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Dorpskalender Juli
Datum

Activiteit

Organisatie

30 juni -2 juli

Wandel driedaagse

JVW Steensel

De Höllekes is weer open. We zijn in principe open tot 18.30 uur. Maar
verenigingen kunnen met de beheerders afstemmen om een openingstijd
tot 22.00 uur mogelijk te maken via 0497-513033 of via
beheer@dehollekes.nl.
I.v.m. de aankomende vakantieperiode zal er in de maand augustus geen
Pierenbode worden uitgegeven. Berichten/activiteiten voor de maand
augustus/september kunt u tot 18.00 uur op 18 juli 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

Raad van Toezicht: Jan Willems
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, Willem van Rooij,
Rinie van Bree en Cees Poldervaart.
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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 SHoKo
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag
van 17.00u tot de volgende ochtend
08.00u en op alle weekend- en
feestdagen via: 040-2660505

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
Huisartsenpraktijk Steensel,
Van Kriekenbeeckhof 19
Bloedafname

Op oneven weken op donderdag
van 13.45u – 14.45u.

OPROEP KEMPENSESSIE:
Wij zoeken minimaal 4 personen die bereid zijn mee te helpen met de
opbouw en het afbreken van de tent bij de Höllekes t.g.v de
Kempensessie welk wordt gehouden op zondag 25-09-2021.
Opbouw: Vrijdag 24-09-2021 tussen +/- 9.00 – 13.00u
Afbreken: Zondag 26-09-2021 tussen +/- 9.00 – 13.00u
Deze vrijwilligers worden beloont met een vrijkaart en 10
consumptiebonnen per persoon. Aanmelden via de Höllekes
beheer@dehollekes.nl of via voorzitter@dehollekes.nl
Voor meer informatie 0653210973
Op voorhand alvast bedankt namens de organisatie,
Gemeenschapshuis de Höllekes
Centrum voor Popmuziek Stichting Jam
TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES

Gemeenschapshuis “De Höllekes”

website: www.dehollekes.nl

3

Het mooiste plaatje van Steensel
Het mooiste plaatje van Steensel daagt alle Steenselse inwoners uit om
maandelijks een leuke uitdagende foto-opdracht uit te voeren. Maak jij het
mooiste plaatje van Steensel? Kennis of ervaring is niet noodzakelijk. Je
kan meedoen in de categorie “jeugd (t/m 16 jaar)” of categorie
“volwassenen”. Elke maand zal per categorie een winnende foto worden
gekozen.
Opdracht juni
Tot en met 30 juni kunnen nog foto’s worden ingezonden voor het thema
‘water’ via Facebook en/of hetmooisteplaatjevansteensel@outlook.com. Je
kan meedoen in de categorie JEUGD (t/m 16 jaar) of categorie
VOLWASSENEN. In elke categorie is er 1 winnaar. Beide winnaars worden
in de volgende Pierenbode bekend gemaakt.
Opdracht juli/augustus
Het is voor veel mensen een genot om dieren op de foto te zetten. De
trouwe viervoeter in huis, de gevleugelde vrienden rond het huis, wild op
het platteland of in het bos of insecten die zich met het warme en/of
vochtige weer massaal laten zien.
De uitdaging voor juli/augustus is om een foto te maken waarop een dier
of meerdere dieren centraal staan. Laat je fantasie de vrije loop: leg je
hond vast in zijn favoriete houding, fotografeer je konijn op z’n liefst, zoom
eens in op een lieveheersbeestjes, probeer een roofvogel in vlucht vast te
leggen, misschien zelfs wel een specht. Oftewel: verras ons met je mooiste,
leukste en schattigste ‘dierenplaatjes’.
-

Plaats je foto onder deze opdracht op Facebook met een korte
beschrijving, geef aan of je in de categorie 'JEUGD (t/m 16 jaar)' of
'VOLWASSENEN' valt en waar je de foto hebt gemaakt (locatie); of
stuur je foto naar hetmooisteplaatjevansteensel@outlook.com.

