijn: kado bonnen van "Lekkerr" (25 euro), "Hotel
Steensel" (25 euro), het "Pierke" (15 euro), "Mooi Jij" (1 keer knippen),
"4HairOnly" (1 keer knippen), het "Vlijtige Liesje" (10 euro), en een bier pakket
met Pierebier!
Heb je geen emailadres? Dan kun je ook telefonisch doorgeven als je mee wil
dingen naar een van de prijzen. Een deelnemerslijst is ook telefonisch op te
vragen. Dit kan op telefoonnummer: 517245 (Anja Kersten)
Wij hopen dat Steensel veranderd in een super mooi kerstdorp!!
Samen wandelen en versieringen bekijken is hartstikke gezellig maar we gaan
er wel vanuit dat iedereen zich aan de corona regels houdt.
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Word Vriend van TV Steensel
Tennisvereniging Steensel is een vereniging, die niet alleen uitstekende
faciliteiten voor de tennisser biedt maar ook veel gezelligheid en
saamhorigheid voor vele Steenselnaren en diegenen die hun roots in
Steensel hebben liggen. Nog net voordat we met corona werden
geconfronteerd is het initiatief ontstaan om de vereniging te verrijken met
een vriendenclub om alle mensen, die de vereniging een warm hart
toedragen, meer bij de vereniging te betrekken.
Draag je Tennisvereniging Steensel een warm hart toe? Wil je graag
betrokken zijn (en blijven) bij TV Steensel? Word dan ‘Vriend van TV
Steensel’, kort genoemd de VVTVS. Vriend kun je worden voor een donatie
van minimaal €25,- per jaar (meer mag ook, altijd welkom).
Het geld van de vrienden wordt gebruikt voor speciale doelen, dus niet
voor de reguliere exploitatie van de vereniging. Te denken valt aan extra
faciliteiten op het park zoals bijvoorbeeld het vervangen of uitbreiden van
speeltoestellen of andere faciliteiten, het opluisteren van jubilea, e.d. De
vrienden tezamen bepalen waaraan het geld besteed gaat worden in
overleg met het bestuur en de leden op de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering.
Wat krijg je ervoor terug? Veel gezelligheid en betrokkenheid. Je ontvangt
in je mail de nieuwsbrieven van de vereniging, de uitnodigingen voor het
feest na het jaarlijkse Stratentoernooi en de jaarlijkse vrijwilligers- en
vriendendag, en wie weet wat vrienden met elkaar nog meer verzinnen.
Wil je vriend worden, stuur dan een mailtje naar VVTVS@tvsteensel.nl. Je
krijgt dan een mailtje terug met nadere informatie. Of bel 06-28959928.
Dankjewel namens TV Steensel
Gerard van Rossum
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Nieuws vanuit de dorpsraad…
Corona
Het aantal coronabesmettingen in Steensel is in de afgelopen periode flink
toegenomen. Hoewel de restricties weer wat versoepeld worden, zijn we
nog lang niet van het coronavirus af. Er zijn positieve geluiden over
mogelijke vaccins, maar het zal waarschijnlijk nog wel een jaar duren
voordat iedereen gevaccineerd zal zijn.
We hopen met zijn allen dat de besmettingsaantallen sterker gaan dalen,
zodat we wat meer vrijheden gaan krijgen in de decembermaand. Toch
zullen we helaas rekening moeten gaan houden met beperkende
maatregelen tijdens de Feestdagen. Mooi om te zien dat het Stichting SINT
heeft gekozen voor een alternatieve viering en daarbij ook gedacht heeft
aan de ouderen in ons dorp. De creativiteit viert hoogtij in ons dorp. Blijf
gezond en denk vooral in mogelijkheden. Er zijn heel veel dingen die we
niet meer kunnen, maar er ontstaan ook mooie initiatieven. Laten we niet
vergeten om ook deze mooie zaken te koesteren. Hou vol.
Steensel weer één dorp
De bewoners van de straten Korte en Lange Reen, Kerkdreef, Doornbocht,
Sint-Lucijweg en Jan Hagelaersweg hebben inmiddels een brief van de
gemeente ontvangen. Hierbij worden ze uitgenodigd om deel te nemen
aan de werkgroepen om tot een ontwerp te komen voor de inrichting van
hun straten. In eerste instantie zullen deze werkgroepen digitaal van start
te gaan. Het bureau Ducot Engineering & Advies gaat het ontwerp tekenen.
In 2021 wil de gemeente weer bewonersbijeenkomsten gaan organiseren.
Het is de bedoeling dat de plannen voor deze straten in Steensel-Noord
voor de zomer gereed zijn, zodat het werk begin 2022 gestart kan worden.
De inwoners van de Frans van Nunenstraat, Heuveleind, Korte Kerkstraat
en de Joseph Schulteweg hebben eveneens een brief van de gemeente
ontvangen met betrekking tot een bouwkundige opname. Tijdens het
werken met grote machines die nodig zijn om rioolbuizen te leggen
ontstaan trillingen en daardoor kan schade aan een woning ontstaan
(scheuren in de muren). Gemeente en aannemers zijn hiervoor verzekerd.
Vooraf moet dan de bestaande technische staat van de woning wel zijn
vastgelegd. De bouwkundige opname wordt betaald door de gemeente
Eersel. Het is ook in het belang van de bewoners dat de staat van hun
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woning wordt vastgelegd. Normaal gesproken zal de woning geen schade
oplopen door het werk, dit is echter nooit geheel uit te sluiten. De
werkzaamheden worden uitgevoerd door bouwkundig bureau A&S uit
Breda. De medewerkers van dit bureau zullen zich houden aan de
coronaregels en kunnen zich legitimeren.
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
Hartelijk bedankt iedereen die op de Dorpsraad heeft gestemd bij de Rabo
ClubSupport actie. Het ontvangen bedrag zal door de werkgroep Stinsels
Archief gebruikt gaan worden voor het realiseren van een mooi kunstwerk
van de twee boomstronken aan het doorgaande pad in het Pastoriepark.
De boomkunstenaar is al benaderd om op korte termijn een mooi beeld uit
de boom te zagen. Het resultaat zal over enkele weken te bewonderen zijn,
maar dat is natuurlijk wel afhankelijk van de weersomstandigheden.
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.

