Gemeenschapshuis “De Höllekes”

website: www.dehollekes.nl

1

Dorpskalender Mei
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 juni kunt u tot 18.00 uur op 18 mei
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”
Na de persconferentie van 13 april 2021,
heeft het bestuur besloten dat Gemeenschapshuis De Höllekes
voorlopig gesloten blijft.
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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Meimaand 2021
De meimaand is traditioneel een Mariamaand. In veel kerken
en kapellen wordt Maria dan speciaal vereerd. Dit is een mooie
gelegenheid voor belangstellenden om op de woensdagen in
de meimaand naar de kapel te komen om een Rozenhoedje
te bidden.
Uit het gastenboek in de kapel en het aantal kaarsen, dat wordt opgestoken,
maken wij op, dat er veel belangstelling bestaat om de kapel een bezoek te
brengen.
Voor veel mensen is het een rustpunt; een moment van bezinning.
U bent van harte welkom op de woensdagen 5, 12, 19 en 26 mei om
19.00 uur in de kapel.

Het doorgaan is afhankelijk van de maatregelen
in verband met het Coronavirus.

Vormsel 2021
Beste ouders en/of verzorgers van de groep 8-ers,
De Vormsel werkgroep is onlangs bij elkaar geweest en heeft samen met
Pastoor Van Lamoen besloten om dit schooljaar (juni/juli) de kinderen uit groep
8 het Vormsel toe te dienen. De kinderen (brugklassers) die vorig jaar vanwege
de coronamaatregelen hun Vormsel niet hebben gedaan, kunnen alsnog samen
met de groep 8-ers dit schooljaar hun Vormsel doen.
I.v.m. de korte voorbereidingstijd verzoeken wij u om uw kind uiterlijk 28 april
2021 aan te melden via de website www.samenwillibrordus.nl -> Pastoraal ->
Werkgroep -> Vormsel.
Hierna zal er een digitale informatie bijeenkomst gepland worden over de
inhoud van het Vormsel en praktische zaken. Tijdens de voorbereidingen en
het toedienen van het Vormsel houden we rekening met de coronamaatregelen.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Sindy Smit 0612288358.
Groetjes namens de Vormselwerkgroep
Astrid, Melanie, Sindy, Elly, Susanne
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Scouting statiegeld inzamelactie
Flessen actie 30 april 2021
Flessenactie 2021, ook dit voorjaar gaan we deze
actie weer houden dit zal op vrijdag 30 april
plaatsvinden. De kinderen gaan die avond langs om
de door u verzamelde statiegeldflessen op te halen.
U zou nu al kunnen beginnen met het opsparen van
uw statiegeldflessen. Het kan handig zijn om de
plastic flessen te verzamelen in de plastic zakken die
u van de gemeente krijgt voor het scheiden van
plastic afval.
Alvast dank voor uw bijdrage en tot de 30 april, Scouting Steensel
ATTENTIE! Een oproep voor hulp!
De laatste maanden merken we dat er regelmatig in onze kampvuurkuil,
bij de blokhut in de bossen, fikkie wordt gestookt en dit is niet de
bedoeling. We zijn hier al enkele malen door oplettende wandelaars op
geattendeerd. We hebben dit gemeld en er zal extra gesurveilleerd worden.
We vinden het fijn als u óók een oogje in het zeil blijft houden. Dus: Merkt
u iets vreemds op bij de blokhut (buiten de vrijdagavond, als onze
scoutinggroepen actief zijn), stuur dan een mailtje naar
bestuur@scoutingsteensel.nl. Alvast bedankt!

