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Dorpskalender Maart
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 april 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
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 2 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 Rinie van Bree, onder de wat “oudere” Steenselnaren beter bekend
als Rinie Huijbers. Dochter van Anny en Bertje Huijbers. Geboren en
opgegroeid op de Lange Reen, waar ons mam nog steeds woont. Sinds
1991 getrouwd met Arno van Bree en zijn we in Knegsel gaan wonen. Wij
hebben twee kinderen Berry en Anique en wonen sinds 2007 weer in
Steensel op de geboorte grond van de familie Huijbers. Ik ben ruim 30 jaar
werkzaam geweest in de horeca en om gezondheidsredenen is daar eind
2015 plotseling een einde aangekomen. Toen de vacature van bestuurslid
voorbij kwam heb ik die eerst nog even aan de kant geschoven. De
Höllekes heeft al een grote rol gespeeld tijdens mijn jeugd. Ons pap was
al lange tijd voorzitter en wij verleenden als gezin al veel hand en
spandiensten. Toen ons pap op 5 november 2001 plotseling overleed
hadden ze net een bijzonder weekend achter de rug, met het promconcert
van de Fanfare en de onthulling van het nieuwe logo. Hij heeft daar op 3
november nog met trots zijn waardering uitgesproken over de Steenselse
bevolking, de saamhorigheid in ons dorp en de onafhankelijkheid van het
gemeenschapshuis. In zijn geest hoop ik mij nu ook in te zetten om de
Höllekes het middelpunt te laten blijven van Steensel en waar iedereen zich
welkom voelt.

42e KEMPENSESSIE:
verplaatst naar 25 sept. 2021!!!
Tot onze spijt maar gezien de ontwikkelingen rond het Coronavirus, hebben Stichting JAM en wij, Gemeenschapshuis De
Höllekes, samen besloten om de Kempensessie te verplaatsen van
4 april naar zaterdag 25 september van dit jaar!!
Héél jammer maar we zien alle muzikanten, bezoekers en
vrijwilligers op deze alternatieve datum super graag terug en
houden jullie via onze website en Facebook pagina op de
hoogte....
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Bloedafname vanaf 4 maart weer mogelijk
in De Höllekes
Vanaf 4 maart vindt er weer bloedafname plaats in gemeenschapshuis De
Höllekes. Vorig jaar, aan het begin van de coronacrisis, werden veel locaties
voor bloedafname uit veiligheid voor patiënten en medewerkers gesloten. Later
werd bekend dat de meeste locaties definitief dicht blijven voor bloedafname,
zo ook De Höllekes. In samenspraak met de gemeente Eersel, huisartsen, lokale
afdelingen van de Katholieke Ouderenbond en de dorpsraden is nu bloedafname
toch weer dichterbij mogelijk. In eerste instantie gaat het om een pilot die tot
1 juli duurt.
Voldoende bezetting
Bij De Bloedafname kunnen patiënten terecht met een aanvraagformulier of
oproep om bloed te laten prikken van het Catharina Ziekenhuis, Diagnostiek
voor U, Máxima Medisch Centrum en de Trombosedienst. De Bloedafname
houdt de komende maanden bij of er voldoende patiënten naar de spreekuren
komen. Is dat het geval? Dan blijft De Höllekes open als locatie voor
bloedafname. Bij te weinig bezetting kan anders besloten. Hierover heeft De
Bloedafname nauw contact met de gemeente en de huisartsen.
Locaties en openingstijden
Naast De Hollekes is ook op andere locaties in de regio vanaf de week van 1
maart weer bloedafname mogelijk. Hieronder staan de locaties en
openingstijden:
 Gemeenschapshuis De Rosdoek – Wintelre: dinsdag van 13.45 uur tot
14.45 uur.
 D’n Inloop – Duizel: woensdag van 13.45 uur tot 14.45 uur.
