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Dorpskalender April
Datum

Activiteit

Organisatie

2
2 t/m 27
5 t/m 10
12 t/m 17

Kruisweg in Luciakerk
Op zoek naar de STEENselse Kei
Donateursactie
3e Goede Doelen Week Eersel

Werkgroep rond de Luciatoren
Stinselse Kwis
Nieuwe Levenskracht Steensel
GDW Eersel

Berichten/activiteiten voor de maand mei kunt u tot 18.00 uur op 18 april
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: Marcha Jansen-Bierhof
penningmeester: Monique Zelissen
Bestuursleden: Charles Hermans,
Wilma Larmit, Willem van Rooij,
Rinie van Bree en Cees Poldervaart.
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

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”
Nederland blijft tot ten minste 30 maart 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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Even voorstellen…..
Ik ben Cees Poldervaart. Geboren, maar niet getogen Zwollenaar. Hoewel
geboren in Zwolle komt mijn hele familie oorspronkelijk uit Eindhoven en
daar ben ik na vele omzwervingen met mijn ouders ook lange tijd blijven
hangen. Toch wilden wij graag de stad uit en vonden een mooi stekje in
Steensel. Sinds november 2019 ben ik dan ook, samen met mijn vriendin
Bregje Zijlstra, woonachtig aan de Korte Reen (2). Sommigen van jullie ben
ik al een keertje tegengekomen tijdens een van mijn wandelingen met onze
honden.
Ik heb zo’n 23 jaar in diverse functies gewerkt bij Betonson in Son. Nu ben
ik alweer een paar jaar werkzaam als Commercieel Medewerker bij een
bedrijf in de explosieven opsporingsbranche. Verder heb ik al enige
ervaring met vrijwilligerswerk, onder andere als voorzitter van het
Voedselcollectief Eindhoven, bestuurslid van de DAF foto- en videoclub en
vrijwilliger bij Stichting Dierenopvang Bosnië.
Om meer kennis te maken met het dorpsleven heb ik gezocht naar een
uitdagende vrijwilligersfunctie en die gevonden als bestuurslid van de
Höllekes. Ik zal de eerste periode voornamelijk gebruiken om andere
bestuursleden te ondersteunen en hen, maar zeker ook andere
dorpsgenoten, beter te leren kennen en te ontdekken wat er zoal speelt in
Steensel en bij de Höllekes in het bijzonder. Ik heb er in ieder geval veel
zin in en kijk er naar uit om jullie, zodra het weer kan en mag, te ontmoeten
bij een van de evenementen in de Höllekes.
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De Stinselse Kwis presenteert:
Op zoek naar de STEENselse Kei!
Vanaf vrijdag 2 april 2021 moeten Steenselnaren goed
om zich heen kijken. Tot en met Koningsdag (27 april)
zwerft de STEENselse Kei naar allerlei plekken in en
rondom ons dorp. Een kei zoeken in of rondom Steensel,
lijkt een makkie, maar is dit ook als je heel het
grondgebied van Steensel mag gebruiken? We hebben
het grondgebied van Steensel opgedeeld in 36 vakken.
Hierin mag de Kei worden verstopt en opgespeurd.
Het spel loopt als volgt:
Op vrijdag 2 april 2021 ontvangen de deelnemende teams een cryptische
omschrijving over de vindplaats van de
STEENselse Kei, en dan kan het speuren
beginnen. Indien de kei binnen 24 uur
niet is gevonden, dan ontvangen de
teams een 1e hint. In totaal krijgen teams
3 hints. Teams kunnen punten verdienen
als ze 'de STEENselse Kei' vinden en weer
verstoppen. Hoe langer de STEENselse
Kei ‘in het bezit’ is van een team, hoe
meer punten kan worden verdiend.
Het team dat de STEENselse Kei in zijn
bezit heeft dient zelf een nieuwe
verstopplaats te zoeken en een cryptische
omschrijving te maken die verwijst naar
de vindplaats. Let op! Zowel de vindplaats
als de cryptische omschrijving dienen te
worden goedgekeurd door de organisatie.
Indien de Kei niet voor een bepaalde tijd
terug in het spel is, krijgt het team
strafpunten.
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Steensels goed doel
Alle teams spelen voor een door henzelf gekozen Steensels goed doel. Dat
kan een Steenselse vereniging/stichting zijn of misschien wel een nieuw
Steensels dorpsinitiatief. Eindigt jouw team als winnaar, dan verdienen
jullie eeuwige roem én ontvangt jullie goede doel een geldbedrag. Om deel
te nemen aan dit spel, vragen we een minimaal bedrag van €5,- per team.
Extra donaties zijn altijd welkom. Het inschrijfgeld zorgt samen met de
extra donaties voor één groot bedrag wat volledig naar een Steensels goed
doel gaat. Dus hoe meer (gulle) teams meedoen, hoe hoger het bedrag.

