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Dorpskalender

(een overzicht van alle georganiseerde dorpsactiviteiten in Steensel)

De redactie: Marcha Jansen-Bierhof (06-14216234)
Berichten/activiteiten voor de maand juli kunt u tot 18.00 uur op 18 juni per mail
aanleveren via pierenbode@dehollekes.nl. De redactie behoudt zich het recht voor
om het bericht te weigeren of aan te passen, ontvangst wordt bevestigd.
Om een compleet inzicht te geven in alle activiteiten die georganiseerd
worden in het dorp, verzoeken wij u om uw dorpsactiviteit ook te
vermelden in ‘De Dorpskalender’ www.dehollekes.nl/dorpskalender.
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de redactie.
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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
Bloedprikken
Donderdagochtend (oneven weken)
(tussen 7.45 en 8.30 uur)
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Even voorstellen…..
Hallo allemaal,
Vanaf 1 april zal je mij op maandag, dinsdag en donderdag
zien in De Höllekes als medebeheerder en daarom wil ik
me graag even voorstellen. Mijn naam is Manon Donkers,
ik ben 38 jaar en woon sinds 3 jaar in de Weebosch. Daar
woon ik met mijn man Dennis en mijn dochters Bente van
14 jaar en Sanne van 12 Jaar. Voor ik aan deze nieuwe
uitdaging begon, heb ik 10 jaar bij het Vennenbos in de
horeca gewerkt. Het leukste aan de horeca vind ik het
contact met de mensen, gezellig een praatje maken en proberen iedereen
met een goed gevoel naar huis te laten gaan. Ik heb heel veel zin om deze
uitdaging voor, maar vooral samen met jullie aan te gaan. Daarnaast ga ik
me ook bezig houden met het organiseren van activiteiten en alles wat er
in De Höllekes te doen is. Daarom ben ik benieuwd wat jullie graag voor
activiteiten/evenementen in De Höllekes zouden willen zien of doen. Deze
ideeën kunnen voor zowel de jeugd, tieners, volwassenen als voor de
oudere zijn. Stuur een mailtje met je ideeën naar beheer@dehollekes.nl of
laat een briefje achter bij de bar. Heeft u ideeën of tips, dan horen we het
graag. Ik hoop jullie snel een keer te zien in De Höllekes. Heb je zin in een
kopje koffie, gezellig een praatje of zijn er vragen, je bent altijd welkom.
Groetjes Manon Donkers
Welkom in Steensel
Wat leuk dat je bent komen wonen in ons mooie dorp Steensel. Wij wensen
je veel woonplezier toe en hopen je binnenkort te ontmoeten tijdens één
van de vele activiteiten in ons dorp! Laat even via gwouters@dehollekes.nl
weten waar je pas bent komen wonen, dan ontvangt u van ons een leuke
welkomstattentie.
Promoot je bedrijf, club, vereniging, winkel of andere organisatie

