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Dorpskalender Februari
Datum

Activiteit/Evenement

Organisatie

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 maart kunt u tot 18.00 uur op 18
januari 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

Beheerder de Höllekes:
Cobie van den Broek
Marlies Schroevers
0497-513033
beheer@dehollekes.nl
www.dehollekes.nl

De redactie behoudt zich het recht
voor om het bericht te weigeren of
aan te passen, ontvangst wordt
bevestigd.

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

Bestuur de Höllekes:
voorzitter: Geert Coppens
secretaris: Marcha Jansen-Bierhof
penningmeester: Monique Zelissen

Ruimte/zaal reserveren
Dit kan via 0497-513033 of
via de website www.dehollekes.nl

Bestuursleden: Charles Hermans,
Wilma Larmit en Willem van Rooij,
Rinie van Bree.
Raad van Toezicht: Jan Willems
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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

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

Huisartsenspost
Te bereiken na kantooruren Cluster
Eersel, Bladel en Valkenswaard
tel. 0900 123 2024

Tijdelijke sluiting “de Höllekes”
Na de persconferentie van dinsdag 12 januari 2021, blijft Nederland
tot ten minste 9 februari 2021 in lockdown.
Gemeenschapshuis De Höllekes zal gedurende die periode gesloten blijven.
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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- Vacature Bestuurslid De Höllekes –
Stichting gemeenschapshuis De Höllekes is op zoek naar nieuwe bestuursleden!
Ben jij op zoek naar:
•
Een leuke uitdaging waarin je jouw innovatieve ideeën kwijt kan?
•
Een zinvolle tijdsbesteding in een maatschappelijke organisatie?
Dan is deze bestuursfunctie wat voor jou!
Gemeenschapshuis De Höllekes is het culturele hart van Steensel. Het biedt inwoners
van Steensel een plek om samen te komen, samen te vieren, samen te vergaderen,
samen maaltijden te bereiden en eten, samen workshops te geven of te volgen,
samen voorstellingen te volgen of films te bekijken, samen te biljarten of te jeu-deboulen, samen activiteiten voor jong en oud te organiseren. Kortom: een echt
dorpshuis!!!
Wie zijn wij?
Het bestuur bestaat uit een gemêleerd gezelschap uit alle leeftijdscategorieën. We
werken projectmatig en iedereen heeft zijn eigen takenpakket. We vergaderen 1x per
maand van ongeveer 20.00 uur tot 22.00 uur). Exacte tijdsbesteding is afhankelijk
van de taken en projecten waarmee je bezig bent.
Wat hebben wij te bieden?
Een zelfstandige en verantwoordelijke vrijwilligersfunctie met een gevarieerd
takenpakket. Je hebt zelf de regie in handen om jouw kwaliteiten in te zetten en
projecten naar je toe te trekken. Je levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de
leefbaarheid in ons dorp. Wij bieden een leerzame omgeving waarin je je kennis kunt
verbreden en toe kunt passen in het bedrijfsleven. Ook staat deze vrijwilligersfunctie
goed op je CV!
Heb je interesse?
Ben jij ervan overtuigd dat je succesvol invulling kunt geven aan deze
bestuursfunctie? Stuur dan je gegevens naar secretariaat@dehollekes.nl, we nemen
daarna contact met je op. Heb je nog vragen of wil je nog meer informatie? Stuur
dan een mail naar secretariaat@dehollekes.nl.
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Geen carnaval, wel……
Grôtste Online Optocht van ’t Pieregat!
Beste inwoners van Pieregat,
Nu al een tijdje duidelijk is dat carnaval fysiek geen doorgang kan vinden,
zijn we op zoek gegaan naar een andere manier om de jaarlijkse optocht
vorm te kunnen geven. We denken dat we daarin geslaagd zijn!
Komt ie: "Maak je eigen Kleine Wagen voor de
Grôtste Online Optocht van 't Pieregat!"
Hierbij dagen we jong en oud uit om een mooie wagen te maken. Je kunt
het zo gek niet bedenken of het kan ingestuurd worden! Je mag de kleine
wagen (digitaal) tekenen, bouwen van Lego, K'nex of blokken, een
wagen op schaal maken van papier-maché of misschien wel van spaghetti
of macaroni! Doe wat je leuk vindt en betrek er je hele familie bij. Dan
bouwen we samen aan iets moois!
Zorg dat je een foto van je creatie uiterlijk vrijdag 12 februari hebt
gemaild naar pieretocht@hotmail.com. We maken een compilatie van
alle ingezonden foto's en deze zullen op zaterdag 13 februari getoond
worden in de pauze van de online Carnaval’s Pubquiz die georganiseerd
wordt door de Stinselse kwis. Dan maken we ook de winnaar bekend!
De compilatie van alle ingezonden foto’s zal vanaf 14 februari ook te zien
zijn op de website van de Höllekes www.dehollekes.nl
We zijn ontzettend benieuwd naar alle creatieve uitspattingen en kunnen
niet wachten om deze te bekijken. Heel veel succes en plezier!!
De organisatie
Pepijn Caers
Esther Stappers
TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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Carnaval’s Pubquiz
Door corona zit er dit jaar helaas geen groots feest in…..
Toch willen we dit niet zomaar voorbij laten gaan.
Daarom organiseert De Stinselse Kwis
op zaterdag 13 februari 2021
“de online Carnaval’s Pubquiz”
Ga de strijd aan met vrienden, familie en dorpsgenoten
met deze oergezellige pubquiz op veilige afstand
en test je kennis over carnaval!
Wil jij meedoen?
Meld jouw team uiterlijk vrijdag 12 februari 2021
via stinselsekwis@live.nl aan.
Je ontvang op de dag van de quiz de instructies om in te loggen
en de antwoordformulieren in je mailbox.
We hopen dat iedereen massaal meespeelt!
Tot zaterdag 13 februari 2021
om 19.30 uur
Namens de organisatie
van de Stinselse kwis
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Oproep carnavalsvereniging NIKS
Carnavalsvereniging NIKS vraagt aan de
inwoners van Pieregat om met carnaval 13 t/m
17 februari hun huis te versieren. Zodat we
laten weten dat we carnaval niet zomaar
voorbij laten gaan. Voor degene die nog
interesse hebben in een vlag. Voor € 8,50 is
deze te koop bij de Höllekes. Er zijn er nog
enkele beschikbaar…. dus…. wees er vlug bij.
Bij interesse stuur een mail naar secretariaat@dehollekes.nl.

