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Dorpskalender augustus-september
Datum

Activiteit

Organisatie

9 sept.
23 sept.

Film in de Höllekes
Repaircafé Steensel

Wim Klomp en Jan Willems
Repaircafé Steensel

In de maand september verschijnt er geen Pierenbode ivm de
zomervakantie.
Berichten/activiteiten voor de maand oktober kunt u tot 18.00 uur op 18
augustus 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

Beheerders 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
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
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Het bloedprikken in de Höllekes gaat gedurende
de vakantieperiode gewoon door op de bekende
tijden!
Er is inmiddels een eerste evaluatie geweest waaruit bleek dat er in de
afgelopen 4 maanden nog niet voldoende gebruik werd gemaakt van het
bloedprikken in de Höllekes. Bij de evaluatie is door ons aangegeven dat
het moment van prikken in de middag echt ongeschikt is. Diagnostiek voor
U heeft toegezegd om nog eens van alle kanten te bekijken of het toch niet
in de ochtend kan. Naast het ongemakkelijke van het huidige tijdstip is de
middag ook niet haalbaar als je nuchter moet worden geprikt of voor de
trombosedienst (die zijn uitslag rond 12.30 uur binnen moet hebben). Op
dit moment maakt 71% van het potentieel aan Steenselse mensen
regelmatig bloed laat prikken gebruik van het bloedprikken in de Höllekes.
Bij 90% is het kosten neutraal. Blijf als het enigszins kan er graag gebruik
maken, want dan hebben we het meeste recht van spreken om de tijden
aan te passen naar onze wens: vroeg in de ochtend. In september is er
weer een evaluatie. We houden u op de hoogte!
Bloedafname: oneven weken op donderdag van 13.45u – 14.45u
Bloedafname alleen mogelijk met afspraak! Maak via
www.debloedafname.nl of via 088 – 21 41 149 een afspraak
voor bloedafname.
Huishoudelijk hulp gezocht
Wij, een gezin in Steensel met 2 kinderen van 7 en 13, zoeken een
huishoudelijk hulp die een keer in de week ongeveer 3 uurtjes kan komen
poetsen. Onze voorkeur zou uitgaan naar de vrijdag maar maandag of
dinsdag kan ook. We hebben een hele lieve hond (Golden Retriever) die op
dat moment ook thuis is maar als je haar een keer aait, heb je verder geen
last van haar. Ze ligt ook het liefste buiten op het gras.
Heb je interesse? Bel of app ons dan via 06-48420721
Groetjes, Marc en Miriam Keeris
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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.
De prijswinnaars voor thema 'Water' zijn bekend !!
Het was een moeilijke keuze, maar we hebben gelukkig na zorgvuldig
overleg een keuze kunnen maken. Voor de maand juni is er 1 prijswinnaar
in de categorie ‘Volwassenen’ en 1 prijswinnaar in de categorie 'Jeugd'.
categorie Volwassenen:
Peter van der Aalst

categorie jeugd:
Ilja Jansen
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Benieuwd naar de foto’s:
Alle ingezonden foto’s zijn te zien op onze facebookpagina. Maar de
winnende foto’s krijgen een maandlang een eervolle plek in de Höllekes.
Echter i.v.m. de vakantiesluiting van de Höllekes zullen we de foto’s van
de winnaars van de maand juni ophangen in de tuinkamer van De Höllekes,
zodat deze vanaf het dorpsplein te zien zijn.
Vakantie opdracht juli/augustus
Inmiddels hebben we al mooie, leuke en originele foto’s mogen ontvangen
voor het thema ‘Dieren’. Jullie hebben nog tot 31 augustus 2021 de tijd om
mee te doen aan de tweede opdracht. Dus maak een foto waarop een dier
of meerdere dieren centraal staan. Laat je fantasie de vrije loop!!
Omdat we de vakantieperiode ingaan en de eerst volgende Pierenbode pas
eind september weer uitkomt, geven we alvast de opdracht voor de maand
september.
Opdracht september
De uitdaging voor de maand september is om een foto te maken waarop
de kleur GROEN centraal staat. Het fotograferen van de natuur ligt bij deze
opdracht voor de hand, maar de foto’s hoeven dus niet in de natuur
gemaakt zijn. Ook niet-natuurfoto’s mag je insturen, zolang de kleur groen
maar een duidelijke hoofdrol speelt in de foto. Hoe meer groen, hoe beter!
Regeltjes:
- De foto’s dienen in de maand van de betreffende opdracht in Steensel
te zijn gemaakt.
- De foto’s moeten door jou zijn gemaakt.
- Je mag meedoen met twee foto’s.
- Stuur je foto naar: hetmooisteplaatjevansteensel@outlook.com, of
plaats je foto onder de betreffende opdracht op Facebook. Geef aan
of je in de categorie 'JEUGD (t/m 16 jaar)' of 'VOLWASSENEN' valt en
waar je de foto hebt gemaakt (locatie).
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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 jou 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