Jij hebt nu de kans om je bedrijf, club, vereniging, winkel of andere
(vrijwilligers)organisatie onder de aandacht te brengen bij de nieuwe
inwoners van Steensel! Neem even contact op met Gonny Wouters via
0497-517139 of gwouters@dehollekes.nl wat mogelijk is.
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Jazeker! De Wielerronde van Steensel gaat weer van start
Als organisatie hebben we het verschrikkelijk gevonden om 2 jaar lang te
moeten wachten om het mooiste evenement van het jaar weer te mogen
organiseren. Natuurlijk hadden wij steeds begrip voor de maatregelen die
er zijn genomen aangaande Corona, ook wij konden daar niet omheen.
Gelukkig kunnen we dat nu voorzichtig achter ons laten en er weer vol voor
gaan. Omdat ons dorp op dit moment een behoorlijke opfrisbeurt aan het
krijgen is en ook ons parkoers daar voor een heel groot gedeelte in is
meegenomen zijn we genoodzaakt om de start en finish te verplaatsen. De
bocht bij restaurant Lekkerr is te gevaarlijk geworden gezien daar bij het
uitkomen van de bocht meteen een bloembak geplaatst is. Omdat er kort
voor de finish steeds enorm hard word gefietst is het niet verantwoord de
wielrenners daarmee te confronteren. Op aanraden van de consul van de
KNWU die met ons het parkoers heeft bekeken hebben we daarom het
besluit genomen de start/finish te verplaatsen naar de Riethovenseweg ter
hoogte van Fellows. Het parkoers hoeft met deze maatregel verder niet te
worden aangepast en daar zijn we enorm blij mee. Deze nieuwe aanpassing
zal zeker de eerstkomende twee jaren doorgevoerd gaan worden en daarna
hopen we te kunnen starten en finishen op het nieuwe dorpsplein voor de
kerk op de Eindhovenseweg. We zien jullie allemaal graag op
kermismaandag 15 augustus op het parkoers!
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Nieuws vanuit de dorpsraad…
Visieplan Welzijn, Wonen en Zorg
Tijdens de druk bezochte dorpsraadvergadering van 7 maart jongstleden, is het
visieplan Welzijn, Wonen en Zorg toegelicht aan de Steenselse bevolking. Dit
visieplan is mede met de hulp van de volgende partners tot stand gekomen: De
Belangenvereniging Senioren Steensel, Adviesraad Sociaal Domein, gemeente
Eersel, Huisartspraktijk Steensel, Thuiszorg (Zuidzorg) en KBO-Brabant.
Het visieplan is te downloaden via de link:
https://dorpsraadsteensel.nl/werkgroepen/welzijn-en-zorg/.
De missie van het visieplan wordt uitgelegd aan de hand van 6 thema’s. Aan elk
thema is een stelling gehangen voor discussie.
Thema 1: Versterken sociale cohesie en levendigheid. Stelling: “In mijn droom
is de huiskamer van de Höllekes altijd open en uitnodigend om binnen
te lopen voor een gezellig praatje”. In de discussie is bijval voor deze
stelling. Aangegeven wordt dat de huidige Hollekes niet uitnodigend
is en veel van de activiteiten niet zichtbaar naast elkaar plaatsvinden.
Meer transparantie is aantrekkelijk! Meer muren weg en graag
aansluiting op buitenruimte.
Thema 2: Helpen bij (dreigend ) kwetsbare positie. Stelling: “Mensen moeten
maar om hulp vragen. Als ze niet om hulp vragen hoef ik niets te
doen”. In de discussie wordt aangedragen: er is veel onwetendheid
over de hulpmogelijkheden, veel mensen weten geen weg in de
hulpverlening. Officiële instanties hebben geen tijd meer om naar de
mensen thuis te komen. De zogenaamde “antennegroep”, die 7 jaar
geleden met veel enthousiasme in Steensel van start ging, is nooit
goed gaan lopen. De reden waarom is tot op heden niet duidelijk.
Wel wordt verondersteld dat het actief signaleren van hulpvragen
door deze groep onvoldoende uit de bus kwam doordat er geen actief
samenwerkend netwerk omheen zat, zoals dat nu wel beoogd wordt.
Leden van de voormalige antennegroep worden uitgenodigd zich te
melden met ideeën of suggesties bij de werkgroep welzijn en zorg
van de dorpsraad. De conclusie is dat er een actievere houding van
dorpsgenoten moet komen om daadwerkelijk tot hulp te kunnen
komen. Een samenwerkend netwerk en het aanstellen van een
dorpsondersteuner die hulpvragen en -mogelijkheden met elkaar
verbindt, zijn daarbij noodzakelijk.
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Thema 3: Inrichten van wonen, woonomgeving en infrastructuur. Stelling: “Er
is voldoende aanbod van woningen om in Steensel te kunnen blijven
wonen, ook als je ouder wordt”. In de discussie komt enkele malen
naar voren dat er meer gebouwd moet worden voor ouderen die
kleiner willen wonen. Kleinere woningen zijn momenteel voor deze
doelgroep amper beschikbaar, waardoor zij in hun huidige woningen
blijven. Particuliere initiatieven van mensen in grote huizen of
percelen, die daarop meer woonruimte beschikbaar willen maken,
dienen beter door de gemeente te worden ondersteund. Meer oog
voor het flexibel invullen van nieuwe woonruimte, zoals bijvoorbeeld
Tiny Houses.
Thema 4: Jongeren. Stelling: “Als jongeren vroeg betrokken worden dan nemen
ze verantwoordelijkheid op en is er voor hen genoeg te doen wat hun
aanspreekt”. Ook hier komt het woningprobleem weer aan de orde.
Er moet een woonperspectief zijn voor jongeren om in Steensel te
kunnen blijven wonen, dat is er nu niet. Steensel mag best groeien.
Er wordt een suggestie gedaan voor de wens van jongeren voor een
winkeltje: kijk naar coöperatieve vormen in andere kleine kernen.
Schakel jongeren zelf ook in.
Thema 5: Versterken basisvoorzieningen. Stelling: “Om een leefbaar dorp te
blijven hebben we een aantal basisvoorzieningen nodig”. Hier is