Fotoclub in Steensel??
Maak jij ook graag foto’s?
Zou jij bijvoorbeeld 1x per maand met medefotografen lekker over
fotografie willen praten, elkaars werk bekijken, ervaringen uitwisselen etc.?
De kennis en creativiteit van anderen bieden je de mogelijkheid om zelf
beter te worden in het vak. Af en toe zou je ook met elkaar op pad kunnen
gaan. Samen kom je immers verder. Hou je van gezelligheid, fotografeer
je graag en praat je er graag over? Dan is een fotoclub misschien wel iets
voor jou. Heb je interesse; mail dan jouw ideeën hierover naar:
elly.vanden.broek@hetnet.nl Bij voldoende belangstelling zal ik een 1e
bijeenkomst organiseren om te brainstormen en te kijken of we tot de
oprichting van een Steenselse fotoclub kunnen komen.
Elly van den Broek
BEDANKT!
We willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten,
telefoontjes, bloemen en berichtjes, die we mochten ontvangen
na het overlijden van Gerrit, mijn man, ons pap, schoonvader en
opa. Het was voor ons hartverwarmend en een grote steun.
Fam. Moors.
TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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HUIS GEZOCHT!!
Wij zijn als gezin al enige tijd opzoek naar een woning in Steensel, zit u
eraan te denken om uw huis (met perceelgrootte >450m2) te gaan
verkopen. Omdat u evt. kleiner wil gaan wonen, of een huis wilt met wat
minder tuin om bij te houden. Laat het dan ons graag weten, via
tpjvanb@gmail.com.
Groeten, Fam. van Borrenbergen