Kerstboom gezocht…..
Voor de kerststal op het plein bij de kerk zoeken we nog een kerstboom
van ongeveer drie meter hoog. Staat ie bij U in de weg, het gilde komt
hem graag omzagen en meenemen. Neem even contact op met Toon
v.d. Ven, Stevert 5 tel. 516614 of per mail toon.vandeven@outlook.com

december 2020 mededelingenblad voor Steensel

18e jaargang nr. 11

16

Hart van Steensel
Het “Hart van Steensel”-project is een samenwerkingsverband (coalitie)
tussen Stichting Gemeenschapshuis De Höllekes, Rondom de Toren en de
Dorpsraad. Dit project is bedoeld om te onderzoeken of de dorpskern van
Steensel verplaatst kan worden naar het gebied rondom de Luciatoren en
de kerk. In dit project wordt eveneens onderzocht wat de mogelijke
alternatieven zijn voor de herbestemming van het kerkgebouw.
Vanzelfsprekend worden ook de ontwikkelingen van het Pastoriepark in
deze plannen meegenomen. De gemeente Eersel heeft een kwartiermaker
aangesteld die dit project aanstuurt. Ook het parochiebestuur is bij dit
onderzoek betrokken. Momenteel zijn er een drietal werkgroepen actief:

1.

Werkgroep wonen en welzijn

2.

Werkgroep Hart van Steensel

3.