unanieme
instemming
voor.
Aan
de
opsomming
van
basisvoorzieningen dienen de sportvoorzieningen te worden
toegevoegd.
Thema 6: Thema bewustwording en vaardigheden. Stelling: “We hebben in
Steensel genoeg aandacht voor iedereen”. In de discussie komt naar
voren dat in onze complexe maatschappij, met alle digitale
vaardigheden, veel mensen zijn die onvoldoende kunnen meekomen.
Een sociaal vangnet is dus zeer belangrijk. Er is zeker geen bijval voor
de stelling.
Er volgt een levendige discussie over de verschillende thema’s. Vanuit de zaal
worden er veel vragen gesteld en ideeën geopperd. Deze worden allemaal
genoteerd en verwerkt in het visieplan. Op het einde van de bijeenkomst wordt
gevraagd naar instemming over het visieplan door op te gaan staan. Alle
aanwezigen staan op en geven daarmee aan het visieplan te steunen. Op 24
maart zal het definitieve visieplan aangeboden worden aan het College van B&W
in Eersel.
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Vluchtelingen uit Oekraïne
Binnen de gemeente Eersel zijn voorbereidingen getroffen om Oekraïense
vluchtelingen op te vangen. Het gaat in eerste instantie om 50 vluchtelingen in
één of meer centrale opvanglocaties. Daarnaast biedt een enkele particulier op
grond van familiebanden aan enkele vluchtelingen onderdak. Zowel de regio als
gemeente Eersel hebben tot nu toe een duidelijke voorkeur voor gezamenlijke
opvang op een grotere locatie en niet bij particulieren. Voor Steenselnaren die
via de gemeente willen helpen met het doneren van spullen, geld willen geven
of zich aan willen melden als gastgezin, is informatie beschikbaar op
www.eersel.nl, zie “Opvang Oekraïense vluchtelingen”. Je kunt je ook als
vrijwilliger aanmelden bij www.Eerselvoorelkaar.nl, zie “vluchtelingenondersteuning” of “inzamelacties”. Voor mensen die particulier onderdak willen
bieden is ook informatie te vinden op www.vluchtelingenwerknederland.nl waar
voor wordt verwezen naar www.takecarebnb.org
De werkgroep welzijn en zorg van de dorpsraad blijft in nauw contact met de
gemeente Eersel om te bezien welke bijdrage op enig moment welkom is
(contactpersoon Arnold Romeijnders, arnoldromeijnders@outlook.com, 0651052226).
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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Nieuws van de Luciatoren
Tweede Paasdag open
Na twee jaar is het eindelijk weer mogelijk om de
Luciatoren te bezoeken. De Luciatoren is maandag
Tweede Paasdag 18 april geopend van 12 tot 15 uur.
Onder begeleiding van een enthousiaste gids wordt u
meegenomen op een reis naar het verleden van
Steensel. Ook voor mensen die slecht ter been zijn of
niet naar boven willen, is er beneden voldoende te zien.
Op het tv-scherm worden niet alleen foto’s uit het
recente verleden van Steensel getoond, maar ook de
belangrijkste bezienswaardigheden van de toren zelf. De Luciatoren zal dit jaar
ook nog op Tweede Pinksterdag en Open Monumentendagen open zijn.
Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk om een rondleiding aan te vragen. De
kosten van een rondleiding bedragen €1,- per persoon, met een minimum van
€15,- per groep. De opbrengsten van de rondleidingen worden natuurlijk in zijn
geheel besteed aan het behoud van onze Luciatoren. Aanmelden voor een
groepsrondleiding kan via ons mailadres: stinselsarchief@outlook.com. Geef
duidelijk aan wanneer en op welk tijdstip een rondleiding gewenst is en met
hoeveel personen. Wij gaan dan proberen om zoveel mogelijk aan jullie wensen
te voldoen.
Fietsroute de Gloeiige
De sage/legende van de Gloeiige, de vervloekte landheer van Eersel is verwerkt
tot een fietsroute met als doel het fietsen meer beleving te geven. Tot op de
dag van vandaag doolt de Gloeiige langs de plekken waar hij zijn misdaden heeft
begaan. Deze plekken vormen de points of interest tijdens de circa 30 km lange
fietsroute door de gemeente Eersel. Het starpunt van deze route ligt bij de
Natuurpoort tegenover Camping Ter Spegelt. De route doet ook Steensel aan.
De Luciatoren speelt een belangrijke rol in het verhaal. Het Stinsels Archief heeft
meegeholpen aan de totstandkoming van deze fietsroute. Een spannend, lokaal
verhaal en een stukje geschiedenis zijn zo aan elkaar gekoppeld. Het verhaal is
onderdeel van spannende wandel- en fietsroutes in Brabant.
Meer informatie over de route vind je op de website van Visit Eersel:
www.visiteersel.nl/gloeiige
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Dodenherdenking 4 mei 2020
De algemene Dodenherdenking op 4 mei 2020 van de
gemeente Eersel zal in Steensel plaats vinden. De
herdenking begint om 19.00 uur in de kerk. Hier zullen
enkele lezingen gehouden worden, afgewisseld met
prachtige muziek van onze fanfare. Ook Sidanza zal
een mooie dans opvoeren.
Om 19.45 uur gaan we onder leiding van het SintLuciagilde in plechtige optocht naar de Luciatoren waar
we om 20.00 uur twee minuten stilte in acht nemen,
het Wilhelmus zal klinken en nog enkele korte
toespraken worden gehouden.
In defilé lopen we dan naar het oorlogsmonument op het kerkhof waar bloemen
neergelegd kunnen worden en kaarsjes kunnen worden aangestoken. We hopen
op een grote opkomst vanuit de Steenselse bevolking en we zouden het erg op
prijs stellen wanneer veel inwoners de Nederlandse vlag halfstok willen hangen
op 4 mei.
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Film op de 2e donderdag van de maand