Volg ons op Facebook, Instagram en de Pierenbode om op de hoogte te
blijven van de verschillende fotografie opdrachten! Heb je vragen of wil je
meer informatie, mail dan naar hetmooisteplaatjevansteensel@outlook.com.
Succes!

juli 2021 mededelingenblad voor Steensel

19e jaargang nr. 7

4

Gezocht:

Nieuwe (bestuurs)leden Stichting Jeugdvakantiewerk Steensel
In januari 2022 neemt een groot deel van het bestuur afscheid.
Om ervoor te zorgen dat Stichting Jeugdvakantiewerk Steensel kan blijven bestaan
zijn we dringend op zoek naar nieuwe leden.
Het zou immers jammer zijn als activiteiten zoals de wandel driedaagse, Halloween,
knutselmiddag, activiteiten week in de laatste week van de schoolvakantie etc. niet
meer kunnen worden georganiseerd voor onze basisschooljeugd.
Daarom doen wij een oproep aan iedereen die mee willen denken, die creatief zijn
of eventueel goed zijn om op de achtergrond de administratie mee op orde te
houden.
Dus lijkt het jouw leuk om samen met ons ideeën uit te werken en mee te helpen
met het organiseren van de jaarlijkse activiteiten? Of ben je juist goed om op de
achtergrond de administratie mee op orde te houden. Meldt je dan aan via
jvwsteensel@gmail.com.
We zijn niet alleen op zoek naar ouders/verzorgers van kinderen in de basisschool
leeftijd, maar ook naar jongeren uit Steensel! Alle kwaliteiten zijn welkom!
We hopen op jullie steun en inzet!
Het bestuur van Stichting Jeugdvakantiewerk Steensel
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Wandel Drie Daagse 2021 gaat door!

De corona maatregelen laten het toe om dit jaar weer een Wandel Drie
Daagse te organiseren! We gaan deze houden op 30 juni en 1 en 2 juli.
Dit jaar is het nog wel iets anders dan andere jaren:
Inschrijven kan alleen via emailadres: jvwsteensel@gmail.com (Dus niet
op 30 juni bij de start). Deelname aan de Wandel Drie Daagse kost 3 euro
per persoon en je inschrijving moet uiterlijk op 25 juni bij ons binnen zijn.
Het inschrijfgeld kun je alleen betalen via overschrijving.
Je kunt weer inschrijven voor de 5 km routes, of voor de 10 km routes. Dit
jaar zijn er geen (bemande) posten tijdens de routes, maar uiteraard moet
je de "post" wel passeren. Na je inschrijving ontvang je een email waarin
dit precies wordt uitgelegd.
En heb je tenminste 2 van de 3 dagen de route gelopen dan ontvang je
uiteraard een medaille! Om drukte te voorkomen bij de start en op vrijdag
aan het eind van de Wandel Drie Daagse is ook dat anders georganiseerd
dan andere jaren, de precieze uitleg hierover ontvang je ook via email na
je inschrijving.
Ondanks dat we de Wandel Drie Daagse nog niet helemaal kunnen
organiseren zoals andere jaren, beloofd het toch hartstikke leuk te worden.
Jij loopt toch ook mee!?
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Nieuws vanuit de dorpsraad…
Corona