 Gemeenschapshuis De Höllekes – Steensel: in de oneven weken op
donderdag van 13.45 uur tot 14.45 uur.
 MFA De Leenhoef – Knegsel: in de even weken op donderdag van 13.45
uur tot 14.45 uur.
Nuchter bloedprikken
Een patiënt die nuchter bloed moet laten prikken mag vanaf 23.00 uur de
avond van tevoren niet meer eten en alleen maar water drinken. Deze
patiënten zullen niet tot de middag willen wachten op de bloedafname en
kunnen daarom eerder op de dag al terecht op de locaties in Eersel, Hapert,
Bladel of Veldhoven. Kijk voor de actuele openingstijden en het maken van
een afspraak voor bloedafname op www.debloedafname.nl.
TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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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.
Mededeling!
De potgrondactie van de vogelvereniging gaat dit jaar helaas niet door
wegens de corona.
Oproep!
Schoonmaakster gezocht voor ca. 2,5 uur per week of 4 tot 5 uur om de
week. Adres: Riethovenseweg 9 te Steensel.
06-22988742 (Chris Strijbos) of 06-21893129 (Maykel Maljaars).
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Nieuws vanuit de dorpsraad…
Corona
De basisschool is inmiddels weer open, maar verder zitten we nog volop in
een lockdown. We hebben zelfs een avondklok en het vooruitzicht op een
snelle vaccinatie van alle Nederlanders lijkt er ook niet beter op te worden.
Het is een crisis van ongekende omvang. Ook op economisch vlak kent
Nederland een enorme krimp. Hoewel Nederland beter presteert dan menig
ander land in Europa, is de pijn op vele fronten voelbaar. Ook op het
mentale vlak wordt het steeds zwaarder. We hebben nu bijna een jaar te
maken met vergaande beperkingen in ons sociale leven. Wellicht moeten
we onszelf nog gelukkig prijzen, dat we volop buiten kunnen zijn en niet
opgesloten zitten in een appartementje in de stad. Het blijft belangrijk dat
we er voor elkaar zijn. Biedt een luisterend oor en maak wat tijd vrij voor
een praatje tijdens het dagelijkse wandelrondje. Help elkaar vooruit als het
even tegen zit en biedt zelf je hulp aan in plaats van te wachten op een
hulpvraag. Het zit hem vaak in de kleine zaken zoals een brief posten,
boodschappen doen, een afspraak maken voor een vaccinatie, sneeuw
ruimen e.d.
Iedere keer doet het weer pijn wanneer er evenementen niet door kunnen
gaan zoals recentelijk het carnaval. Het is wel geweldig om te zien dat er
altijd weer een alternatief in Steensel bedacht wordt. Gaat de optocht niet
door dan organiseren we een online Pieretocht. Is er geen feestje op
zaterdagavond dan zijn er wel weer vrijwilligers die een carnavals pubquiz
in elkaar zetten. Het lijkt bijna vanzelfsprekend dat we in Steensel zo snel
schakelen en alternatieven bedenken. Voor ons zijn dat zaken die we als
heel gewoon ervaren, maar binnen de gemeente Eersel wordt Steensel
toch echt wel als de positieve uitzondering gezien. De veerkracht en
doortastendheid van de Steenselse samenleving is enorm. Blijf volhouden
en blijf gezond. Samen gaan we hier sterker uitkomen.
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.
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Bloedprikken
De Dorpsraad heeft zich samen met Seniorenbelang en Gemeenschapshuis
De Höllekes hard gemaakt om het bloedprikken weer naar Steensel terug
te halen. In deze Pierenbode staat hierover aanvullende informatie. We
willen iedereen vragen om van deze faciliteit gebruik te maken. De proef
duurt vier maanden. Het is van belang dat zoveel mogelijk mensen van
deze mogelijkheid gebruik gaan maken. De kans is dan groter dat het
bloedprikken definitief voor Steensel behouden blijft.
Hondenpoep
Naar aanleiding van de vele meldingen over de zakjes hondenpoep in de
Zandstraat heeft de gemeente Eersel besloten om één van de twee
vuilnisbakken in de buurt van de Van Kriekenbeeckhof (die niet veel
gebruikt wordt) te verplaatsen naar de Zandstraat. De gemeente heeft
inmiddels de afvalbak verplaatst naar de Zandstraat. We hopen dan ook
dat hondenbezitters hier gebruik van gaan maken en dat de overlast tot
een minimum beperkt blijft.
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.

Nieuw: 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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Steensel weer 1 dorp
Fase 1 (Steensel Zuid, omgeving Frans van Nunenstraat)
1e schop in de grond
Op donderdag 14 januari zijn we symbolisch gestart met de
werkzaamheden door een “1e schop in de grond” met wethouder Steven
Kraaijeveld en Marc Keeris en Hein van Hout van Dorpsraad Steensel.
Vanwege corona hebben we dit helaas niet grootser kunnen vieren.
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:
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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.
Fase 2 (Steensel Noord, omgeving Steenselse toren)
Klankbordgroep
Inmiddels hebben we van de bewoners van Fase 2 veel reacties ontvangen
via de uitgezette enquête in december 2020. Adviesbureau Ducot gaat de
informatie interpreteren en bundelen. Een aantal inwoners hebben zich
opgegeven voor de klankbordgroep. Op 12 januari is de 1e sessie
gehouden met de klankbordgroep. De eerste schetsen staan inmiddels op
papier en deze bespreken we samen tijdens de 2e sessie op 8 februari.
Voorlopig ontwerp
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. Samen met
de klankbordgroep gaan we een voorlopig ontwerp maken. Zodra we een
voorlopig ontwerp hebben, delen we deze met de inwoners.
Als het mogelijk is houden we in het voorjaar van 2021 alsnog een
inloopavond. Als dit door corona niet mogelijk is, blijven we digitaal
samenwerken.
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.
Kookpot nieuws

Het is alweer lang geleden dat wij in de keuken konden staan.
Wij missen het heel erg, wij missen jullie ook. De corona regels
laten het nog steeds niet toe om weer voor jullie te gaan koken.
Het risico op besmettingen blijft te hoog. Wij wachten op de
inentingen, zodat er weer wat mogelijk wordt. Wij hopen zo
spoedig mogelijk weer voor jullie te kunnen koken. Blijf
voorzichtig, blijf gezond, dan kunnen we weer samen aan tafel.
Team kookpot; Hendrikje, Anne, Kitty, Gerrie en Fridy
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Samen staan we sterk
‘Dorpen maken het verschil’ Juist nu!
Samen staan we sterk, zelfs op afstand. Dat hebben we wel bewezen
afgelopen jaar. Corona laat zijn sporen na, maar wat zijn er ook veel mooie
initiatieven ontstaan. De gemeente heeft bewondering voor alle
initiatiefnemers, die juist nu opstaan. Er zijn zoveel mooie en leuke
activiteiten die het onderlinge contact stimuleren, maar die wel rekening
houden met de afstand die we helaas van elkaar moeten houden. Van
digitale dorpsquizen, kaartenactie en fotozoektochten tot online
nieuwjaarsrecepties of buitenactiviteiten voor de jeugd. De kracht van
ieder dorp, komt juist nu zo ontzettend mooi tot zijn recht.
Ideeën? Laat het ons horen!
Deze saamhorigheid en verbinding is precies waar ‘Dorpen maken het
verschil’ voor staat. De gemeente ondersteunt dit soort initiatieven en
activiteiten daarom graag. Het is juist nu zo ontzettend belangrijk om oog
te houden voor elkaar. Arian Wouters, onze dorpscoördinator hoort graag
welke ideeën of initiatieven er zijn om het leven in het dorp nog fijner,
beter… oftewel leefbaarder maken. Voor iedereen. Initiatieven waar wij als
gemeente misschien wel een steentje aan kunnen bijdragen. Dat geldt voor
initiatieven nu, maar zeker ook voor ideeën die er misschien al zijn als
corona straks weer achter ons ligt. Laat het ons vooral weten. Arian is te
bereiken op a.wouters@eersel.nl of telefonisch via 0497-531 300. Wij
hopen dat we voor sommige initiatieven misschien net dat duwtje in de rug
kunnen zijn, want samen staan we sterk. Daar dragen we ook als gemeente
graag aan bij.