13 april 2022, 14.00 uur in “De Höllekes”.
The Pursuit of happyness
is een Amerikaanse speelfilm uit 2006 van regisseur Gabriele
Muccino naar het gelijknamige boek dat gebaseerd is op een
waargebeurd verhaal. Het is het verhaal van Chris Gardner,
een vader die ondanks veel tegenslag het geluk probeert te
vinden en een goed bestaan voor zijn zoontje probeert te regelen.
Kom genieten van deze mooie film in “De Höllekes”
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WANDELEN vanaf “De Höllekes”
Op maandag 28 maart en 4 april is er voor de liefhebbers
een wandeltocht van 6 tot 10 km. Samenkomen om 9.00
uur met een kopje koffie om even te inventariseren wat
men wil. Vertrek wandeling ca. 9.30 uur. Afhankelijk van
het weer bekijken we welke route gelopen wordt.
Attentie: Op woensdag 13 april Haopertse Gaopertocht
meer bijzonderheden in de volgende pierenbode.
We gaan ook bekijken wie er vanaf 25 april wil fietsen.
Dan is er dus geen wandelen meer tot oktober, maar een gezellige
fietstocht. Groetjes Wim Klomp

Goede doelenweek
Van maandag 4 t/m zaterdag 9 april vindt weer de
Goede Doelen-week plaats. In de week van 28
maart wordt de enveloppe hiervoor bij U in de bus
gedaan. De enveloppen met de ingevulde
formulieren worden in de week van 4 t/m 9 april bij
U opgehaald door onze collectanten. Mocht U de collectant missen, dan
kunt U de enveloppe ook tot 15 april inleveren bij de Höllekes. Natuurlijk
houden wij de regels in acht ter bescherming van U en van de collectanten.
Voor vragen kunt U contact opnemen met Toon v.d. Ven 049 516614 of
toonvandeven@telfortglasvezel.nl
Namens de stuurgroep en het organisatiecomité Steensel,
Toon v.d. Ven
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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 de maand januari zijn bekend !!
Volwassenen:

Jeugd:

Adie Sweegers

Jurre van Oorschot

Benieuwd naar de foto’s:
Alle ingezonden foto’s zijn te zien op onze facebookpagina. Maar de winnende
foto’s hangen vanaf nu aan de muur in de Höllekes.
Opdracht maart
Nieuwe maand, dus weer tijd voor een nieuwe opdracht. Tenminste, als je
graag een uitdaging wilt! Deze maand mag je kiezen voor een vrije opdracht
óf een opdracht met het thema ‘lente’. Stuur je foto (max. 2) naar
hetmooisteplaatjevansteensel@outlook.com en geef aan in welke categorie je
meedoet (categorie jeugd (t/m 16 jaar) of volwassenen). Zorg dat de foto
scherp is en uiterlijk 31 maart 2022 is ingediend.
TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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BUS verjaart! Opzoek naar nieuwe krachten
Deze maand, 30 jaar geleden, werd de stichting BUS, Beheer en Uitleen
Steensel, opgericht. De stichting had en heeft als doel het verenigingsleven van
Steensel te ondersteunen; dit door het tegen minimale vergoeding beschikbaar
stellen van gebruiksartikelen, attributen en spelen. Een unieke stichting, die zijn
gelijke niet kent. Met het geld uit de vergoedingen kon het onderhoud van de
bestaande en de aanschaf van nieuwe spullen gefinancierd worden. Het aanbod
kon daardoor groeien van grote tent en marktkramen tot een ruim assortiment
met ook kleinere tenten, staanbars, tafels en stoelen, servies en bestek enz.
Met dit assortiment konden wij de afgelopen 30 jaar veel verenigingen en nog
veel meer particulieren helpen bij het organiseren van feestjes, partijen,
toernooien en andere activiteiten. De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers,
zowel voor het uitlenen als voor het onderhoud van de inventaris. Van de
huidige vrijwilligers zijn er nog enkelen vanaf de oprichting actief en dus ook
inmiddels 30 jaar ouder. De BUS verjaart, maar de BUS vergrijst ook helaas.
Ondanks dat er de laatste jaren wat minder een beroep gedaan wordt op de
stichting, heeft zij nog steeds bestaansrecht. Nog steeds maken verenigingen
en mensen in Steensel gebruik van de BUS. Maar om het voortbestaan te
garanderen, zullen we moeten verjongen. Daarom doen we een dringende
oproep aan de Steenselse gemeenschap; we hebben nieuwe jonge krachten
nodig om de stichting BUS in leven te houden.
Interesse, neem dan contact op met een van onze mensen:
Albert van Boekel: 06-27102373

Jan Willems: 0497-512174

Of de andere leden van BUS:
Carl Knoef: 06-51225799
Wibo van de Linden: 0497-516960
Henk Cattenstart: 06-20134150