Groene vuilniszakken
Wij verzamelen regelmatig zwerfafval in het dorp en hebben hiervoor van
de gemeente speciale groene vuilniszakken gekregen. Als zo'n zak vol is,
dan zetten we die aan de straat en dan komt iemand van de gemeente
hem zo snel mogelijk ophalen.
Omdat het niet te doen is om de volle zakken door heel Steensel mee te
slepen, kan het zijn dat er af en toe ergens een groen vuilniszak gespot
wordt. Weet dan dat het geen achtergelaten huisafval is en dat deze zo
snel mogelijk opgehaald wordt door de gemeente.
Groetjes Familie van Grotel
TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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Alternatieve Dodenherdenking 4 mei 2021
Net als vorig jaar is het ook in 2021 niet mogelijk om een traditionele
Dodenherdenking te organiseren. Dit jaar zou Steensel wederom de organisatie
voor haar rekening nemen. De herdenking op 4 mei en de viering van onze
bevrijding op 5 mei zal op dezelfde wijze plaats vinden zoals vorig jaar. Op 4
mei zullen om 19.45 uur de klokken gaan luiden in alle kerkdorpen van de
gemeente Eersel. We willen aan iedereen vragen of ze dan een kaars of
meerdere kaarsen willen aansteken, zodat deze om acht uur branden. Dit
kunnen kaarsen zijn die voor het raam gezet worden, maar het mogen natuurlijk
ook windlichten of fakkels zijn die in de voortuin branden.
Licht en Steensel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Al vele
eeuwen zorgt de heilige Lucia voor het schijnen van licht in donkere
tijden. Het is tevens een mooie Kempische traditie om een kaarsje
aan te steken voor een overledene. Deze twee zaken willen wij
graag met elkaar verbinden. Om 20.00 uur tijdens de twee minuten
stilte hoeven we dan alleen maar naar buiten te kijken om met
elkaar verbonden te zijn. Ook onze senioren kunnen op deze wijze
actief meedoen aan de herdenking.
Verder wordt aan iedereen gevraagd om op 4 mei vanaf 10.00 uur de vlag
halfstok te hangen en op 5 mei de gehele dag de vlag uit te hangen. Bij de
Luciatoren zal er ook gevlagd worden en zal een bloemstuk namens de
gemeente komen te liggen. Verder willen wij iedereen uitnodigen om op 4 of 5
mei een wandeling door het dorp te maken en even stil te staan bij het
oorlogsmonument aan de voet van de Luciatoren. We willen u vragen of u een
paar bloemen uit eigen tuin mee wilt brengen om bij het monument neer te
leggen. Natuurlijk dient u hier ook gepaste afstand van elkaar te houden.
Het is 76 jaar geleden dat wij bevrijd zijn. Laten we onder
deze bijzondere omstandigheden waarin we nu verkeren
vooral hen herdenken aan wie wij onze vrijheid te danken
hebben. Het is dan een kleine moeite om een kaarsje aan te
steken, de vlag uit te steken of om een bloemetje te komen
brengen.
Zij verdienen het om eeuwig herinnerd te worden.
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Nieuws vanuit de dorpsraad…
Corona
We snakken met zijn allen naar meer bewegingsvrijheid. Het
vaccinatieprogramma is opgestart, maar loopt nog niet zo voorspoedig als
gehoopt. Er zit niet anders op dan geduld te bewaren en ons goed aan de
basisregels te houden: 1,5 meter afstand bewaren, goed de handen
wassen en bij klachten thuis te blijven. Alleen als we daar aan vasthouden
en steeds meer mensen gevaccineerd zijn, kunnen we uit deze crisis
komen. We moeten nog even volhouden. Gelukkig hebben we in Steensel
voldoende afleiding. Vele inwoners zijn dagelijks bezig om de STEENselse
Kei te zoeken of de bijbehorende cryptische omschrijving op te lossen.
Tijdens Koningsdag zal er een speciale editie georganiseerd worden voor
de schoolgaande kinderen in Steensel. Een mooi initiatief waarmee op een