Werkgroep cultuurhistorisch erfgoed

Deze werkgroep onderzoekt de transformatie van de huidige locatie van de
Höllekes en het Dorpsplein met aandacht voor welzijn en zorg. Voor het
bepalen van de behoeften is deze werkgroep in twee groepen opgedeeld.
De eerste groep richt zich vooral op wonen en cyclisch bouwen, terwijl de
tweede groep zich bezighoudt met de welzijnstaken die in de toekomst op
deze locatie uitgevoerd kunnen worden. Deze werkgroepen staan onder
leiding van Marc Keeris en Arnold Romeijnders;
Deze werkgroep onderzoekt de transformatie van het huidige kerkgebouw
tot gemeenschapshuis en de realisatie van een nieuwe dorpskern
(inrichting gebied kerkplein, Sint-Lucijweg, Pastoriepark en kerkgebouw).
Voor de eerste brainstormsessies is deze werkgroep eveneens opgedeeld
in twee groepen. Hierbij richt de eerste groep zich op de functies van het
gemeenschapshuis (De Höllekes 2.0) en de tweede groep op de
bouwkundige aspecten en omgeving. Deze werkgroepen staan onder
leiding van Wilma Larmit en Hein van Hout.
Tenslotte houdt de derde werkgroep zich bezig met het behoud van het
kerkelijk en cultuur historisch erfgoed. Het betreft het inventariseren en
behoud van dit erfgoed. Het Stinsels Archief gaat deze taak op zich nemen.
De werkgroepen hebben inmiddels de eerste ideeën gedeeld met de
kwartiermaker. Mooi om te zien dat er een grote overlap is tussen de
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verschillende thema’s, de uitkomsten van de werkgroepen en de eerdere
analyse van de coalitie. In de vervolgstappen zullen deze ideeën gesorteerd
en geselecteerd worden, zodat ze verwerkt kunnen worden tot een goede
SWOT-analyse
(sterkte/zwakte
analyse
gecombineerd
met
kansen/bedreigingen) ten behoeve van het haalbaarheidsonderzoek. De
kwartiermaker zoekt contact met diverse experts om te komen tot een
bouwkundig advies en een zorgvuldige taxatie. Tevens zal gezocht worden
naar verschillende subsidiemogelijkheden.
Namens de gemeente haakt expertise aan bij de werkgroepen vanuit
Wonen, Cultuurhistorie, Ruimte en Stedenbouw. Ook de Woningstichting
de Zaligheden is aangehaakt.
Het is inmiddels een hele coalitie geworden, die maar één doel heeft en
dat is Steensel weer een echt dorpshart te geven: Het Hart van Steensel.
Vragen, opmerkingen en ideeën zijn van harte welkom via het mailadres
van de dorpsraad: dorpsraadsteensel@outlook.com. De mail zal
doorgestuurd worden naar de betreffende personen of werkgroep.

Gluurpietjes zoeken
Is het je ook al opgevallen dat ons mooie dorp weer een leuke zoektocht
voor de kinderen heeft? Heb jij ze ook al gevonden, de gluurpietjes?
Doe ook mee en hang, teken of plak een
gluurpietje op de raam.
Kinderen kunnen dan door het dorp
wandelen en op zoek gaan naar de pietjes.
Ilse Oerlemans van www.DecoSign4you.nl
kan voor slecht €2,50 een Gluurpietje (A4)
voor je maken wat je op het raam kunt
plakken
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Interview met Gitte van Happen
(geschreven door Isabel van den Broek)