Kleine greep aan verenigingen en stichtingen die Steensel rijk is

Dus...Ben je het ook beu om alleen maar online activiteiten te doen? Wil
je weer fysiek in teamverband strijden tegen andere teams? Ben je een
echte speurneus? Check dan snel de site voor meer informatie over het
spel. http://www.dehollekes.nl/verenigingen/stinselsekwis/
Doen jullie mee?
Inschrijven kan tot en met 31 maart 2021 door een mailtje te sturen naar
stinselsekwis@live.nl met de volgende gegevens:
 Teamnaam;
 Teamcaptain (naam, mailadres en mobielnummer);
 Steensels goed doel.
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Heruitgave “Stinselse Croniecken”!
Oplage beperkt! Wees er snel bij!

In november 2020 heeft de werkgroep “Stinsels
Archief” een tweede boek over de geschiedenis van
Steensel gepresenteerd. Veel belangstellenden
hebben in de afgelopen maanden gevraagd of het
eerste boek nog te koop was. Dit boek is al jaren
uitverkocht. De terugkerende vraag hiernaar het
eerste boek heeft ons in de afgelopen tijd aan het
denken gezet. Is het mogelijk om dit boek in de een
of andere vorm weer bereikbaar te maken voor
geïnteresseerden? We bekijken dit als een soort
service aan alle mensen die onze werkgroep een
warm hart toedragen. Na veel denken en afwegen
van diverse mogelijkheden, willen we dit eerste
boek in een iets andere vorm beschikbaar stellen
voor belangstellenden. Om de kosten te beperken
hebben we er voor gekozen om het in een softcover-versie te gaan uitgeven.
Het boek krijgt dus een slappe kaft. Daar staat tegenover dat we proberen om
enkele min of meer storende foutjes in het bestaande boek in deze heruitgave
aan te passen. De voorkant, de indeling en alle teksten blijven hetzelfde als in
het boek dat in 2016 is gepubliceerd. Om enig idee te krijgen van het aantal
belangstellenden (en de daaraan gekoppelde oplage), willen wij u vragen om
uw interesse te laten blijken door een mailtje te sturen naar ons mailadres
(info@stinselsarchief.nl). Via dit mailadres houden we u dan op de hoogte van
de verdere ontwikkeling van onze plannen. Het is onze bedoeling om deze
heruitgave voor de zomervakantie beschikbaar te hebben. Hierboven ziet u de
voorkant van het boek. Exact hetzelfde formaat met dezelfde voorkant als in
2016! Het boek is te koop voor ongeveer € 17,50, evenveel als ons tweede boek
dat in november 2020 is uitgegeven.
Wij willen u vragen per omgaande, maar in ieder geval voor 20 april, te
reageren zodat we afspraken kunnen gaan maken met de drukkerij die onze
opdracht gaat uitvoeren. Wij hopen dat dit initiatief door veel mensen op prijs
gesteld wordt en zijn heel benieuwd naar de reacties.
Namens de werkgroep Stinsels Archief
Jan van der Sanden
TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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Derde Goede Doelen Week Eersel in april
In de week van van maandag 12 april t/m zaterdag
17 april a.s. zal een Goede Doelen Week in de
gemeente Eersel plaatsvinden. Het wordt al weer de
derde gezamenlijke collecte van een aantal landelijke
goede doelen in de zes dorpen en het buitengebied
van de gemeente Eersel. Om even het geheugen op
te frissen: de vorige collecte was oorspronkelijk gepland voor begin april 2020,
maar werd vanwege het uitbreken van de corona-pandemie verschoven naar
het einde van de zomervakantie. Die Goede Doelen Week begin september 2020
heeft toen bijzonder goed uitgepakt met een opbrengst van €80.000, en dat
nog wel in coronatijd!
De veiligheid van collectant en donateur blijft voorop staan
Wij gaan er vooralsnog van uit dat de GDW in april doorgang kan vinden. De
organisatie van de GDW Eersel heeft in september 2020 n.l. bewezen dat een
veilige en ook succesvolle collecte in coronatijd wel degelijk mogelijk is, en ze
zal er ook nu weer op toezien dat de omstandigheden voor het collecteren zo
veilig mogelijk zijn voor collectant én donateur. Dat betekent dat er géén fysiek