Buurtbiljart
In september willen we weer beginnen met het buurtbiljart. Het is een
gezellig toernooi en je hoeft geen super biljarter te zijn. Lijkt het je leuk
om met anderen buurtgenoten een partijtje te spelen, geef je dan snel op
bij Cobie of Marlies via beheer@dehollekes.nl.
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Film op de 2e donderdag van de maand

9 september 2021 14.00 uur in “De Höllekes”.
An Unfinished Life
Het is het verhaal van een norse Wyoming rancher
(Robert Redford) die zijn relatie met zijn worstelende schoondochter (Jennifer Lopez) en voorheenonbekende-aan-hem kleindochter moet verzoenen,
nadat ze onverwacht op zijn ranch verschijnen en
vragen om bij hem en zijn gehandicapte beste
vriend en buurman (Morgan Freeman) te blijven.
Kom genieten van deze mooie film in “De Höllekes”

Oproep
We zijn onze zolder aan het opruimen en willen graag speelgoed
aanbieden, waar iemand anders misschien blij mee is. Interesse neem
contact op met Andrea van der Heijden – Renders, Eindhovenseweg 22,
04975-13006. Het gaat ons niet om het geld, maar een leuke attentie of
een kopje koffie stellen we zeer op prijs.
Beste (nieuwe) inwoners van Steensel en buurtschap de Hees
Afgelopen jaar, is door de Corona crisis ons gemeenschapshuis helaas
lange tijd gesloten geweest. Maar wij hebben in de tussentijd niet stil
gezeten, in tegendeel. Wij hopen jullie ook weer heel snel te mogen
verwelkomen.
Om het voor U en alle verenigingen in Steensel mogelijk te maken om
kosteloos gebruik te blijven maken van onze faciliteiten zijn wij afhankelijk
van U allemaal en Uw bijdrage als “vriend van de Höllekes “. Wij zullen dit
de komende tijd op verschillende manieren bij U onder de aandacht
brengen.
Als U niet wilt wachten kunt U in de tussentijd al eens op onze website
kijken wat U kunt doen om “vrienden “ te worden.
Graag tot snel
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Klankbordgroep en inbreng jongeren voor project
visieplan wonen, welzijn en zorg Steensel
Samen met de Seniorenraad, Adviesraad Sociaal Domein Eersel en de
gemeente Eersel startte de dorpsraad van Steensel een traject om na te
denken over hoe ons dorp voor alle inwoners op zijn best zou zijn om in te
leven en wonen, van jong tot oud. En wat we kunnen doen om dat beter
mogelijk te maken.
Aanleidingen zijn enerzijds ontwikkelingen zoals dorpsvernieuwing
(Steensel weer 1 dorp, het gemeenschapshuis dat in principe naar de kerk
verhuist, het voor bebouwing vrijkomende huidige dorpsplein). Anderzijds
is er een toenemende noodzaak om zelf als bewoners meer heft in handen
te nemen bij een terugtrekkende overheid, vergrijzing en toenemende
schaarste aan professionele zorgverleners. En beperkte samenhang tussen
bouwen, dorpsinrichting, leefbaarheid en welzijn.
We ervaren dat Steensel voor velen al jaren een actief en fijn dorp is om
in te leven en wonen. Echter, naar de toekomst toe zullen we de handen
ineen moeten slaan want het blijft niet vanzelf zo. Dat geeft ons nu ook
meer mogelijkheden om Steensel, met omgeving en voorzieningen meer
naar eigen wensen en ideeën in te richten en onderhouden. De gemeente
en andere partners staan
momenteel namelijk zeer voor open voor
zogenaamde burgerparticipatie. Dit hebben we tot dusverre ook kunnen
ervaren bij de projecten Steensel weer 1 dorp en Hart van Steensel.
Dan is het belangrijk het eerst eens te worden over waar we eigenlijk voor
ons dorp naar streven, en wat de beste manier om daarin verder te komen
is. Hiervoor is een projectgroep ingericht met vertegenwoordigers van
diverse organisaties (zie onder). Deze doet zoveel mogelijk voorwerk zoals
het opstellen van een conceptvisie en -missie en thema’s waar actiepunten
aan worden gehangen.
Echter, we kunnen en willen helemaal niets zonder draagvlak. We willen
het juist oppakken vanuit de ervaringen en wensen van alle Steenselnaren.
Horen wat goed gaat, beter kan of ontbreekt. En welke aanpak het beste
is.
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Daarom nodigen we alle verenigingen, de basisschool, de Hollekes,
zorgprofessionals en woningbouwvereniging uit om in 2 zogenaamde
klankbordgroep bijeenkomsten mee te denken. We vragen dan hoe zij
aankijken tegen de eerste gedachten van de projectgroep en wat zij zelf
en hun organisatie of vereniging nodig hebben om daaraan bij te dragen.