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Carnaval 2021:
Online Pieretocht en digitale pubquiz
Het grote carnavalsfeest ging dit jaar niet door, maar door een paar
initiatiefnemers werd er toch voor gezorgd dat er wat te vieren viel. De
organisatie van de ‘jaarlijkse Pieretocht’ hadden de dorpsbewoners
gevraagd om een wagen of act te bouwen en hierbij hun creativiteit te
gebruiken. Ze moesten hiervan een foto maken en inzenden. En wat heeft
iedereen zich ingezet, met zeventien creaties hadden we dit jaar een nieuw
record gevestigd met het aantal deelnemers. Ook werd op zaterdagavond
een digitale Carnavals Pubquiz door de Stinselse Kwis georganiseerd. Hier
streden maar liefst 28 teams online tegen elkaar.
Zondag 14 februari werden de winnaars van zowel de Pieretocht als de
Pubquiz bekend gemaakt.
Winnaars Pieretocht jeugd:
1. Zoë (Corona geeft een hoop gedonder maar ze krijgen carnaval er
niet onder!
2. Little Friends (Wij verspreiden het carnavalsvirus)
3. 3 alle andere deelnemers
Winnaars Pieretocht volwassenen:
1. Eva en Anja (Dees joar is ut heulemaal NIKS)
2. Ronald en Teun
3. De Brouwers (Bierwagen)
Winnaars Stinselse Carnaval’s pubquiz
1. Team Fridy en Co
2. Team Robin Bouwmans
3. Team haantje de vurste
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Nieuws van de Luciatoren
Pastoriepark
Vanwege het winterweer zijn de geplande werkzaamheden om de
lindebomen te verplaatsen en een stukje drainage aan te leggen, nog niet
uitgevoerd. We hebben in plaats daarvan zelfs de beelden in het
pastoriepark moeten inpakken tegen het extreme winterweer. Door een
grote hoeveelheid ijzel zouden de beelden kunnen barsten. Dit geldt ook
voor de beelden die bij de ingang van de Luciatoren staan. Deze hebben
we daarom tijdelijk binnen gezet.
Sneeuw in de Luciatoren
Het winterse weer is niet ongemerkt gebleven in de Luciatoren. Door de
sneeuwstorm heeft het zelfs binnen gesneeuwd. Via de galmgaten is
behoorlijk wat sneeuw naar binnen gekomen. De klok, het bordes en de
vloer heeft onder een laagje sneeuw gelegen. De sneeuw is inmiddels
gesmolten, maar het water is nog niet weg en het water sijpelt naar de
onderliggende verdiepingen. Hopelijk helpt het lenteachtige weer om de
toren weer zo snel mogelijk droog te krijgen.
Noveenkaarsen
Vanwege haar 500-jarige verjaardag hebben we gemeend om onze Lucia
in het zonnetje te moeten zetten. We hebben nieuwe noveenkaarsen laten
maken met haar afbeelding. De noveenkaarsen zijn binnenkort al te
bewonderen op het altaar van de Luciatoren en vanzelfsprekend in de
Luciakapel in de kerk. De noveenkaarsen met de afbeelding
van de Luciatoren blijven natuurlijk ook in het assortiment.
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 (info@stinselsarchief.nl). De
kaarsen branden 9 dagen (en nachten) en kosten 5 Euro per
stuk. De opbrengst gaat volledig naar de Luciatoren en het
Pastoriepark.
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