Werkzaamheden Locht 18 januari 2021 tot 31 maart 2021
Van maandag 18 januari tot woensdag 31 maart is de Locht afgesloten in
beide richtingen vanaf de gemeentegrens tot aan de inrit bij Koningshof.
De rijbaan wordt afgesloten, omdat de weg wordt verbreed en hersteld.
- Voor hulpdiensten en openbaar vervoer is doorgang mogelijk via het
zuidelijk fietspad (snelheidsbeperking 15 km/uur).
- Voor het overige verkeer zijn er 2 omleidingsroutes ingesteld. De
omleidingsroutes worden met gele borden aangegeven.
- Fietsers worden omgeleid via het fietspad aan de noordkant.
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Nieuws vanuit de dorpsraad…
Corona
We snakken met zijn alle naar het einde van het coronatijdperk, maar het
venijn zit toch echt in de staart. In Nederland zijn de eerste
zorgmedewerkers gevaccineerd, maar het duurt nog maanden voordat
iedereen een prik heeft kunnen halen. De besmettelijkheid van de Britse
mutatie zorgt er ook hier voor dat de aantallen coronagevallen maar
mondjesmaat dalen. We zullen met zijn allen nog een tijd vol moeten
houden, hoe moeilijk we dat ook vinden.
Gelukkig voor ons wonen wij in een fantastisch dorp en hebben we ondanks
de vele beperkingen nog volop mogelijkheden om lekker in de natuur te
wandelen en te sporten. Mooi is het ook te zien hoe veerkrachtig ons dorp
is en hoeveel er WEL georganiseerd wordt. De creativiteit en flexibiliteit is
geweldig om te ervaren. In de kerstperiode hebben we al kunnen genieten
van de vele tuinversieringen en in de bossen is een reflector wandeltocht
uitgezet. Ook onze schooljeugd laat zich niet onbetuigd en heeft vele
kerstkaarten en tekeningen gemaakt voor dorpsbewoners die een extra
steuntje in de rug nodig hebben.
Vanzelfsprekend kan carnaval dit jaar niet doorgaan, maar ook dan staan
er weer mensen op om het feest alternatief te gaan vieren. Er wordt een
pubquiz georganiseerd en ook de optocht zal via een miniatuurversie
gewoon doorgaan.
Dezelfde doortastendheid zien wij ook bij verenigingen en stichtingen.
Ondanks dat we liever bij elkaar willen komen, gaan de vergaderingen
moeiteloos online door. Onze verenigingen zorgen er ook voor dat de jeugd
nog steeds kan sporten en onze dansvereniging Sidanza schakelt zonder
moeite over op het geven van online lessen voor alle leden. Ook de
afspraken met de gemeente lopen zoveel mogelijk door. Het levert in Eersel
weleens verbaasde reacties op, dat we in Steensel het tempo er zo stevig
inhouden. In de andere kernen zien zij dat veel minder terug.
Het is een compliment aan ons allen, dat we ondanks de moeilijke
omstandigheden zoveel mogelijk de zaken gewoon door laten gaan en zelfs
in staat zijn om nieuwe activiteiten te organiseren. Daar mogen we onszelf
best een schouderklopje voor geven. Hou vol en blijf vooral gezond met
zijn allen.
TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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Steensel weer één dorp
De officiële aftrap van fase 1 van het project is een feit. Verder zijn de
werkgroepen in Steensel-Noord volop bezig met online sessies voor het
ontwerp in fase 2. Blijf goed op de hoogte van de ontwikkelingen van het
project ‘Steensel weer één dorp’ en abonneer u op de nieuwsbrief.
Aanmelden kan op de site van de gemeente:
www.eersel.nl/steenselweereendorp.
Eindhoven Airport
De dorpsraad Steensel is samen met de overige kernen van de gemeente
vertegenwoordigd in het LEO-overleg onder de noemer ‘Dorpen Zuid’. LEO
staat voor Luchthaven Eindhoven overleg. Dit overleg wordt momenteel
voorgezeten door Pieter van Geel. Zowel Steensel als Eersel heeft
aangegeven dat de overlast de laatste jaren is toegenomen, omdat de