Het einde lijkt nu toch echt in zicht te komen. De hoge vaccinatiegraad
zorgt ervoor dat de cijfers van aantallen besmette personen en
ziekenhuisopnames sterk aan het afnemen zijn. Ook het mooie weer levert
een goede bijdrage. De eerste versoepelingen zijn al doorgevoerd en de
komende weken zullen we veel meer onze vrijheid terug gaan krijgen.
Iedereen is volop bezig met plannen maken en vooruit aan het kijken.
Vooral onze jongeren hebben weer meer bewegingsruimte nodig om zich
verder te kunnen ontwikkelen. Gelukkig kunnen ze weer fysiek naar school,
zijn er vrijwel geen restricties meer om te sporten en vooral belangrijk dat
ze elkaar weer kunnen ontmoeten.
Ondanks de restricties van het afgelopen anderhalf jaar, zijn er ook mooie
dingen gebeurd in Steensel. Er zijn nieuwe activiteiten opgestart en we
hebben meer naar elkaar om gekeken. Laten we als Steenselse bevolking
de positieve zaken meenemen als we dadelijk weer meer mogen en het
drukker gaan krijgen. Zo’n vervelende periode is dan toch ergens goed
voor geweest.
Laten we vooral ook blijven denken aan de mensen die de afgelopen
maanden zo hard voor onze samenleving hebben gewerkt. Mensen die in
de gezondheidszorg vaak met gevaar voor hun eigen gezond altijd klaar
gestaan hebben om ons te helpen. Leraren, politiemensen, buschauffeurs
allemaal mensen met essentiële beroepen die er continue voor gezorgd
hebben dat de samenleving heeft kunnen doordraaien ondanks de
restricties. Laten we hen niet vergeten nu we weer meer met onze eigen
besognes bezig zijn. Geef eens een keer een compliment aan je buren als
die je de afgelopen maanden goed hebben geholpen. Stuur eens een
kaartje naar onze huisartsen of medewerkers uit de gezondheidszorg om
ze te bedanken dat zo ons zo goed door de crisis hebben geholpen. Bedank
onze postbode of pakketbezorger eens, dat zij alle pakketjes die we
massaal besteld hebben vakkundig hebben afgeleverd. Bedank vooral ook
elkaar, dat we samen door deze crisis zijn gekomen. Alleen samen hebben
we dit kunnen doorstaan en samen gaan we een mooie toekomst
tegemoet.
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Steensel weer één dorp

In deze Pierenbode staat weer een nieuwsbrief over het project ‘Steensel
weer één dorp’ met alle bijbehorende informatie. Het ontwerp van fase 2
(Steensel-Noord) hangt nog steeds in het voorportaal van het kerkgebouw
en op raam in de tuinkamer van de Höllekes.
Je kunt de nieuwsbrief over dit project ontvangen door jezelf te abonneren.
Aanmelden kan op de site van de gemeente:
www.eersel.nl/steenselweereendorp.
Huttenbos