De eerste klankbordbijeenkomst is op 27 september, van 20.00- max.
22.00 uur in de Höllekes. Elke vereniging ontvangt in de week van 15 juli

een uitnodiging. Mocht de vereniging waar u bij aangestoten bent niet
uitgenodigd zijn, laat het dan graag weten, dan volgt deze alsnog.
Leden projectgroep visieplan: Tonny Haegens en Jac Maas (Senioren
belang), Mirte Widdershoven (huisarts), Karin Snijders (wijkverpleegkundige Zuidzorg), Leon Caers, Ad Bastiaanse (Adviesraad Sociaal Domein
Eersel), Els van Daal (KBO-Brabant), Judith Leijssen (student Fontys
Academie), Marc Keeris, Hennie Daniels en Arnold Romeijnders (dorpsraad
Steensel). Correspondentie: arnoldromeijnders@outlook.com.
Apart willen we graag van jongeren horen hoe zij tegen ons dorp aan
kijken, welke ideeën er bij hen leven. Jongeren van 12 t/m 16 zijn welkom

op maandag 13 september in de Höllekes van 19.00-20.00 uur. Jongeren
van 17 t/m 21 zijn welkom op maandag 20 september in de Höllekes van
19.00-20.00 uur. Zij worden ontvangen door Judith Leijssen en Hennie

Daniels. Jongeren: laat graag je stem horen: we hebben je nodig!
Aanmelden kan bij jleijssen@kbo-brabant.nl (06-31228841, evt. via
whatsapp).
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Hart van Steensel
De parochie Samen Willibrordus in 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 in oktober 2020 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.
Haalbaarheidsonderzoek
De afgelopen tien maanden is er hard gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek.
Diverse werkgroepen uit Steensel hebben hun input gegeven. In het
haalbaarheidsonderzoek is gekeken naar de volgende vier deelgebieden:
•
Functionele haalbaarheid: Kunnen alle gewenste activiteiten 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?
•
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 het haalbaar is om de het
gemeenschapshuis te verplaatsen naar het kerkgebouw. Het haalbaarheidsonderzoek
is openbaar en via onderstaande link op de site van de gemeente op te vragen:
https://eersel.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/9f6b284d-2798-4655a288-98ae290345ca?documentId=c2668d44-d185-423d-bd6a-7ee52e2c67dc.
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Gemeenteraad
Het plan ‘Hart van Steensel’ is inmiddels opgenomen in de voorjaarsnota van de
gemeente Eersel. Dit betekent dat er geld is gereserveerd voor de uitvoering van het
plan. 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 hoe dit plan naadloos aansluit op de visie om van Steensel weer één dorp te
maken. Het is een unieke kans om de historische dorpskern terug te laten keren naar
zijn oorspronkelijke plek. Op dinsdag 29 juni is het plan ‘Hart van Steensel’ door de
gemeenteraad inhoudelijk besproken. Op 14 juli 2021 heeft de gemeenteraad
unaniem besloten om het plan goed te keuren en te laten uitvoeren in 2022 en 2023.
Zowel de gemeenteraad als de wethouder spreken lovende woorden over het initiatief
en de aanpak vanuit Steensel. Menig politieke partij geeft aan dat Steensel het
verdient om een mooie dorpskern te krijgen en dat het zeer gewaardeerd wordt hoe
het plan tot stand is gekomen.
Coalitie Steensel
De coalitie Steensel is erg verheugd door het unanieme besluit van de gemeenteraad.
In een hele korte tijd is er erg veel werk verzet. Niet alleen door de werkgroepleden
uit Steensel, maar zeker ook op het gemeentehuis. Een project dat normaal
gesproken twee tot drie jaar kost om door de gemeenteraad te krijgen, is in tien
maanden tijd gerealiseerd. Dit is een compliment aan alle partijen die hier aan
meegewerkt hebben. Onze dank gaat dan ook uit naar de kwartiermaker, alle
werkgroepleden, de gemeente Eersel en het parochiebestuur in Eersel voor hun
constructieve bijdrage de afgelopen maanden.
Volgende projectfase
Door de goedkeuring van de gemeenteraad kunnen we door naar de volgende
projectfase. De volgende stappen staan voor dit jaar nog op de planning.
•
Ondertekening intentieovereenkomst Stichting Gemeenschapshuis de Höllekes
- Gemeente Eersel voor het gebruik van het kerkgebouw
•
Ondertekening koopovereenkomst Parochiebestuur Samen Willibrordus –
Gemeente Eersel
•
Aanstellen nieuwe projectleider transformatie kerkgebouw
•
Opstarten ruimtelijke procedures
•
Afstemming van het plan ‘Hart van Steensel’ met de plannen van SW1D
(Steensel weer één dorp), over de invulling van het nieuwe dorpsplein
•
Uitvoeren bouwkundig onderzoek en kostenraming
•
Openbare aanbestedingsprocedure en selectie architect
•
Opstellen eerste schetsontwerp
Vanzelfsprekend zullen de omwonenden en direct betrokkenen (zoals verenigingen)
bij het ontwerp worden betrokken. In de loop van 2022 wordt het ontwerp verder
gedetailleerd uitgewerkt en volgt de aanbestedingsprocedure voor
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verbouwingswerkzaamheden. Als alles vlot verloopt verwachten we eind 2023 het
nieuwe gemeenschapshuis op te kunnen leveren. Op maandag 4 oktober zal de
coalitie Hart van Steensel tijdens de openbare dorpsraadvergadering een verdere
toelichting geven hoe dit plan tot stand is gekomen en hoe het project verder zal
worden vormgegeven.
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.

Slaapt u als een roos of ligt u wakker van vliegverkeer?
Doe mee aan een onderzoek naar slaapkwaliteit rond Eindhoven Airport
Voor een onderzoek naar het effect van vliegverkeer op de slaapkwaliteit
zijn we op zoek naar mensen die in de omgeving van Eindhoven Airport
wonen. Met uw deelname draagt u bij aan kennis over de invloed van
luchtverkeer op de slaapkwaliteit. Het onderzoek is opgezet door de
Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), ondersteund door het Centrum
voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe, Belangenbehartiging Omwonenden Welschap (BOW) en Stichting Leefbaarheid Luchthaven
Eindhoven (SLLE).
Woont u binnen een straal van 30 km rond Eindhoven Airport en bent u 18
jaar of ouder?
Dan kunt u deelnemen aan het onderzoek naar de invloed van vliegverkeer
op de slaapkwaliteit. U vult dagelijks een slaapdagboek in via een app op
uw telefoon of tablet. Uw informatie over slaap zal later anoniem gekoppeld
worden aan gegevens over het luchtverkeer. Deelname is vrijwillig, en kan
te allen tijde worden gestopt. Alle gegevens worden anoniem verwerkt en
opgeslagen in een beveiligd systeem. Voor meer informatie en aanmelden:
www.slaaponderzoekeindhoven.nl
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Padel bij TV Steensel?
Maandag 12 juli hebben de leden van Tennisvereniging Steensel ingestemd
met de aanleg van twee padelbanen op het tennispark, mits het financiële
plaatje rond komt. Padel is de snelst groeiende sport ter wereld (en in
Nederland). Het is een mix tussen tennis en squash. Het is minder
technisch en daardoor vrij makkelijk te leren (anders dan tennis), waardoor
je snel leuke rally’s kunt spelen. Een super mooie aanvulling op het
sportaanbod in Steensel en voor alle leden van de tennisvereniging. Twee
sporten voor de prijs van één (€ 100,- voor een heel jaar)!
Om de padelbanen ook daadwerkelijk te kunnen realiseren, financieren we
als vereniging een groot gedeelte zelf. We zijn echter ook op zoek naar
sponsoren, mensen die een schenking of een lening gecombineerd met een
periodieke schenking willen doen (dit laatste is fiscaal aftrekbaar) en leden
die ledencertificaten willen kopen (bedrag krijg je op termijn weer retour).
Zie jij padel wel zitten en wil je financieel bijdragen aan de realisatie van
deze banen? Ga naar onze website om je aan te melden. Dit kan door
onderstaande QR code te scannen met je telefoon of door de link te
gebruiken:
tvsteensel.nl/form/padel