vliegtuigen teveel afwijken van de voorgestelde vliegroute. In het LEOoverleg is aangegeven om dit verder te gaan onderzoeken. Inmiddels zijn
de eerste resultaten bekend en dit onderzoek bevestigt onze ervaringen.
Vooral Transavia en WizzAir wijken significant af van de route en vliegen
daardoor meer dan gemiddeld over de dorpskernen. Dit is opvallend omdat
Transavia dit voorheen niet deed. Er zullen nu vervolgafspraken
plaatsvinden met Transavia om de oorzaken te achterhalen en vooral te
kijken naar mogelijke oplossingen.
Ook hebben we aangegeven dat de klachtenprocedure voor het
vliegverkeer achterhaald is. Dit is erg bureaucratisch en weinig
gebruiksvriendelijk. Naast de absolute meetgegevens over geluidsoverlast
en fijnstof, lijkt het ons zinvol om te weten wat de ervaringen zijn van de
inwoners. Zijn er maatschappijen die meer overlast veroorzaken dan
anderen? Ervaren omwonenden de overlast op bepaalde tijdstippen meer
dan anders? De GGD wil hiervoor een systeem opzetten, maar vooralsnog
heeft de GGD haar handen vol aan het bestrijden van het coronavirus.
Wordt vervolgd, de werkgroep ‘Dorpen Zuid’ zorgt ervoor dat beide
onderwerpen op de agenda blijven staan en aandacht blijven houden.
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
Ondanks de beperkende coronamaatregelen gaat de ontwikkeling van het
pastoriepark gewoon door. De betrokkenen werken op gepaste afstand van
elkaar. Inmiddels zijn de drie borders aan de kerkzijde aangeplant. Het
betreft een mengeling van grassen, planten en heesters. Er is rekening
mee gehouden dat ze goed bestand zijn tegen verschillende weertypes en
dat ze tegen een stootje kunnen. In het voorjaar en de zomer hopen we
te al mogen te genieten van de kleurenpracht.
Afwatering en zijpaden
Bij het planten hebben we geconstateerd dat er nog water blijft staan op
het laagst gelegen deel van de tuin. Dit gaan we oplossen door het
aanbrengen van een eenvoudig drainagesysteem. Deze werkzaamheden
worden de komende weken opgepakt net als het het aanleggen van de
zijpaden. Deze paden zijn ondertussen uitgegraven en voor een deel zijn
de trottoirbandjes al geplaatst. De paden zullen dezelfde verharding krijgen
als het hoofdpad. Richting de kerk komt er een mooi kunstwerk te staan,
het pad richting Veldhoven is bedoeld om goed bij de kruiden- en
bessentuin te kunnen komen.
Fruit- en lindebomen
Afgelopen week zijn er een vijftal fruitbomen geplant. De aanwezige
perenboom die midden in het park stond, is eveneens verplaatst naar dit
gedeelte. Het betreffen laagstam bomen, zodat bezoekers aan het park
straks zelf fruit kunnen gaan plukken.
Aan de zijde van de Lucijweg zijn eveneens de betonplaten weggehaald.
Het is de bedoeling om aan deze zijde van het park enkele lindebomen te
planten. Achter de kerk staan nu een aantal lindebomen erg dicht op
elkaar. We zijn van plan om enkele van deze bomen in het park te gaan
zetten, zodat er een mooie bomenrij ontstaat aan het hek. Dit dient nog
wel afgestemd te worden met het parochiebestuur.
Parkeerplaats
Bij aanvang van het project hebben we uitvoerig contact gehad met de
buren aan de Sint-Lucijweg. Daarbij is aangegeven dat er één
parkeerplaats zou verdwijnen bij de ingang van het park. Deze
parkeerplaatsen zijn in het bezit van het parochiebestuur en horen bij de
TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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gronden van de kerk. Wij zouden de aanwonenden dan ook vriendelijk
willen verzoeken om niet meer voor de ingang van het park te parkeren,
zodat ook bezoekers met een rolstoel en kinderwagen fatsoenlijk door het
park kunnen wandelen. Bij voorbaat dank.
.