In de vorige Pierenbode hebben we geschreven dat er een waterput zou
worden geslagen in het huttenbos. Dit is inmiddels ook gebeurd. Echter de
kwaliteit van het grondwater is onvoldoende om te mogen gebruiken op
een speelterrein. Vandaar dat er is besloten om geen waterpomp aan te
sluiten.
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 één dorp
Fase 1 (Steensel Zuid, omgeving Frans van Nunenstraat)
Uitvoering
De aannemer FPH Ploegmakers is met zijn rioleringswerkzaamheden bezig
in het laatste stukje van de Frans van Nunenstraat. Daarna zijn de Joseph
Schulteweg en de Korte Kerkstraat aan de beurt. Een deel van de
vrijkomende klinkers worden hergebruikt in de Joseph Schulteweg en de
Korte Kerkstraat. Dit is in de ontwerpfase een gezamenlijke keuze geweest.
Het hergebruiken van de klinkers doen we in het kader van de
duurzaamheid en ook omdat het gewoon mooie klinkers zijn. De nieuwe
roodbruine klinkers in de Frans van Nunenstraat sluiten hier goed bij aan.
In het najaar (vanaf oktober) gaat de aannemer de bomen en struiken
planten in de wijk. Voor vragen over de uitvoering kunt u nog steeds
terecht op het inloopspreekuur van 08.30 tot 10.00 uur op dinsdagochtend
in de bouwkeet.
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Fase 2 (Steensel Noord, omgeving Steenselse toren)
Uitwerking
Het ontwerp voor Fase 2 kunt u bekijken via www.eersel.nl/steensel-weereen-dorp. Het ontwerp gaan we
verder uitwerken in technische
tekeningen. In deze tekeningen
gaan we bijvoorbeeld het nieuwe
riool opnemen. Net als in Fase 1
gaan we het oude riool vervangen
voor een nieuw riool en leggen we
meteen een infiltratieriool aan.
Hierin gaan we het regenwater
opvangen zodat het in de bodem
kan infiltreren. De regenpijpen aan
de voorkant van de woningen gaan
we aansluiten op dit infiltratieriool.
Het afkoppelen en infiltreren van regenwater helpt om verdroging tegen te
gaan.
Groen
Het groen (nieuwe bomen en beplanting) is een belangrijk aspect in het
plan. De bomen krijgen een ruime groeiplaats en ook de beplanting onder
de bomen komt er netjes uit te zien. Net zoals in Fase 1 planten we hier
een aantal verschillende soorten bomen (diversiteit). De bomen zijn
geschikt voor deze woonstraten. De bestaande bomen op het brinkje bij
de Luciatoren blijven staan.
Planning
De plannen willen we 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.
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Hart van Steensel
De parochie Eersel heeft eind 2019 aangekondigd om het kerkgebouw van
Steensel (als ook de kerkgebouwen van Duizel en Knegsel) 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 ruimte vrij voor woningbouwontwikkeling.
Visieplan
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 contactgroep ‘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.
Steenselse coalitie
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. Ook hebben ze aangegeven wat de
eisen en wensen zijn die gesteld worden aan de nieuwe functionaliteit van
deze plangebieden.
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’ is onderzocht hoe de inrichting van het huidige
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kerkgebouw en de omgeving ingedeeld kunnen worden en onder welke
voorwaarden het gemeenschapshuis kan verhuizen naar de kerk.
Haalbaarheidsonderzoek
Op basis van de uitkomsten van deze twee werkgroepen heeft de
kwartiermaker van de gemeente een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd
naar de twee plangebieden: Herbestemming van het kerkgebouw en
woningbouwontwikkeling op het huidige dorpsplein. In het
haalbaarheidsonderzoek wordt gekeken naar de volgende vier
deelgebieden:
•
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?
Inmiddels is het haalbaarheidsonderzoek afgerond en is er een definitief
rapport opgesteld. In dit rapport zijn alle op- en aanmerkingen van de
coalitie verwerkt. Uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek wijst uit dat
beide plangebieden haalbaar zijn. Het haalbaarheidsonderzoek is openbaar
en via onderstaande link op de site van de gemeente op te vragen:
https://eersel.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/9f6b284d2798-4655-a288-98ae290345ca?documentId=c2668d44-d185-423dbd6a-7ee52e2c67dc. Het document zal ook op de site van de Dorpsraad
gepubliceerd worden.
Gemeenteraad
De volgende stap is dat het plan wordt goedgekeurd door de
gemeenteraad. Er dient budget voor het project te worden opgenomen in
de voorjaarsnota en de raad dient akkoord te gaan met de uitkomsten van
het haalbaarheidsonderzoek. De afgelopen weken heeft de coalitie van
Steensel diverse gesprekken gevoerd met de verschillende politieke
partijen over de haalbaarheid van dit plan. We hebben benadrukt hoe
belangrijk het is dat Steensel weer een echte dorpskern gaat krijgen en
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hoe dit plan naadloos aansluit op de visie om van Steensel weer één dorp
te maken. Op dinsdag 29 juni wordt het plan Hart van Steensel door de
gemeenteraad inhoudelijk besproken. Op 6 juli 2021 neemt de raad het
besluit over de voorjaarsnota waarin het budget voor het Hart van Steensel
is opgenomen. Een week later wordt er een besluit genomen over de
uitvoering van het plan. We hopen en hebben er vertrouwen in dat de
gemeenteraad twee keer een positief besluit neemt.
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.

Correspondent Eindhovens Dagblad
Na meer dan 18 jaar stop ik als correspondent van het ED. In al die jaren
heb ik vele nieuwsfeiten en verhalen op mogen tekenen uit vele monden
van de Steenselnaren. De medewerking was altijd heel prettig en ik voelde
me thuis in Steensel. Bedankt voor deze samenwerking.
Voor nieuws en verhalen over alles wat er in de Steenselse gemeenschap
leeft, kunnen jullie voortaan contact opnemen met mijn opvolgster Natalie
Buijs.
Je kunt haar bereiken via de mail buijsnatalie@gmail.com of telefoon: 0643522252. Of bij haar afwezigheid mailen naar streekredactie@ed.nl.
Groet,
Jos Houbraken
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Inschrijven basisschool Sinte Lucij
Wordt uw kind komend schooljaar 4 jaar?

Het is voor ons prettig om tijdig te weten hoeveel leerlingen er aangemeld
gaan worden in een schooljaar. Daarom plannen wij het liefst rond de 3e
verjaardag een kennismakingsgesprek.
Wij vinden het belangrijk dat ouders bewust kiezen voor onze school.
Alvorens een kind in te schrijven, maken wij daarom graag persoonlijk met
u kennis in een gesprek. Tijdens het gesprek vertellen wij u graag wie we
zijn en wat we te bieden hebben. U kunt vertellen over uw kind, de vragen
stellen die bij u leven en een kijkje nemen in het gebouw. Vanzelfsprekend
is uw kind ook van harte welkom bij dit gesprek.
U wordt ontvangen door de directeur. Hij geeft u informatie, u kunt hem
al uw vragen stellen en u krijgt een korte rondleiding door de school.
U kunt een kennismakingsgesprek online aanvragen:
https://www.sintelucij.nl/contact/aanvraag-kennismaking.
We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak te
maken. Als u wilt kunt u ook het inschrijfformulier alvast invullen. Ga dan
naar het aanmeldingsformulier op de website. Let op: de inschrijving kan
pas definitief zijn na het kennismakingsgesprek.
Directie en team basisschool Sinte Lucij

juli 2021 mededelingenblad voor Steensel

19e jaargang nr. 7

14

Harrie Huijbers Cronieck
Oude bebouwing
Het project Steensel weer één dorp, fase 1, vordert. Het eerste gedeelte
van de Frans van Nunenstraat is al weer bestraat, de andere helft ligt open.
De Joseph Schulteweg komt nu aan de beurt. In de april editie (2021) van
de Pierenbode hebben we gewezen op het historisch gezien grote verschil
tussen beide straten: de ‘jonge’ Frans van Nunenstraat met eerste
bebouwing in de jaren ’20 van de vorige eeuw en de Joseph Schulteweg
die eeuwen oud met de Eindhovenseweg en Riethovenseweg de basis
vormde van de ruimtelijke structuur van het dorp. De Joseph Schulteweg
is echt een oude straat in Steensel, vroeger ook ‘de Straat’ genoemd. De
huidige naam is pas van na de oorlog, toen de adressering Riethovenseweg
verlegd werd naar waar die nu loopt over de weg die toen in de volksmond
de ‘mulkstraot’ heette (achter het boterfabriekje langs). Joseph Schulte
was een Steenselse soldaat die aan het einde van de oorlog is gesneuveld.
Wat weten we nog van de oude
bebouwing
aan
de
Joseph
Schulteweg? Oude kaartjes uit
1832 (eerste kadasterkaart) en
van een eeuw later laten zien waar
de oude bebouwing was en de
sporen ervan zijn nog steeds in het
straatbeeld te herkennen en met
behulp van oud fotomateriaal te
aanschouwen. Zo geeft deze foto
een inkijk in de straat met een blik
naar het verleden. Achteraan,
naast het schoolhuis, stond een
karakteristiek wit boerderijtje waar
nu drie geschakelde woningen
staan. Hans Borsboom, een
kunstzinnige inwoner uit Steensel,
onlangs overleden, maakte een
mooie
pentekening
van
dit
boerderijtje. En er is door iemand anders ook een schilderij van gemaakt.
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In 1832 woonde er volgens het kadaster Martinus Smolders met vrouw en
kinderen. Van dit gezin zijn geen nazaten in Steensel gebleven. Daarna
staat het witte boerderijtje bij oud Steenselnaren bekend als die van Kee
Rad. Waarom is gissen, maar waarschijnlijk omdat ze ooit eigendom is
geweest van een familie Rademakers. Sinds 1930 wonen er Maria Anna
Stevens, de weduwe van Antonie Schellekens en haar zoon Frans met zijn
gezin. Zij kwamen van de Stevert. In de jaren ’50 en ’60 is het tot de sloop
nog wisselend bewoond geweest.