contact zal hoeven te zijn tussen collectant en donateur. De collectant blijft
buiten bij het ophalen van de enveloppen, de donateur doet de envelop in de
collectebus en iedereen houdt zich aan de 1.5 meter afstand. Als collectant en
donateur zich aan de bekende richtlijnen houden, en de situatie niet in
ongunstige zin verandert, hebben wij het volste vertrouwen dat ook de komende
collecte in april weer goed zal verlopen.
Wij houden iedereen in de komende tijd verder op de hoogte van een en ander.
SiDanza blijft swingen
Inmiddels zitten we al een behoorlijke tijd in de lockdown, maar de danseressen van
SiDanza dansen door! Met slecht weer worden de lessen online gegeven en als het
weer het toelaat dansen we buiten voor de serre van de Höllekes.
Mochten er wat beats en melodietjes gehoord worden en begint er iets te kriebelen,
dan is het mogelijk om met ons mee te komen dansen. Stuur een mailtje naar
docenten@sidanza.nl, dan kijken we welke les bij jou past!
Blijf gezond!
Namens docenten en bestuur SiDanza
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Nieuwe Levenskracht Steensel??
Terugblik op 2020.
Zoals gebruikelijk geven wij u een overzicht van de activiteiten van het afgelopen
jaar. Een heel bijzonder jaar ook voor onze stichting. Stichting Nieuwe Levenskracht
wil aandacht schenken aan droevige maar zeker ook aan blijde gebeurtenissen in
onze dorpsgemeenschap. Heel vaak bestaat die aandacht uit een kaartje, een
bloemetje, een fruitdoos, een fruitschaal of in een incidenteel geval een geldelijke
bijdrage. De middelen hiervoor komen in hoofdzaak van onze vele donateurs. In 2020
waren er dat maar een klein aantal omdat we te maken hadden met de lock-down
waardoor wij als comité geen donaties aan de deur konden ophalen. Wij danken
iedereen, die een donatie van 5,- of meer hebben gedaan per bank. Helaas kon de
loterij tijdens de kermis ook niet doorgaan.
Wel mochten we:
 53 80-plussers verblijden met een kaartje, 28 inwoners ontvingen een plantje
omdat zij 80, 85, 90 of meer werden!
 Diversen boeketjes/plantjes gingen naar mensen die in het ziekenhuis gelegen
hadden.
 44 Plantjes gingen er naar mantelzorgers, ouders van kinderen met extra
zorg, vrijwilligers van de Kookpot en De Stern en de comité leden van deze
stichting.
 14 Boeketjes gingen er naar gezinnen waar een geboorte was.
 27 Fruitdozen gingen er naar langdurig zieken rond de Kerst.
 3 Fruitschalen gingen er naar gouden huwelijksparen en 2 naar een 60 jarig
jubileum.
 Een kleine intentie ging naar 7 families bij overlijden.
 Daarnaast ontving de KBO € 150,- voor ondersteuning presentjes rond de
Kerst.
Om dit alles te realiseren kan het bestuur, vooral bij de donateursactie en de
lotenverkoop, een beroep doen op een zeer actief comité.
Van 5 tot en met 10 april 2021 is er vergunning verleend voor de jaarlijkse
donateursactie. De comitéleden komen dan in die week aan om de donatie voor 2021
te innen. Dit onder voorbehoud regelgeving RIVM.
Mocht u nog geen donateur zijn of zou u ons willen helpen, ga naar onze website
http://www.nieuwelevenskracht.nl/category/steensel/ en vul daar uw gegevens in.
Dank aan het comité, maar vooral aan u, Steenselnaren.
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Pasen 2021
Zoals het er nu naar uitziet zullen er dit jaar tot na Pasen geen
eucharistievieringen worden gehouden in onze kerk. Op Eerste Paasdag om
11.00 uur wordt de H. Mis vanuit Eersel rechtstreeks via Kempen-tv
uitgezonden. Op Tweede Paasdag wordt deze mis om 10.00 uur herhaald.
Van 27 maart tot Paaszaterdag kun je achter in de kerk palmtakjes ophalen.
Op Goede Vrijdag, 2 april, is er om 15.00 uur een Kruisweg in onze Luciakerk.
Indien u daaraan wilt deelnemen, draag dan een mondmasker en desinfecteer
bij binnenkomst uw handen. Houd ook anderhalve meter afstand van de andere
bezoekers.
De werkgroep rond de Luciatoren wenst u van harte mooie Paasdagen toe.