Omdat het best moeilijk is iedere keer een onderwerp te vinden waar ik over
kan schijven, ga ik vanaf nu iets anders doen. Ik ga inwoners uit Steensel of
andere mensen die een bedrijf hebben in Steensel interviewen. Dit keer heb ik
Gitte van Happen geïnterviewd. Op 2 januari 2021 opent op de Eindhovenseweg
58, op de hoek tegenover Hotel Steensel, autobedrijf Van Happen Auto's. Ik heb
Gitte een paar vragen gesteld:
Waar komt u zelf vandaan?
“Ik zelf kom uit Eindhoven en mijn man komt uit Veldhoven. Mijn ouders komen
ook beiden uit Eindhoven.”
Hoe zijn jullie erop gekomen om een bedrijf te starten in Steensel
“De plaats die we nu in Eindhoven hebben is niet overdekt vandaar dat we deze
prachtige locatie in Steensel hebben gekozen, hier kunnen we onze auto's ook
binnen zetten. Ondanks deze roerige tijd zien we dit toch als een kans om het
bedrijf hier te vestigen. Wij hopen het bedrijf hier verder uit te bouwen zodat
mijn ouders trots kunnen zijn en ook het dorp Steensel.”
Wat is het doel van jullie bedrijf?
“Wij verkopen hier auto's van 1.500 tot 10.000 euro. Onze auto’s komen
rechtstreeks van de dealers. We hebben ook een service, als er iets niet goed
is kunnen ze altijd terugkomen. Bij ons kan je je auto namelijk repareren en
laten keuren.”
Hoelang doen jullie dit al?
“Mijn vader is 37 jaar geleden, samen met mijn moeder, het autobedrijf
begonnen in Eindhoven en in de loop der jaren groot gegroeid. 20 jaar geleden
is mijn man bij mijn vader begonnen met dezelfde passie. Inmiddels zijn we een
prachtig en gezond familiebedrijf. Ook mijn ouders werken nog in de zaak. Ikzelf
werk nog 2 dagen per week als diabetesverpleegkundige als ook in het bedrijf.”
Wilt u nog iets vertellen over jullie bedrijf?
“Ja. Graag wilden we ons voorstellen met een opening. Echter is dat ivm
Corona niet mogelijk. Toch willen we iedereen laten weten wie we zijn. We
hebben al een aantal dorpsbewoners gesproken en ons voorgesteld. Wij
hopen het bedrijf hier verder uit te bouwen zodat mijn ouders trots kunnen
zijn en ook het dorp Steensel. En dat hier een mooi gezond bedrijf gaat
komen. By the way: De koffie staat altijd klaar en de deur open. Iedereen is
welkom om een kijkje te komen nemen.”
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Stinsel in lichtsfeer
Iedere rechtgeaarde Steenselnaar weet natuurlijk dat de
feestdag van de Heilige Lucia op 13 december is. Dit wordt
elk jaar op de tweede zondag van december gevierd met
een Heilige mis waaraan de fanfare en het Sint-Lucia gilde
deelnemen. De laatste twee jaar wordt er door het
gemengd koor zelfs een speciale Luciamis gezongen,
gecomponeerd door onze eigen Jan van Nunen. Na de mis
kan vervolgens de Luciatoren bezocht worden of kan er
een kopje koffie gedronken worden in het Hotel. In
hetzelfde weekend wordt ook ‘Stinsel in Kerstsfeer’
gehouden. Op zaterdagmiddag en vroeg avond is het een
drukte van jewelste in de Höllekes. Mensen komen gezellig
kerstspullen kopen om het Steenselse verenigingsleven te
sponsoren. Degenen die niet geïnteresseerd zijn in winkelen, kunnen lekker een
glaasje komen drinken of genieten van een mooie dansvoorstelling van Sidanza.
Het tweede weekend van december zal dit jaar echter enorm stil zijn in Steensel.
Vanwege corona vindt er geen kerstmarkt plaats, de Luciatoren blijft gesloten
en een eventuele mis kan slechts door enkele personen bezocht worden. En dat
net nu in het jaar dat we eigenlijk vieren dat het Luciabeeldje 500 jaar in
Steensel staat. Bij de restauratie van het beeldje in de vorige eeuw is
vastgesteld dat het beeld uit 1520 stamt. Dat kunnen we toch niet geruisloos
aan ons voorbij laten gaan. We willen dan ook alle Steenselnaren oproepen om
op zaterdag 12 december vanaf 18 uur ons dorp extra in het licht te zetten.
Immers de naam Lucia is afgeleid van het Latijnse woord Lux en betekent ‘de
brenger van licht’. Zet een kaars voor het raam of zet een windlicht buiten.
Natuurlijk kunnen dit ook fakkels in de tuin zijn of lantaarntjes met
waxinelichtjes. Doe het wel voorzichtig we willen de hulpdiensten immers niet
nog meer belasten.
We hoeven dan alleen maar even naar buiten te kijken om met elkaar verbonden
te zijn. Natuurlijk is het ook mogelijk om coronaproof een wandeling door het
dorp te maken en te genieten van alle lichtjes buiten. Voor degenen die de
patrones van ons dorp nog nooit gezien hebben, zal ook in de wintermaanden
het kerkgebouw dagelijks geopend zijn, zodat de Luciakapel bezocht kan
worden. Steek eens een kaarsje voor haar aan. Iemand die ons al meer dan 500
jaar beschermd, verdient het om in het licht gezet te worden.