Vakantie Huisartspraktijk Steensel
In verband met vakantie is Huisartspraktijk Steensel gesloten van
maandag 26 juli t/m vrijdag 13 augustus 2021.
Voor spoedgevallen kunt u tijdens kantooruren
(van 8.00 tot 17.00 uur) contact opnemen met:
Huisartspraktijk Riethoven,
Schoolstraat 2 te Riethoven.
Telefoon: 040-204 16 20
Na 17.00 uur, in het weekend en tijdens feestdagen
belt u met de dokterspost. Telefoon: 040-2660505
Wijziging inloopspreekuur
Vanaf heden hebben wij geen inloopspreekuur meer in de ochtend.
In plaats daarvan is het mogelijk om vanaf 8.00 uur een 10 of 20 minuten consult te
plannen.
Daarnaast is het weer mogelijk om via MGN afspraken online te plannen.
Nieuws
In maart is onze assistente, Sanne van Oosterhout, begonnen met de opleiding tot
Spreekuur Ondersteuner van de Huisarts. De assistentes voeren al verschillende
handelingen uit. Met deze opleiding breidt Sanne haar kennis uit waardoor zij, voor
een vast omschreven aantal klachten, u voortaan zelfstandig zal kunnen helpen als
u op afspraak moet komen. Uiteraard altijd onder supervisie van en zo nodig in
overleg met uw huisarts. Om die reden zult u bij sommige klachten gevraagd
kunnen worden of Sanne mag deelnemen in het spreekuur van de huisarts en/of zij
eerst uw klacht mag beoordelen.
Wij hopen uw begrip en wensen Sanne veel succes met deze opleiding!
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Nieuws vanuit de Kookpot!
Gelukkig.. we kunnen weer.
Nu de versoepelingen doorzetten, kunnen wij ook weer plannen gaan
maken om de Kookpot weer op te starten. Wij hebben het gemist en zijn
blij dat we weer aan de gang kunnen. De vakantieperiode breekt nu aan,
maar in september gaan wij weer koken.
Er hebben in deze coronatijd wel enkele vaste gasten ons verlaten, door
verhuizingen naar Eersel en Veldhoven. Dat wil zeggen dat we in de nieuwe
periode plaats hebben voor 6 tot 8 nieuwe gasten. De kookpot is er voor
iedereen die 65 jaar of ouder is en in Steensel woont. Wij koken elke 3e
donderdag van de maand en de onkosten zijn € 7.50 per persoon.
Wilt u deelnemen aan deze gezellige tafel ……. Vul dan onderstaande bon
in. En lever deze bij Fridy Smolders (0497 514660). Onze vaste gasten
staan reeds op de lijst, misschien kunt u hen vragen hoe hun ervaringen
zijn.
Team Kookpot, Hendrikje, Anne, Gerrie, Kitty, Fridy

Ja ik wil deelnemen aan de kookpot.
Naam:

………………………………………………………………………………..

Adres:

………………………………………………………………………………..

Tel.nr:

………………………………………………………………………………..
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