Noveenkaarsen
Door de komst van het nieuwe Sint-Luciabeeld in het park, krijgen we ook
het verzoek of er noveenkaarsen beschikbaar zijn met de afbeelding van
de Heilige Lucia. We kunnen melden dat binnenkort ook de Heilige Lucia
op een noveenkaars wordt afgebeeld. Dit betreft dan een afbeelding van
het beeld dat binnen in de kerk staat en ons al meer dan 500 jaar
bescherming biedt. Ook de komende weken is Lucia te bezoeken. Riet
Gosselink maakt iedere dag trouw de kerk s’ morgensvroeg open en sluit
deze bij zonsondergang weer af. Het Stinsels Archief zorgt ervoor dat er
continue een kaars voor het Luciabeeld brandt, zodat we goed door de
coronacrisis komen.

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.
•
Ruimtes voorzien van beamer, geluidsapparatuur en gratis Wifi.
•
Coronaproof tot wel 60 personen (2,25 m2 per persoon).
•
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 via 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.
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Meetnet Eersel
Meetnet Eersel is een project van gemeente Eersel in samenwerking met
haar inwoners, coöperatie AiREAS, gezondheidsdienst GGD en
technologieleveranciers Intemo en Civity. Op locaties in de verschillende
kernen van gemeente Eersel zijn sensoren (meetkasten) gehangen om
doorlopend mogelijke geluidsdruk en de hoeveelheid fijnstof en CO2 in de
lucht te meten. Deze sensoren moeten inzicht geven in mogelijke belasting
op de woonomgeving door vliegverkeer van Eindhoven Airport en drukke
verkeersaders, zoals de doorgaande wegen en de A67. De invloed van de
intensieve veehouderij wordt meegenomen in een later onderzoek in het
kader van het Regionaal Meetnet lucht & geluid Zuidoost-Brabant.
De gegevens die voor Meetnet Eersel worden verzameld over de
luchtkwaliteit en geluidbelasting, zijn beschikbaar in een online dashboard
op www.eersel.nl/meetnet. Hierin zijn de fijnstof- en geluidsmetingen van
de negen meetpunten in gemeente Eersel te zien, evenals de gegevens die
met de verschillende ‘snuffelfietsen’ worden verzameld. Om de kwaliteit
van de verkregen gegevens te vergroten, wordt de data binnenkort
gekalibreerd met de gegevens van Regionaal Meetnet lucht & geluid
Zuidoost-Brabant. Om een completer en nauwkeuriger beeld te hebben,
worden de gegevens gekoppeld aan actuele weersomstandigheden en
wordt er verkend wat de meetgegevens aangeven over mogelijke
gezondheidsaspecten.
Vervanging meetkasten Meetnet Eersel
Leverancier Intemo heeft de meetkasten vervangen, die in het kader van
Meetnet Eersel doorlopend de luchtkwaliteit en geluidshinder meten op
negen verschillende plekken in de gemeente Eersel. Er is geconstateerd
dat er door sommige meetkasten steeds opvallende waarden geregistreerd
werden (zeer hoog of zeer laag) of dat een waarde ontbrak. Waarschijnlijk
omdat de signaalsterkte niet toereikend was. Om ervan zeker te kunnen
zijn dat de waarden kloppen, zijn er naast de oude kasten nieuwe
meetkasten opgehangen. Deze hebben twee nieuwe sensoren en een
betere communicatie unit. Hierbij is verzekerd dat ze een betrouwbaarder
beeld geven van de luchtkwaliteit en mogelijke geluidsbelasting in de
omgeving. De Werkgroep Analyse van Meetnet Eersel zal nauwlettend
gaan volgen wat de resultaten zijn, door de waarden van de bestaande
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sensoren te vergelijken met die van de nieuwe sensoren. Uiteraard zullen
de betrouwbare meetgegevens van de bestaande sensoren bewaard
blijven voor nadere analyse. Ook is besloten om de ‘snuffelfietsen’, die
fijnstof meten (PM 2,5 en PM 10), nog een jaar langer te gebruiken. De
resultaten van de bestaande en nieuwe meting worden besproken met de
Klankbordgroep van Meetnet Eersel.
Meetnet Steensel
In Steensel hangt de meetapparatuur bij de ingang van Gemeenschapshuis
De Höllekes. De snuffelfiets is in handen van onze postbode Jan, zodat
vrijwel dagelijks de luchtkwaliteit in alle Steenselse straten wordt gemeten.
De eerste resultaten van de vervanging van de sensoren geven al een
significant verschil weer. Hieronder de metingen van het fijnstof PM2,5.
Links staat de oude meting die aangeeft dat er alleen begin februari een
overschrijding is geweest. Rechts wordt dezelfde periode afgebeeld maar
dan gemeten met de nieuwe sensoren. Daarbij is duidelijk te zien dat er
op veel meer dagen een overschrijding van de wettelijke norm plaats vindt.
Het is niet eenvoudig om hier direct een oorzaak aan te koppelen. Vaak is
het een combinatie van factoren zoals: weer, windrichting (bijv. vanuit
Ruhrgebied of Rotterdam), vlieg- en wegverkeer. Vergeet hierbij ook niet
lokale factoren zoals het stoken van haardkachels. Het is in ieder geval wel
duidelijk dat de luchtkwaliteit in de Kempen nog verbeterd kan worden.
Het meetnet is voor iedereen toegankelijk, dus kijk vooral eens naar de
twee dashboards op de site www.eersel.nl/meetnet. Je kunt daar zelf de
meetgegevens van Steensel selecteren en vergelijken met de andere
locaties in de gemeente Eersel.
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Steensel weer 1 dorp
Fase 1 Steensel weer één dorp gestart
Op 14 januari 2021 heeft wethouder Steven Kraaijeveld met een
graafmachine de werkzaamheden gestart van fase 1 van het project
‘Steensel weer één dorp’. Op de hoek van de Frans van Nunenstraat en de
Joseph Schulteweg is de eerste schop de grond ingegaan. Namens de
Dorpsraad hebben Marc Keeris en Hein van Hout de symbolische opening
bijgewoond. Op onderstaande foto staan verder nog Dave Biemans
(projectleider van de gemeente Eersel) en de projectleider en uitvoerder
van aannemer Ploegmakers.