gezonde wijze (veel wandelen en buiten zijn) de saamhorigheid binnen ons
dorp versterkt wordt. Ook de herdenking van 4 mei en de viering van onze
bevrijding op 5 mei zal weer op een alternatieve wijze plaatsvinden. Het is
belangrijk om hier jaarlijks bij stil te staan. We willen dan ook iedereen
vragen om aan deze herdenking deel te nemen en een kaarsje te branden,
de vlag uit te steken of een bloemetje bij het bevrijdingsmonument te
komen leggen. Meer informatie over deze alternatieve herdenking staat in
deze Pierenbode.
Steensel weer één dorp
In deze Pierenbode wordt wederom de laatste nieuwsbrief van de
gemeente Eersel gepubliceerd. Het ontwerp van fase 2 (Steensel-Noord) is
niet alleen digitaal te zien. We hebben het ontwerp opgehangen in de
tuinkamer van De Höllekes, zodat deze vanaf het dorpsplein is te zien. Ook
hangt het ontwerp in het halletje van het kerkgebouw. De kerk is dagelijks
geopend. Mocht u naar aanleiding van dit ontwerp nog vragen,
opmerkingen hebben of een reactie willen geven, dan kan dat altijd via het
mailadres van de Dorpsraad: dorpsraadsteensel@outlook.com. Wij zorgen
er dan voor dat het bij de betreffende betrokkenen van het project terecht
komt. 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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Woningbouw senioren
De afgelopen weken is er door Belangenvereniging senioren Steensel (KBO
Steensel) met ondersteuning van KBO Brabant een onderzoek uitgezet bij
haar leden. Deze leden hebben een vragenlijst ontvangen om zo hun
mening en wensen rondom het thema ‘Langer thuis wonen’ kenbaar te
maken. De vragenlijst is samengesteld in samenwerking met Dorpsraad
Steensel en de werkgroep rondom welzijn in Steensel. De resultaten uit het
onderzoek zullen gebruikt worden om een beter beeld te krijgen van de
woonwensen van Steenselse Senioren. Nadat de woonwensen duidelijk zijn
zullen ze worden gebruikt bij het opstellen van de woon-zorgvisie door de
dorpsraad van Steensel. Deze visie zal vervolgens ingebracht worden bij
de woonvisie van de gemeente Eersel met als doel het realiseren van de
juiste seniorenwoningen in ons dorp. Uw mening is dus heel belangrijk!
Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek wordt er een
bijeenkomst georganiseerd om verder te praten over de vervolgstappen en
het onderwerp welzijn. Bent u 65 jaar of ouder (KBO-lid of niet) en wilt u
hieraan deelnemen? U kunt dan een e-mail sturen naar Judith Leijssen,
stagiaire bij KBO Brabant (jleijssen@kbo-brabant.nl). U zult van haar een
uitnodiging ontvangen om hier over te praten. Als u liever alleen een email stuurt met uw woonwensen of uw kijk op het huidige woningaanbod
in Steensel is dit natuurlijk ook van harte welkom.
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
De aannemer FPH Ploegmakers is met zijn rioleringswerkzaamheden bij
Fase 3 (Heuveleind) aanbeland. Inmiddels is het eerste deel van de Frans
van Nunenstraat weer voorzien van nieuwe bestrating. 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. De fasering
en planning, zoals vermeld in de vorige Pierenbode, is ongewijzigd.
Fase 2 (Steensel Noord, omgeving Steenselse toren)
Het ontwerp
Alle bewoners in Fase 2 hebben een brief ontvangen met een link naar een
website waarop het ontwerp van Steensel Noord te zien is. Dit ontwerp is
tot stand gekomen in samenwerking met de klankbordgroep en Ducot
Engineeringsbureau. Reacties van bewoners op het ontwerp zijn
beoordeeld en voor zover mogelijk verwerkt. Het ontwerp sluit goed aan
bij Fase 1. Dorpsraad Steensel is enthousiast over het ontwerp en ook het
College van B&W heeft ingestemd met het plan. Het ontwerp kunt u
bekijken via www.eersel.nl/steensel-weer-een-dorp.