Je kunt ook een bericht sturen naar secretariaat@tvsteensel.nl. Wij
nemen dan z.s.m. contact met je op.
Wij hopen medio september een definitief besluit te kunnen nemen over
de aanleg van de banen, zodat we vanaf 2022 deze ontzettend leuke sport
ook in Steensel kunnen beoefenen.
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Nieuws vanuit de dorpsraad…
Openbare dorpsraadvergadering
Noteer alvast maandagavond 4 oktober om 20.00 uur in uw agenda voor de
openbare dorpsraadvergadering. Er is genoeg te bespreken. Vanzelfsprekend
staan de projecten ‘Steensel weer één dorp’ en ‘Hart van Steensel’ dan op het
programma. We geven ook een toelichting op het visieplan ‘welzijn en wonen’.
Waarschijnlijk komt er eind van het jaar nog een tweede openbare
dorpsraadvergadering. In deze tweede vergadering zullen de plannen met
betrekking tot de herinrichting van het stroomgebied van de Run verder
toegelicht worden. Mocht er nieuws zijn over mogelijke inbreidingsplannen dan
zullen deze zeker op een van deze twee vergaderingen besproken worden.
Steensel weer één dorp
De werkzaamheden van fase 1 vorderen gestaag. De Frans van Nunenstraat is
vrijwel gereed en de Joseph Schulteweg kan al bestraat worden. Na de vakantie
volgt nog de Korte Kerkstraat. Het ontwerp van fase 2 (Steensel-Noord) is
vrijwel gereed en zal tijdens de openbare dorpsvergadering toegelicht worden.
Het is de bedoeling om in het najaar de tweede fase van het project te gaan
aanbesteden, zodat begin 2022 gestart kan worden met de werkzaamheden.
U kunt de nieuwsbrief over dit project ontvangen door u zelf te abonneren.
Aanmelden kan op de site van de gemeente:
www.eersel.nl/steenselweereendorp.
Fietspad Riethovenseweg
Na meer dan 25 jaar komt er dan eindelijk een fietspad te liggen tussen Steensel
en buurschap de Stevert. De beide buurtverenigingen zijn al geïnformeerd en
ook de dorpsraad is bij het plan betrokken. De buurtverenigingen hebben enkele
wijzigingen voorgesteld ten aanzien van het huidige ontwerp. In dit ontwerp is
sprake van een breed tweezijdig fietspad aan de rechterkant van de weg (van
Steensel naar de Stevert), waardoor er een heleboel bomen gekapt moeten
worden en de unieke tunnel van bomen zal verdwijnen die het gebied net zo
kenmerkt. Daarnaast is voorgesteld om verkeersremmende maatregelen te
treffen voor het doorgaande autoverkeer. Er wordt erg hard gereden op de
Stevert en de Riethovenseweg. Ook is er gekeken naar mogelijkheden om het
landbouwverkeer via het Stuivertje de A67 te laten oversteken. Momenteel kan
het landbouwverkeer alleen maar via het viaduct tussen Steensel en Knegsel de
snelweg oversteken. Vandaar dat er bovengemiddeld veel landbouwverkeer
door deze straten rijdt. Bij het voeren van gespreken hierover met de gemeente
trekken we samen op met de dorpsraad van Knegsel.
TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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Herontwikkeling beekdal de Run
Waterschap De Dommel werkt, samen met gebiedspartners, aan een natuurlijk
en uitnodigend beekdal van de Run. Een meanderende beek met meer stroming
en afwisseling, waardoor de kwaliteit van het water verbetert. Daarbij ook een
beekdal dat beter in staat is om de gevolgen van klimaatverandering op te
vangen. Vanwege corona is het niet mogelijk geweest om dit ontwerp verder
toe te lichten. Vandaar dat Waterschap de Dommel een videopresentatie heeft
gemaakt over de plannen. Dit filmpje is terug te vinden op Youtube onder de
titel: ‘Presentatie voorlopig ontwerp beekdal de Run, deelgebieden Stevert en
Heers’. De digitale lezers van de Pierenbode kunnen op deze link klikken:
https://www.youtube.com/watch?v=1xrpINOb-PI .
Zwerfvuil verzamelen
Wij zien regelmatig mensen zwerfafval verzamelen en hebben daarom contact
gezocht met de gemeente om dit te stimuleren en te ondersteunen. Vandaar
dat er vanaf 6 september in de Höllekes prikstokken, handschoenen, hesjes en
zakken klaar liggen voor diegene onder ons die tijdens een wandeling of hond
uitlaten zwerfvuil willen verzamelen. We zien nog steeds in ons mooie
buitengebied allerlei zwerfvuil liggen. We hopen dat we met dit initiatief
meerdere mensen kunnen overhalen om individueel of in groepsverband
zwerfvuil te verzamelen. We hebben voor 10 personen materiaal liggen, en dus
kun je met groepjes tot 10 personen aan de slag. De volle zakken kunnen ook
bij de Höllekes worden ingeleverd en de gemeente zal die van tijd tot tijd komen
ophalen. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat ons buitengebied schoon 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.