Pilot bloedprikken
Beste dorpsgenoten,
Er komen bij de Höllekes vragen binnen over waarom het bloedprikken naar de
middag is verplaatst. Dat komt omdat Diagnostiek voor U in de gesprekken met
de dorpsraad aangaf alleen nog ’s middags te kunnen komen prikken. Gelukkig
hoeven de meeste bloedbepalingen niet meer nuchter. Dat geldt ook bij
bloedprikken voor de trombose dienst.
Indien uw bloed wel nuchter moet worden bepaald bent u helaas aangewezen
op andere priklocaties van Diagnostiek voor U bv. in Eersel of Veldhoven. Als u
in uw situatie twijfelt of het prikken nuchter zou moeten gebeuren overleg dan
graag met uw huisarts of praktijkondersteuner.
Voor het in stand houden van het bloedprikken in Steensel is het belangrijk dat
u hier zoveel mogelijk gebruik van maakt. We hebben nu een proefperiode
afgesproken die in juni as. door Diagnostiek voor U met de dorpsraad,
huisartspraktijk Steensel, de Höllekes en gemeente Eersel wordt geëvalueerd.
Echter: als de mogelijkheid in de Höllekes voldoende wordt gebruikt, blijft het
bestaan!
Met vriendelijke groet,
namens de dorpsraad,
Arnold Romeijnders en Tonny Haegens
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Harrie Huijbers Cronieck
Historisch verschil in straten
Het project Steensel weer één dorp, fase 1, is gestart. De eerste schop is in de
grond. Het rooien van de bomen in de Frans van Nunenstraat en de Joseph
Schulteweg was het eerste aan de beurt. In twee dagen tijd waren beide
bomenrijen uit het straatbeeld verdwenen. Met groot ‘getög’ werden de grote
bomen zonder pardon geveld. En inmiddels wordt er in beide straten zo’n best
gegraven. Ook maken we de eerste overlast mee: de auto niet meer bij de deur,
voor of ‘achterum binne’ gaat soms moeizaam, we moeten omlopen en
omrijden. Dus een start in twee straten en als we naar de tekening van het
definitief ontwerp kijken gaan die straks in heel veel opzichten op elkaar lijken.
Bijvoorbeeld zowel qua profiel als materiaalkeuze. Toch zijn het historisch gezien
heel verschillende straten, van heel verschillende betekenis in de
ontstaansgeschiedenis van ons dorp.

Vanouds (neem daarvoor de eerste kadasterkaart van 1832 als ondergrond) is
de kern van Steensel een driehoek die wordt getekend door drie wegen:
1.
de oost-west richting van de Eindhovenseweg;
2.
de kruising met de noord-zuid richting van de weg van Riethoven naar
Knegsel (heel vroeger onderdeel van de route tussen Den Bosch en Luik;
een postkoetsroute);
3.
een dorpsstraat als verbindingsweg tussen deze twee doorgaande wegen,
toen ook De Straat genoemd (nu Joseph Schulteweg). Komend vanuit
Riethoven liep of reed men daar Steensel in. Dat is lang zo geweest. De
TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES

Gemeenschapshuis “De Höllekes”