december 2020 mededelingenblad voor Steensel

18e jaargang nr. 11

20

Nieuws van de Luciatoren
Dorpen maken het verschil
‘Dorpen
maken
het
verschil’
is
het
participatieprogramma van de gemeente Eersel. Het
programma maakt nieuwe initiatieven mogelijk die
ten gunste komen van de sociale betrokkenheid en
leefbaarheid van de inwoners. Wij hebben onze
toekomstplannen voor het pastoriepark met de
gemeente gedeeld. In het kader van ‘Dorpen maken
het verschil’ is de gemeente bereid om een
substantiële financiële bijdrage te leveren aan de
realisatie van dit plan.Inmiddels hebben we een brief
met toezegging van het bedrag ontvangen. Mooi om
te lezen hoe zeer het initiatief door de gemeente
wordt omarmd: “We zijn verheugd dat uw werkgroep
samen met de vele vrijwilligers zich hiervoor inzet en
we zijn onder de indruk van uw activiteiten tot nu
toe. Het enorme verschil tussen de oorspronkelijke
offerte en het bedrag waar nu over gesproken wordt,
laat precies dat inwoners van een dorp zelf het
verschil maken! Door samen te werken, gebruik te
maken van netwerken en veel zelf te doen, vordert
het Pastoriepark gestaag en het resultaat is
overweldigend!”
Door deze financiële bijdrage zijn we nu in staat om een groot gedeelte
van de laatste fase van het ontwerp uit te voeren. Het tuinontwerp is
gemaakt door Paul Teeuwen en hij bewaakt ook het concept voor de tuin.
Het parochiebestuur heeft de eerste twee fasen (bouwrijp maken, het
aanleggen van het pad en het hekwerk) van het plan mede gefinancierd.
De laatste fase van het ontwerp (beplanting, fruitbomen planten,
schuilhut, bankjes en kunst) kan door de bijdrage van de gemeente, de
bijdrage van de Rabo Clubsupport actie en de opbrengst van
noveenkaarsen gerealiseerd worden. Ook een gedeelte van opbrengst van
ons boek ‘Goeien aord op Stinsels zand’ zal ten goede komen aan het
Pastoriepark.
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Parkbankjes

We hebben inmiddels een tweede parkbankje
gekregen, maar we zijn nog op zoek naar twee extra
exemplaren. Mocht u 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. Heeft u nog een bankje staan stuur dan een mailtje naar:
stinselsarchief@outlook.com of spreek een van de leden van het Stinsels
Archief aan. We komen het graag bij u ophalen.
Noveenkaarsen
In de vorige Pierenbode hebben we aangegeven dat noveenkaarsen te
koop zijn met de afbeelding van de Luciatoren. We hebben al enkele
kaarsen verkocht en mensen hebben gevraagd of er een vast verkooppunt
voor deze kaarsen kan komen. Ger en Leny Gasseling hebben aangeboden
om de noveenkaarsen vanuit huis te verkopen. Hun adres is: Boterbocht 4
(tel. 515381). Een mail sturen naar Stinsels Archief kan natuurlijk ook altijd.
De kaarsen branden 9 dagen (en nachten) en kosten 5 Euro per stuk. De
opbrengst gaat volledig naar de Luciatoren en het Pastoriepark.