Repair Café Steensel weer van start
Op donderdag 23 september 2021 herstarten we weer het Repair Café van
9:30-12:00 in Gemeenschapshuis De Höllekes. Bezoekers nemen van thuis
kapotte spullen mee. In het Repair Café gaan de bezoekers samen met de
deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren. Wie niets heeft
om te repareren, neemt een kop koffie of thee. Of gaat helpen bij een
reparatie van iemand anders. Je kunt ook altijd inspiratie opdoen.
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Harrie Huijbers Cronieck
Nogmaals oude bebouwing
Zoals gezegd in de vorige Pierenbode is de Joseph Schulteweg, nu onder
reconstructie, een van de oudste straten in Steensel. Daarom is de
bebouwing erlangs ook eeuwen oud of daarnaar terug te herleiden. Zo
staat prominent in het midden van de straat de oude school uit 1884.
Tussen deze en de huidige basisschool heeft
Steensel nog twee keer een nieuwe school
gekend (nu Auto Van Happen en op het
dorpsplein), maar beide zijn gesloopt.
Echter, de oude school aan de Joseph
Schulteweg staat er nog steeds, later
omgevormd tot woning, en is bestempeld tot
gemeentelijk monument. Wat veel mensen
niet weten is dat de nieuwe school, toen in
1884, tegen het bestaande schoolhuis werd
aangebouwd. De aanneemsom bedroeg ƒ
2.339,- (guldens) en aannemer Chr. Jonkers
uit Oerle moest voor dit bedrag tevens de
voormalige school ernaast verbouwen tot een beter ogende
onderwijzerswoning. Het nieuwe gebouw had slechts één lokaal dat in
tweeën verdeeld kon worden door de schoolbanken tegenover elkaar te
plaatsen. Er was geen stromend water aanwezig en het lokaal werd
verwarmd met twee potkacheltjes. En toch waren dat, naast meer daglicht
en ruimte, noodzakelijke verbeteringen ten opzichte van de vorige situatie.
Hoofdonderwijzer was toen Peter Cox, inmiddels een persoon waar we
meer van weten en die veel heeft achtergelaten in Steensel (zie het boek
‘Goeien aord op Stinsels zand’).
Grond en gebouw op deze locatie waren eigendom van het Armenbestuur,
destijds een soort plaatselijke bijstandsorganisatie. In 1823 werd dit pand
omgevormd van pastorie tot school met bijbehorend schoolhuis. Pastoor
Boeren liet in die jaren een nieuwe kerk bouwen aan de toren en een
nieuwe pastorie op het huidige kerkplein. De oude pastorie stond voordien
dichtbij de schuurkerk op de zuidhoek van deze straat (de hoek met de
Frans van Nunenstraat). In de protestantse tijd na de 80-jarige oorlog
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mocht de kerk aan de toren ongeveer anderhalve eeuw lang niet door de
katholieken (de ‘paapsen’) worden gebruikt.