website: www.dehollekes.nl

11

doorlopende bomenrij van oude lindebomen aan de linkerzijde omlijstte
deze rechtlijnige beweging het dorp in. Deze lijn is nu verbroken.
De Frans van Nunenstraat bestaat dan in 1832 nog niet; het is slechts een
zandweg, een karrespoor tussen de akkers door. Daarom is ook de bebouwing
aan beide wegen historisch gezien heel verschillend. Aan de Joseph Schulteweg
staat oude bebouwing die terug is te herleiden tot de kaart van 1832. Markant
in het midden de oude school van 1884, aanvankelijk vast gebouwd aan het
bestaande schoolhuis waarin de hoofdonderwijzer woonde. Daarnaast heeft nog
lang een karakteristiek oud wit boerderijtje gestaan (nu 3 woningen). Tot in de
vorige eeuw waren aan deze straat meer boeren gedoetjes gelegen. Onder
andere het huis van Jac van Gompel herinnert ons daaraan. In feite zijn ook de
panden van oud café De Sport (ooit boerderij annex winkel) en “de Meibloem”
(rond 1900 boterfabriek) voormalige boerderijtjes.
De eerste bebouwing aan de Frans van Nunenstraat dateert uit beginjaren ’20
van de vorige eeuw. De oudste bebouwing is de tweekapper (nr. 21-23) met de
arbeiderswoningen van schoenmaker Maas en Peer Jansen. Geen boerderijen,
alleen aan de kopse kant bij de Eindhovenseweg boerderijachtig De Schuur
(Lekkerrr) en idem daarnaast het huis (nr. 3, 1930) van Peer en Door van de
Wal. Op de hoek met de Korte Kerkstraat bouwt de Heidemij in 1945 een huis
(nr. 42) voor een medewerker betrokken bij de ontginningen. Aan de Frans van
Nunenstraat worden de eerste vier PeGe-woningen gebouwd en de sociale
huurwoningen van de jaren ’50 en ‘60. Er was plaats voor een nieuwe school in
1958 (nu dorpsplein) en de Rabobank (nu Stern) er schuin tegenover. Aan die
overzijde verder overwegend particuliere woningbouw van na de oorlog.
Hoe blijven we deze historische verschillen in het straatbeeld herkennen? Niet
door het straatprofiel en de materiaalkeuze dus. Wel door de bebouwing
ernaast, als je er weet van hebt. En, gelukkig, door de bomen die er
terugkomen. Aan de Joseph Schulteweg worden Tilia heterophylla ‘Prestige’
geplant. Dat is een lindeboom met een slanke kroon. Daarmee wordt ook de
bomenrij met de linden aan de Riethovenseweg in ere hersteld. Hulde aan de
ecoloog met dit historisch besef! Aan de Frans van Nunenstraat komen ook
bomen terug, maar andere. Daar gaan twee typen een nieuwe bomenrij
vormen, namelijk de Almus Cordata, een hartbladige els tot aan de Korte
Kerkstraat en de Ulmus laevis ‘Helena’, een inheemse fladder iep, verderop naar
de Eindhovenseweg toe.
Reageren?! Graag via info@stinselsarchief.nl.
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Nieuws vanuit de dorpsraad…
Corona
Inmiddels zijn de eerste inwoners van Steensel gevaccineerd. De oudste
inwoners hebben deze vaccinatie ontvangen op de locaties van de GGD. In
de Höllekes is ook al een grote groep inwoners gevaccineerd door onze
huisartsen. Het licht aan het eind van de tunnel lijkt in zicht, maar we
moeten nog een tijd volhouden totdat vrijwel iedereen gevaccineerd is.
Ook het gebruik van sneltesten zou ons weer wat meer vrijheid moeten
kunnen brengen. Helaas zitten we voorlopig nog vast aan de avondklok en
flinke beperkingen.
De vieringen van Koningsdag en Bevrijdingsdag zijn dit jaar door de
veiligheidsregio’s afgelast. In 2021 zou de Dodenherdenking van de
gemeente Eersel wederom in Steensel plaats vinden, maar deze kan dus
niet doorgaan op de gebruikelijke wijze. Nadere informatie over een
alternatieve wijze van herdenken volgt nog.
Gelukkig kunnen we in april met zijn allen op zoek gaan naar de
STEENselse Kei. De Stinselse Kwis heeft hiermee weer een mooie activiteit
opgezet. Iedere keer staat er wel een vereniging of stichting op om ons
door deze moeilijke periode heen te loodsen. Mooi om te zien wat we
allemaal al voor elkaar hebben gekregen. Blijf nog volhouden en blijf
gezond. Betere tijden zijn in aantocht.
Steensel weer één dorp
In deze Pierenbode wordt de nieuwsbrief van de gemeente Eersel
gepubliceerd. Je kunt deze nieuwsbrief al eerder ontvangen door jezelf te
abonneren. Aanmelden kan op de site van de gemeente:
www.eersel.nl/steenselweereendorp.
AED’s
De Dorpsraad heeft jaren het beheer gehad over drie AED-apparaten in
Steensel. Inmiddels is dit beheer overgedragen aan de EHBO in Eersel. De
AED’s zijn inmiddels allemaal vervangen, evenals de ombouwkast. De
AED’s hangen op de volgende locaties:
•
Gemeenschapshuis De Höllekes, bij de ingang
•
Tennisvereniging Steensel, tegenover baan 2 bij de ingang naar
kleedlokaal
TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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•