In fase 1 van het project zullen de straten Frans van Nunenstraat, Joseph
Schulteweg, Korte Kerkstraat en het Heuveleind aan de beurt komen. Het
is de bedoeling dat de werkzaamheden in augustus zijn afgerond. De
werkgroepen in Steensel-Noord zijn ook al aan de slag gegaan, zodat we
volgend jaar met fase 2 van het project kunnen starten. Sluitstuk is
natuurlijk fase 3 waarbij we de Eindhovenseweg aan gaan pakken en
Steensel weer verenigd wordt tot één dorp. Deze fase dient in 2023
afgerond te zijn.
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Carnavals training en vrienden- en
vriendinnentraining bij FSC Korfbal,
ook voor niet-leden!
Kom jij samen met je vriendjes en vriendinnetjes meetrainen bij FSC
Korfbal?
Bij FSC organiseren we een vriendjes en vriendinnetjes training en
carnavalstraining, ook speciaal voor kinderen die (nog) niet bij FSC
korfballen. Kom jij ook? Wij denken dat het heel gezellig wordt!
De carnavalstraining staat gepland op:
 Zaterdagochtend 13 februari 9.30- 10.15 uur MFA Knegsel* Kangoeroe Klup en pupillen (3 tm/ 12 jaar)
En natuurlijk mag je jouw allermooiste carnavalskostuum aantrekken, dan
maken we er samen een feestje van!
De vrienden- en vriendinnen trainingen staan gepland op de volgende
data:
 Zaterdagochtend 27 februari 9.30 – 10.15 uur MFA Knegsel*–
Kangoeroe Klup, speciaal voor kinderen van 3 t/m 7 jaar
 Maandagavond 1 maart 18.15- 19.15 uur MFA Knegsel* – Pupillen,
speciaal voor kinderen van 6 t/m 12 jaar.
Tot dan!