De Kerststal in Steensel
De kerststal wordt op zaterdag 12
december op het plein voor de kerk door
leden van de fanfare en van het gilde
geplaatst. Bij de stal lopen enkele schapen
en kippen. De kerststal is van zondag 13
december t/m vrijdag 8 januari overdag
geopend en te bezichtigen. In deze tijd een
mooie gelegenheid voor ouders met
kinderen om naar de beelden en de dieren
te gaan kijken. Zoals iedereen zal begrijpen vinden er op 13 december
(feest van de H. Lucia) en op Tweede Kerstdag geen activiteiten plaats bij
de kerststal.
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Speculaasactie in Steensel
Zorg voor (gehandicapte) kinderen op Flores
Op Flores, een van de armste eilanden van Indonesië, heeft de
ontwikkelingswerkster Jeanne Colson (mama België) 5 tehuizen voor kansloze
kinderen en een internaat voor studerende meisjes uit arme gezinnen opgezet.
Er verblijven ook een aantal gehandicapte kinderen, met name in Maria Stella
Maris in Nangahure. De financiële steun om goede zorg voor de kinderen te
kunnen blijven bieden wordt alsmaar minder. Door de coronapandemie is dat
nog erger geworden. Financiële giften uit de omgeving blijven uit en ook wordt
er nagenoeg geen fruit en ander voedsel gebracht. Reden voor Harapan om ook
dit jaar weer in actie te komen met de SPECULAASACTIE. De opbrengst gaat
volledig naar de zorg voor de (gehandicapte) kinderen in de tehuizen.
Ook u kunt mee doen: steun deze actie door een of meer pakken speculaasbrok
te kopen. Een pak met 3 stuks kost slechts € 2,-. Voor bedrijven, organisaties
en instellingen: in een feestelijke verpakking (€ 0,25 extra) is het een leuk
presentje met Sinterklaas of Kerstmis voor het personeel of vrijwilligers!!
In Steensel kunt u de pakken speculaasbrok kopen/ bestellen bij: Jose MeijerCastelijns, Hees 28 . tel. 06 – 57680373
U kunt ook een gift storten op NL29 Rabo 0177 06 22 66 met vermelding:
kinderen Flores. Stichting Harapan is een ANBI, giften komen in aan-merking
voor belastingaftrek. Informatie vindt u op https://harapan.dse.nl en op
www.facebook.com/StichtingHarapan

Geen carnavalsoptocht in Steensel
Hoewel het carnavalsfeest nog ver weg is, zijn normaal gezien rond deze
tijd van het jaar de voorbereidingen voor de optochten al in volle gang. In
verband met corona blijft het dit jaar echter lange tijd onduidelijk of de
carnavalsoptochten door kunnen gaan. Daarom hebben de
carnavalsverenigingen in De Kempen, in overleg met de gemeenten, alvast
besloten om de grotere optochten dit jaar af te gelasten.
In gemeente Eersel gaat het om de optochten in Eersel, Duizel, Knegsel,
Vessem, Steensel en Wintelre.
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Ook in deze “aparte” maanden zijn wij ons aan het voorbereiden op het
oliebollen bakken.
Wij kunnen dit door laten gaan, met de goede regels. Dit betekent dat wij
alleen bakken op bestelling. De ingang wordt verplaatst naar de tuinkamer
en de looprichting wordt aangegeven.
Wilt u verse oliebollen, dan dient u de bestelbon in te leveren.
Wij doen er alles aan om u een fantastisch oud jaar te laten vieren met deze
lekkernij. Wij bakken van 13.00 tot 17.00 uur
U kunt nu al de bestelbon inleveren op Frans van Nunenstraat 37a, maar in
de volgende uitgave van de Pierenbode komt deze bestelbon nogmaals
voorbij.
Muziekvereniging Kempengroen, team Oliebollenbakkers
====================================================

Naam; ………………………………………………………………….
Adres;…………………………………………………………………….
Tel.nr……………………………………………………………………
Ik wil graag ……………………… oliebollen met rozijnen
Ik wil graag……………………….oliebollen zonder rozijnen
Prijs per bol € 0.50
Ophalen om …………………… uur.

Niet besteld…. Niet te leveren.. (sorry)
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Helaas zullen we dit jaar hele andere feestdagen
hebben dan dat we allemaal hadden gedacht.
Maak iets moois van deze dagen met elkaar.
Al is het niet fysiek samen,
maar wel in elkaars hart.

Namens,
het bestuur en de beheerders van
Gemeenschapshuis de Höllekes
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