Familie v.d. Boomen in de Lange Reen, aan de zijkant naast de
garage.
Voetbalvereniging Steensel heeft ook een AED, maar die is in eigen beheer.
Op de website www.hartslagnu.nl vindt u meer informatie over de AED’s
en hoe u burgerhulpverlener kunt worden.
Motorcross
Er zijn bij ons en bij de gemeente Eersel diverse klachten binnen gekomen
over het crossen van motoren en quads in de bossen. Door de afsluiting
van de doorgaande weg naar Veldhoven is het bosgebied tussen Steensel
en Veldhoven een gewild crossterrein geworden. Zoals gemeld in een
vorige Pierenbode wordt deze overlast breed aangepakt door meerdere
gemeenten, de provincie, politie en worden er meer handhavers (BOA’s)
ingezet. Het is echter erg moeilijk om in zo’n groot gebied in de Kempen
adequaat te handhaven. De gemeente en politie zijn volop bezig om de
capaciteit te vergroten en de overlast te beperken. Er zijn al enkele notoire
overtreders aangepakt. Hierbij is gebleken dat ze zelfs vanuit België hier
komen crossen.
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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Steensel weer 1 dorp
Fase 1 (Steensel Zuid, omgeving Frans van Nunenstraat)
Uitvoering en Fasering
Van de aannemer FPH Ploegmakers heeft u een brief ontvangen met
informatie over de uitvoering en contactgegevens van de uitvoerder Joey
van den Berk. Voor vragen kunt u contact opnemen met de uitvoerder.
Ook is er voor de inwoners een inloopmogelijkheid in de keet van de
aannemer. Het inloopmoment is elke dinsdag van 8.30-10.00 uur. De
werkzaamheden van de aannemer zijn begonnen op het kruispunt Frans
van Nunenstraat en de Joseph Schulteweg. Vanuit dit punt werken we
richting de Korte Kerkstraat. De fasering van het werk ziet er als volgt uit:

Kabels en leidingen
Tegelijkertijd worden ook de noodzakelijke werkzaamheden aan kabels en
leidingen verricht door de firma Hurkmans. Sommige kabels of leidingen
worden vervangen of verlegd. Als deze werkzaamheden gevolgen voor u
heeft dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht.
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Fase 2 (Steensel Noord, omgeving Steenselse toren)
Klankbordgroep
In januari en februari hebben we een 4-tal sessies gehouden met de
klankbordgroep. De bijeenkomsten via Teams waren positief en ook
constructief. Tijdens deze sessies hebben we gezamenlijk gekeken naar de
nieuwe inrichting van de straten. Samen hebben we een ontwerp kunnen
maken die goed aansluit bij Fase 1. Voor een deel nemen we de gemaakte
keuzes in Fase 1 over in Fase 2. De kern van Steensel moet immers één
uitstraling gaan krijgen. We gaan het ontwerp nog een keer delen met alle
bewoners via een website. De bewoners ontvangen hierover nog een brief.
Uitwerking ontwerp
Het ontwerp gaan we verder uitwerken in technische tekeningen. In deze
tekeningen gaan we ook bijvoorbeeld het nieuwe riool opnemen. Ook hier
gaan we het oude riool vervangen voor een nieuw riool en leggen we ook
meteen een infiltratieriool aan. Hierin gaan we het regenwater opvangen
zodat het in de bodem kan infiltreren. Net als in fase 1 gaan we ook de
regenpijpen aan de voorkant van de woningen aansluiten op dit
infiltratieriool. Het afkoppelen en infiltreren van regenwater helpt om
verdroging tegen te gaan.
Planning
Samen met de bewoners en klankbordgroep willen we de plannen rond de
zomer van 2021 definitief gereed hebben. In het najaar kunnen we dan
gaan aanbesteden, zodat in het voorjaar van 2022 de eerste schop de
grond in kan.
Challenge Ommetje!
Wil jij jezelf uitdagen om iedere dag te gaan wandelen, voor minimaal 20
minuten? En ga je de uitdaging aan met je dorpsbewoners in Steensel?
Doe dan mee met Ommetje, een initiatief van de Hersenstichting.
Wandelen is goed voor je brein en je goed voelen in het algemeen. Je kunt
meedoen in de Steensel groep. Download gratis de Ommetje-app (via
Google Play store of de App store), kom steeds hoger in de ranglijst en
werk dagelijks aan je fitheid. Om aan team Steensel mee te doen, gebruik
je de code: BCELR.
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Hart van Steensel
In 2020 heeft de gemeenteraad van Eersel ingestemd met de renovatie van de
infrastructuur van de dorpskern in Steensel. Het doel is om van Steensel weer
één dorp te maken. De eerste fase van dit project ‘Steensel weer één dorp’
wordt momenteel uitgevoerd en de tweede fase van het project bevindt zich in
de ontwerpfase (zie de nieuwsbrief hierover eveneens in deze Pierenbode). Bij
de herinrichting van de straten is het uitgangspunt dat de tweedeling die nu
veroorzaakt wordt door de Eindhovenseweg zoveel mogelijk wordt opgeheven.
De herontwikkeling van het centrum van Steensel biedt volop mogelijkheden
om al bestaande initiatieven in deze plannen op te nemen. Eén van die
initiatieven die genoemd worden, is de herbestemming van het kerkgebouw in
Steensel.
De parochie Eersel heeft aangekondigd dit kerkgebouw aan de eredienst te
onttrekken. Stichting Dorpsraad Steensel heeft in haar visieplan uit 2019 de
wens uitgesproken om de kerk een herbestemming te geven met behoud van
een openbare functie. In dit plan is aangegeven dat het huidige
gemeenschapshuis De Höllekes eventueel naar de kerk zou kunnen verhuizen.
Het kerkgebouw kan dan gebruikt worden als een gemeenschapshuis (inclusief
devotieruimte) voor de Steenselse gemeenschap. Op de locatie van het huidige
gemeenschapshuis en dorpsplein komt dan wellicht ruimte vrij voor
woningbouwontwikkeling. Om deze visie kracht bij te zetten is een coalitie ‘Hart
van Steensel’ gevormd. Hierin zijn naast Stichting Dorpsraad Steensel ook
Stichting Gemeenschapshuis De Höllekes en werkgroep ‘Rondom de toren’
(namens de vrijwilligers van de St. Luciakerk) vertegenwoordigd. Om de
mogelijkheden te verkennen van de transformatie van het kerkgebouw en
herontwikkeling van het dorpsplein is namens de gemeente een kwartiermaker
aangesteld. De kwartiermaker voert de gesprekken met de coalitie ‘Hart van
Steensel’ en andere partijen zoals de gemeente en het parochiebestuur.
Vanuit de coalitie ‘Hart van Steensel’ wordt meegedacht over toekomstige
functionaliteit van deze plangebieden. Hiervoor zijn twee werkgroepen
opgericht: ‘Hart van Steensel’ en ‘Welzijn en Wonen’. In deze werkgroepen
zitten betrokken inwoners uit Steensel aangevuld met experts en
beleidsmedewerkers van de gemeente. De werkgroepen hebben onder andere
een SWOT-analyse (sterkte-zwakte analyse) uitgevoerd onder begeleiding van
de kwartiermaker. Daarnaast hebben ze aangegeven wat de eisen en wensen
zijn die gesteld worden aan de nieuwe functionaliteit van deze gebieden. Door
de werkgroep ‘Welzijn en Wonen’ is gekeken naar de mogelijkheden die er zijn
voor de herontwikkeling van het dorpsplein. In de werkgroep ‘Hart van Steensel’
TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES

Gemeenschapshuis “De Höllekes”