Feitelijk was dit van pastorie tot school omgevormde pand niet meer dan
een verbouwd boerderijtje. De toenmalige onderwijzer Rademakers boerde
er ook bij. Om er school van te maken werd er voor ƒ 375,- aan verbouwd.
Het schoolgedeelte bestond uit niet meer dan een éénklassig vertrek. De
verwarming was een haardvuur dat gestookt werd met hout en klotturf uit
het goor. Hier woonde dus meester Cox met zijn gezin en ook zijn
opvolgers. Als laatste is meester Somers in 1921 meeverhuisd naar de
nieuwe school met woning aan de Eindhovenseweg. Het oude schoolhuis
op de foto wordt voor ƒ 2.680,- verkocht. Het komt in handen van Piet
Smetsers, bijgenaamd Piet de Post en getrouwd met Johanna Hoskens, die
er met zijn gezin gaat wonen. Zij en al hun kinderen Cees, Harrie, Hanna,
Gonda en Adriana komen in het gedicht voor van meester Van Nunen uit
1939/1940 over het slachten van de pier. Piet en Johanna vieren er in 1951
hun gouden huwelijk. Als laatste voor de sloop woont Abke van Herk er,
getrouwd met een kleindochter, en heeft er de grote tweekapper gebouwd.
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Scouting Steensel
Zeskamp
Op zondag 11 juli heeft scouting Steensel als afsluiting
van het speljaar een zeskamp georganiseerd voor de
jeugdleden, die ook een vriendje of vriendinnetje
mochten meenemen. De zeskamp vond deze keer
plaats rondom de blokhut. Ruim 40 kinderen hebben
fanatiek meegedaan aan de diverse (water)spelletjes.
Het was stralend weer dus een beetje nat worden was
wel lekker.
Eén van de zes spellen was een parcours, waarbij we de materialen werden
gebruikt die zijn aangeschaft met de prijs van de Steenselse kei; onder
andere een slackline en een ninja-line.
Zomerkamp
De leiding is ondertussen druk bezig met de laatste voorbereidingen voor
het zomerkamp. Dit vindt zoals gebruikelijk plaats in de eerste week van
de schoolvakantie.

TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES

Gemeenschapshuis “De Höllekes”

website:www.dehollekes.nl

19

Gezocht! Enthousiaste sportievelingen uit Steensel
en omstreken,
Ik wil me graag even voorstellen. Ik ben Nicole Reker, 48 jaar oud en
Zumba instructrice. Naast mijn 28 urige baan als Trainer MHFA geef ik al 6
jaar 3 uur in de week Zumba les in verschillende sportscholen” en nu ook
in Steensel.
Vorig jaar oktober ben ik in Gemeenschapshuis De Hollekes gestart met
het geven van een Zumba les aan een aantal fanatieke dames. Corona,
gooide al vlug roet in het eten, doordat de Hollekes moest sluiten en er
geen Zumba meer plaats kon vinden. In juni zijn we lekker buiten gaan
dansen waar we veel plezier hebben samen. Waarom nu weer een stukje
in de Pierenbode dan? Vanaf Dinsdag 14 september 2021 gaan we weer
elke dinsdag van 19.30u tot 20.30u binnen Zumba dansen. Dit gaat
plaatsvinden in “De gymzaal in Steensel” en wil ik jullie het volgende
voorstel doen.
De maand september zal door mij gebruikt gaan worden om te
inventariseren wat het animo is om op prettige swingende wijze wat kilo’s
te verbranden en dat wil ik doen met het volgende aanbod:
De eerste (proef) les die je in september en oktober mee kunt komen doen
kost € 5,- . Mocht je nu meer willen kan dat en is het mogelijk een 10
strippen kaart aan te schaffen voor € 60,- welke 3 maanden geldig zal zijn.
Na 3 maanden vervalt de kaart en kun je een nieuwe aanschaffen, maar
mocht je dat niet willen is het altijd mogelijk een losse les te volgen voor €
7,50 per keer.
Zelfs met 1,5m afstand kunnen we hier een 40 mensen kwijt dus schroom
niet om een keer uit te komen proberen. Ben je door het lezen van dit stuk
geënthousiasmeerd of geïnteresseerd? MELD JE AAN!
Dit kan op nicollekezumba@gmail.com en misschien zien we elkaar in de
Gymzaal in Steensel. Ook vragen die je hebt naar aanleiding van dit stuk
kun je naar het zelfde adres mailen.
Tot dan
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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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