*Houd onze website www.fsckorfbal.nl in de gaten voor de actuele data,
locatie en tijden. Vanwege nieuwe of verlengde maatregelen tegen het
coronavirus kunnen deze wijzigen.
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Actie “Vrienden van de Höllekes”
Aan de inwoners van Steensel en buurtschap “De Hees”
Gemeenschapshuis “De Höllekes” is de laatste jaren sterk veranderd en
uitgegroeid tot een middelgroot bedrijf. In de afgelopen 50 jaar is het steeds
aangepast aan de eisen die de gebruikers er aan stelden. Deze bezoekers zijn
mensen uit Steensel maar ook ver daarbuiten. Het is voor Steensel van groot
belang dat er een centrum bestaat waar verenigingen en inwoners gebruik van
kunnen maken. Het gemeenschapshuis wordt meer en meer een
multifunctionele accommodatie. Steeds meer voorzieningen en activiteiten
concentreren zich hierin. Als bestuur en Raad van Toezicht willen we de Höllekes
nadrukkelijk blijven verbeteren en we hebben onze plannen voor de toekomst
al voor een groot gedeelte kunnen realiseren. We hebben nu een bij deze tijd
passende accommodatie en kunnen we de gebruikers nog beter van dienst zijn.
Zonder zo’n moderne voorziening als het culturele hart zou Steensel voor veel
mensen minder aantrekkelijk zijn. De leefbaarheid van een kleine kern heeft er
veel baat bij en krijgt een extra impuls door de functie van het
gemeenschapshuis te verruimen.
Dankzij uw steun in de afgelopen jaren hebben Steenselse
verenigingen gratis gebruik kunnen maken van “ het culturele hart”
van ons dorp. Dit is uniek in de Kempen !!!!
Vandaar dat wij onze actie “Vrienden van de Höllekes” nogmaals onder uw
aandacht willen brengen. Wij willen u vragen om onze doelstellingen, zoals
boven geschetst, eens op u te laten inwerken, te ondersteunen en uw jaarlijks
vrijwillige bijdrage in te vullen. Een gemiddelde vriendenkaart bijdrage
schommelde de afgelopen jaren rond de € 25 per jaar per gezin. Op de
“Vrienden van de Höllekes” machtigingskaart kunt u aangeven op welk bedrag
wij de komende jaren mogen rekenen. Dit bedrag kan via de bank worden
voldaan. De keuze is aan u! Deze kaart is verkrijgbaar bij de Höllekes of wordt
op verzoek bij u thuisbezorgd.
De gebruikers en het bestuur van
gemeenschapshuis “De Höllekes” danken u bij
voorbaat hartelijk voor uw bijdrage.
Namens Gemeenschapshuis de Höllekes,
Het bestuur
De Raad van Toezicht.
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