website: www.dehollekes.nl

17

is onderzocht hoe de inrichting van het huidige kerkgebouw en de omgeving
ingedeeld kunnen worden en onder welke voorwaarden het gemeenschapshuis
kan verhuizen naar de kerk.
Op basis van de uitkomsten van deze twee werkgroepen heeft de gemeente
inmiddels bij de gemeenteraad aanvullend krediet aangevraagd om
daadwerkelijk een haalbaarheidsonderzoek uit te kunnen voeren. In het
haalbaarheidsonderzoek wordt gekeken naar:
 Functionele haalbaarheid
Kunnen
alle
gewenste
activiteiten
(bijvoorbeeld
van
het
gemeenschapshuis) uitgevoerd worden?
 Financiële haalbaarheid
Zijn de plannen betaalbaar en hoe dienen ze gefinancierd te worden?
 Ruimtelijke haalbaarheid
Hoe verhouden de plannen zich tot het huidige bestemmingsplan van deze
gebieden?
 Maatschappelijk haalbaarheid
Hoe is het draagvlak binnen de Steenselse bevolking?
De komende weken gaat de kwartiermaker dit haalbaarheidsonderzoek nog
voortzetten en een rapport opstellen met zijn bevindingen. Ondertussen vinden
er nog diverse gesprekken plaats tussen de Steenselse coalitie, de gemeente en
het parochiebestuur. Dit gebeurt op een goede en constructieve wijze. Het is
een complex proces en er dienen nog veel beslissingen genomen te worden.
Echter alle partijen spreken hun positieve intentie uit om dit
haalbaarheidsonderzoek zeer serieus te nemen en tot een mooie invulling van
beide deelgebieden te komen. Het doel om van Steensel weer één dorp te
maken, wordt door alle betrokken partijen volmondig onderstreept. Mocht uit
het haalbaarheidsonderzoek blijken dat de plannen realiseerbaar zijn, dan zal er
een project opgestart worden. Tijdens deze projectfase zullen de
belanghebbenden (zoals verenigingen) en omwonenden bij dit traject betrokken
worden.
Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog aanvullende vragen of opmerkingen
hebben, stuur dan een mail naar dorpsraadsteensel@outlook.com. Uw bericht
zal doorgestuurd worden naar de betrokkenen binnen de coalitie, kwartiermaker
en/of werkgroepen. Goede ideeën zijn natuurlijk ook van harte welkom.
Namens de coalitie van het Hart van Steensel:
Stichting Gemeenschapshuis De Höllekes
Stichting Dorpsraad Steensel
Werkgroep Rondom de Toren.
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Herenboeren maken De Kempen
duurzamer en mooier!
Elke dag zien we krantenkoppen voorbijkomen over de manier waarop ons
voedsel geproduceerd wordt in Nederland en Europa:
“krijgt de boer wel wat hij verdient?”
“de boerderij van de toekomst zal divers zijn”
“Europeanen moeten anders gaan eten: van boer tot bord-strategie”
We maken ons grote zorgen over het milieu en over de biodiversiteit die
alsmaar verder achteruit gaat. Maar ja, wat kun je er als consument mee?
Een groepje Kempenaren dat weer dicht bij de productie van het eigen
eten wil staan, heeft initiatief genomen en is bezig met de opzet van een
Herenboerderij. Elke week verse groenten, fruit, eieren en vlees direct van
het land. Van je eigen boerderij: regie over je eigen voedsel. Kinderen zien
weer waar het eten vandaan komt en leren hoe het groeit. Samen zorgen
we er zo ook voor dat de biodiversiteit weer een stukje verbetert en onze
Kempen mooier wordt. Dat willen we allemaal toch?
Hoe werkt het? Maximaal 200 huishoudens vormen samen een coöperatie
en zijn dus ook eigenaren van de boerderij, waar een boer in loondienst
is. De boer teelt groente en houdt kippen, koeien en varkens voor deze
huishoudens. Dus jouw eten komt direct van de boerderij, geen
groothandel, veiling of supermarkt zit daartussen. De boer werkt zonder
kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen in een gemengd
boerenbedrijf volgens de uitgangspunten van de landelijke organisatie van
de Herenboeren. Dat wil zeggen natuurinclusief.
In Nederland zijn er nu al 8 boerderijen die zo werken en er zijn er
ongeveer 12 in oprichting. Eén daarvan is de Herenboerderij De Kempen.
Alle boerderijen zijn aangesloten bij de landelijke organisatie zodat er veel
kennisuitwisseling is en ondersteuning bij de opzet van een nieuwe
boerderij. Een goed uitvoerbaar idee dus en geen idealistisch praatje dat
op de lange termijn geen toekomst heeft.
Om daadwerkelijk te kunnen starten zijn minimaal 150 huishoudens nodig
die willen investeren en samen de boerderij willen oprichten. Zij investeren
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per huishouden €2000,- (of €1000 voor een eenpersoons huishouden) en
zijn daarmee mede-eigenaar van de boerderij. Als de boerderij draait,
betaalt elk lid voor een abonnement voor een wekelijks pakket groenten
en vlees (indien gewenst). Op de website van de landelijke organisatie is
nog veel meer informatie te vinden: www.herenboeren.nl
We zijn op zoek naar?
Misschien kun jij ons helpen? Of ken je iemand in jouw netwerk. We zijn
hard op zoek naar een mooie locatie voor dit nog mooie initiatief. Onze
voorkeur gaat uit naar de regio Steensel/Riethoven/Eersel/Duizel en we
hebben 15 à 20 ha grond nodig. Een boerderij (woning) is daarbij niet
nodig, wel een mogelijkheid om materiaal en machines op te slaan. Weet
je een geschikte plek, laat het ons weten!
Via email zijn wij bereikbaar voor vragen en is het mogelijk om aan te
melden voor de bijeenkomsten: herenboerendekempen@gmail.com

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 secretariaat@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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