Frans Keeris: 0497-51532
Ton Kantelberg: 0497-512485
Mario Wils: 06-31342580
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Maak jij al gebruik van ‘De Dorpskalender’ van Steensel?
Met ‘De Dorpskalender’ hebben inwoners eenvoudig inzicht in alle
activiteiten die georganiseerd worden in Steensel.
‘De Dorpskalender’ biedt alle Steenselse verenigingen en stichtingen de
mogelijkheid eenvoudig veel mensen te bereiken voor haar activiteiten.
Daarnaast hebben verenigingen en stichtingen de mogelijkheid evenement
op elkaar af te stemmen om elkaar te versterken en dubbelplanningen te
voorkomen. ‘De Dorpskalender’ draagt zo bij aan de samenhang en
leefbaarheid van ons dorp Steensel.
‘De Dorpskalender’ te vinden op www.dehollekes.nl/dorpskalender is
verbeterd dankzij de tips die de verenigingen gaven. Vanaf nu kan men
ook de locatie waar de activiteit in Steensel plaatsvindt invullen en kan men
een begintijd en eindtijd toevoegen.
Dus voorkom dubbele afspraken in het dorp!!

Vieringen in de St. Luciakerk
Hieronder ziet u een overzicht van de H.Missen en Woord- en Communievieringen in onze Luciakerk. De vieringen beginnen steeds om 10.00 uur.
We hopen dat ze door kunnen gaan.
Zondag 17 april, eerste Paasdag, Eucharistieviering
Maandag 18 april, tweede Paasdag, Eucharistieviering
Mocht u vieringen willen bijwonen in het kader van de voorbereiding op
het Paasfeest:
- Zondag 10 april 9.30 u. Palmpasenviering in de kerk van Eersel
- Goede Vrijdag 15 april 15.00 u. kruisweg in de kerk van Eersel en ook
een kinderkruisweg in de kerk van Wintelre
- Goede Vrijdag 15 april 19.00 u. viering in de kerk van Vessem
- Zaterdag 16 april om 19.00 u Paaswake in de Willibrorduskerk Eersel
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Harrie Huijbers Cronieck
Lange en Korte Reen
In fase 2 van Steensel op de schop komen dit voorjaar ook de Lange en
Korte Reen aan de beurt. Deze twee straten liggen in het deel van het
Steensels grondgebied dat de Doornbocht werd genoemd. Tot in de jaren
’50 van de vorige eeuw waren het
akkers van de Steenselse boeren. De
andere straat in deze particulier
ontwikkelde uitbreiding van Steensel
kreeg de naam Doornbocht. In feite was
het rijtje PéGé-woningen uit 1962 daar
de eerste bebouwing. Op de eerste foto
is dit goed te zien. Toon de Groof, een
van de eerste bewoners van dit rijtje in
de Doornbocht, knipte deze foto’s. (Ook
aan de Kerkdreef staan twee blokken van twee PéGé-woningen. Die was
ik in de vorige Pierenbode vergeten te noemen).
Toen was de Lange Reen nog een zandpad, maar de andere foto die naar
de Korte Reen is gericht, laat zien dat er ook daar in het nog weidse
landschap al de eerste woningen verrijzen.
Links
zie
je
’t
Smeeltje
aan
de
Eindhovenseweg, in het midden het huis
gebouwd door Jules van Vroonhoven en rechts
door Benning. Op de hoek van de Lange Reen
was links nog een laagte waar het ophoogzand
voor de bouw van de kerk uit was gehaald.
Verderop op grond van Willem Daniels bouwen
in deze jaren twee van zijn kinderen hun eerste
vrijstaande eengezinswoningen, op naam van
Frans Daniels en Cees van den
Broek. Bij de verdere ontwikkeling
van de Lange Reen is frappant de
immigratie van families uit Netersel,
Casteren, uit die hoek van de
Kempen. Bert Bleijs met zijn gezin is
de eerste. Niet veel later is hij ook de
eerste prins carnaval van Steensel.
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De grote gezinnen van Maas, Roest en Heesterbeek volgen hem en bouwen
in deze straat. De tweekapper van Maas en Roest staat dan op de hoge
kant met de eerder uitgegraven laagte nog aan de gevel. Deze
nieuwkomers betekenden veel nieuwe gezichten op de lagere school en in
de jeugd(sport)verenigingen. Steensel profiteert daar nu nog van.
Uiteindelijk zijn de drie straten in de Doornbocht helemaal volgebouwd met
vrijstaande woningen en aan de ene kant van de Lange Reen overwegend
tweekappers, ook op de geslechte laagte.
Tot slot kort over de betekenis van deze straatnamen. In oude veldnamen
verwijzen ‘bocht’ en ‘reen’ naar de afbakening van percelen. Een bocht is
een door wallen of hagen omgeven perceel. De Doornbocht heeft blijkbaar
in het verleden een meidoornhaag gehad. Ook een reen is een benaming
voor een omwalling van een akker of van een complex bouwlanden.

Because we carry……Bedankt!!
Graag willen wij iedereen die heeft gedoneerd of ons op een andere manier
heeft gesteund in onze reis naar Lesbos heel hartelijk danken. Jullie
bijdrage heeft voor zo veel blije gezichtjes in het kamp gezorgd… Van jullie
donaties hebben we onder andere 400 rugzakjes met speelgoed uitgedeeld
aan alle kinderen op het kamp, we hebben groentepakketten gemaakt en
rondgebracht aan alle zwangere vrouwen en gezinnen met jonge kinderen,
we hebben flesjes en speentjes voor de allerkleinsten uitgedeeld. Én we
mochten een grote vracht spullen voor de vluchtelingen uit de Oekraïne
klaarmaken met onder andere kinderwagens en winterjasjes. Want als het
gaat om het geven van hulp aan mensen op de vlucht zijn er geen grenzen
en is er geen onderscheid.
Bonnie Hakkens Kierkels, Sandra Roumen, Martine Verbeek, Ilse de Graaf,
Ingrid Geeve rs, Astrid Haast, Miriam Keeris van der Heijden
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Inspiratiewandelingen
In samenwerking met de buurtsportcoach van de Gemeente Eersel organiseer
ik (Anita), samen met Bianca van To-Bi Coaching en Esther van Ik-coaching, 3
mooie inspiratiewandelingen, speciaal voor vrouwen tussen de 25 en 50 jaar.
(Ongeveer, we kijken niet op een jaartje meer of minder )
De eerste wandeling was op 11 maart en werd erg enthousiast ontvangen. Op
vrijdag 25 maart en 8 april gaan we weer op pad. Elke wandeling heeft een
eigen thema waar we aandacht aan besteden: Dromen en Doelen, Balans en
Me-time.
We lopen een mooie route van ongeveer 4 kilometer en onderweg ontdek je
aan de hand van uitnodigende en inspirerende oefeningen meer over jezelf,
over wat jij zou willen, hoe je je meer in balans kunt voelen, en welke stappen
je daarvoor zou kunnen zetten. Ook is er natuurlijk ruimte voor een fijn gesprek,
of juist in stilte te genieten van de natuur.
Gun jij jezelf een ochtend vol inspiratie, ontspanning en beweging?
Meld je dan snel aan!
✔️
✔️
✔️
✔️
✔️
✔️

Data: vrijdag 25 maart & 8 april 2022
Starttijd wandeling: 9:30u
Duur wandeling: ongeveer 90 minuten
Locatie: Trimparcours Eersel, Postelseweg 197
Voor vrouwen tussen de 25 en 50 jaar
Bijdrage per wandeling: € 5,-

Je kunt je inschrijven voor een losse wandeling, maar ook alle wandelingen
meedoen!
Voor meer informatie kun je altijd bij me terecht! Heel graag tot ziens!
Anita Caers - 06-30147141 - Info@praktijkbinnensteboven.nl