Tekening: ontwerp Fase 2
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Uitwerking ontwerp
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.
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.

Koningsdag 2021
Op Koningsdag kunnen ook de kinderen op
zoek naar de STEENselse Kei. In het dorp
liggen STEENselse keien verstopt die aan de
hand van cryptische omschrijvingen kunnen
worden gevonden. Vind jij een STEENselse
Kei, dan ontvang je één van de leuke
prijzen. Heb je geen STEENselse Kei
gevonden, wees dan niet getreurd, dan mag
je je geluk beproeven in de grabbelton.
Natuurlijk mag een ijsje niet ontbreken!
Wij hanteren 3 tijdsblokken:
11:30u – 13:00u – kinderen uit groep 1 t/m 4 in gezinsverband;
13:30u – 15:00u – kinderen uit groep 5 en 6 zelfstandig of in gezinsverband;
15:30u – 17:00u – kinderen groep 7/8 zelfstandig.
Hoe geef ik mijn kind(eren) op?
Enthousiast geworden, geef je kind(eren) op door een email te sturen naar
stinselsekwis@live.nl. Vermeld hierbij het aantal kinderen dat mee wilt doen en
in welke groep ze zitten.
De prijsjes en ijsjes worden mede mogelijk gemaakt door Stichting Pierenbier
en Jumbo Daris Eersel. Waarvoor onze dank!!
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Trots op positieve resultaat inwonerspeiling!
Afgelopen oktober/november zijn er brieven rondgestuurd met daarin een link
naar een digitale vragenlijst: de inwonerspeiling. Hier doet onze gemeente
iedere twee jaar aan mee zodat we direct van onze inwoners te weten komen
hoe zij over verschillende dingen denken. In totaal hebben 1319 inwoners,
waarvan 129 uit Steensel, de vragenlijst ingevuld. Ik wil jullie hiervoor danken
want daaruit kunnen wij als gemeente Eersel, maar ook de Dorpsraad veel
informatie halen.
Steven Kraaijeveld, jullie dorpswethouder, is trots op de behaalde resultaten.
Nagenoeg alle onderwerpen zijn hoger gewaardeerd dan in 2018, maar zelfs
ook hoger dan gemeenten van vergelijkbare grootte. Ook ikzelf ben enthousiast
over de uitkomsten. De inspanningen van iedereen om met elkaar samen te
werken, naar elkaar te luisteren en rekening met elkaar te houden zijn niet
onopgemerkt gebleven en dat doet me goed!
Overal in onze gemeente is het percentage van inwoners die vinden dat
buurtbewoners op een prettige manier met elkaar omgaan gestegen.
Buurtbewoners staan meer dan voorheen voor elkaar klaar. Ook wordt
aangegeven dat inwoners en organisaties meer ruimte hebben gekregen om
ideeën en initiatieven te realiseren. Dit zie je dan ook weer terug in de
hoeveelheid inwoners die aangegeven hebben dat de leefbaarheid in hun buurt
vooruit is gegaan.
Dit soort berichten lees ik, als medewerker Dorpsparticipatie, natuurlijk erg
graag! Vooral het gedeelte waaruit de waardering blijkt dat wij als gemeente
initiatieven op het gebied van leefbaarheid ondersteunen en dat jullie, onze
inwoners, van mening zijn steeds meer betrokken te worden bij de aanpak van
de leefbaarheid in jullie buurt, doet mij goed. Ik durf wel te beweren dat we
SAMEN een goede weg ingeslagen zijn en wat mij betreft blijven we deze
vervolgen. Ik schrijf het woord ‘samen’ hierboven bewust met hoofdletters want
dat is wat mij betreft het sleutelwoord. Wat jullie samen in Steensel kunnen
bereiken moet je niet onderschatten! Ik ben ervan overtuigd dat iedere kern
beschikt over mensen met vaardigheden/ambachten/kunde/kennis waardoor
bijna alles realiseerbaar is. En wanneer het dan gaat om initiatieven die ten
goede komen aan de sociale betrokkenheid en leefbaarheid in Steensel bestaat
ook participatieprogramma Dorpen Maken Het Verschil nog om ‘het bootje mee
van de kant te duwen’.
TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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Wil je nu meer weten over de inwonerspeiling? Of over de mogelijkheden van
Dorpen Maken Het Verschil? Op onze website www.eersel.nl kun je meer
informatie vinden. Je mag natuurlijk ook contact met mij opnemen via
telefoonnummer (0497) 5531 300 of emailadres a.wouters@eersel.nl. Houd
daarnaast De Pierenbode in de gaten. Zodra het weer mogelijk is zal ik
maandelijks in De Höllekes aanwezig zijn om met je in gesprek te gaan. Wie
weet waar we SAMEN toe in staat zijn!
Arian Wouters
Medewerker Dorpsparticipatie

Geen glas naast de glasbak
Tot ergernis van vele dorpsbewoners wordt er regelmatig glas naast de
glasbak gedumpt. Mensen brengen hun glas weg, maar als een vaas of
een vissenkom niet blijkt te passen laten ze die naast de glasbak staan.
Er ligt altijd wel wat. Daar gaan kinderen mee aan de haal, dat houd je
niet tegen. Zowel de grond rondom de glasbak als de parkeerplaats
liggen bezaaid met glasscherven.
“Pas het glas niet in de glasbak? Neem het dan weer mee terug
naar huis of breng het naar de Milieustraat Eersel”

Mededeling van Nieuwe Levenskracht Steensel
De donateursactie is verplaatst naar 7 tot en met
12 juni 2021. De kermisloterij die door de Nieuwe
Levenskracht wordt georganiseerd komt dit jaar te
vervallen. Tot ziens

Gevonden voorwerpen
Gevonden 24 maart 2021, twee huissleutels aan een leren sleutelhanger op de
parkeerstrook aan de Riethovenseweg. Mieke Dekkers. 0651802038
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Bereikbaarheid Steensel
jan – apr

Wegafsluiting de Locht
Verbreding de Locht (Steensel – Koningshof)
Aanbrengen asfalt en twee richtingen fietspad zuidzijde.

mei – jun

Wegafsluiting deel Eindhovenseweg (4 weken)
Vervangen betonplaten Eindhovenseweg, vanaf komgrens
Steensel tot rotonde
TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES

