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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
Tennis en Padelvereniging
Steensel, Knegselseweg 24
Huisartsenpraktijk Steensel,
Van Kriekenbeeckhof 19
Bloedprikken
Donderdagochtend (oneven weken)
(tussen 7.45 en 8.30 uur)
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Wij willen graag iedereen heel hartelijk bedanken voor alle lieve kaartjes,
prachtige bloemen, telefoontjes en bezoekjes aan ons mam tijdens haar
ziek zijn en na haar overlijden. Het is voor haar en voor ons een enorme
steun geweest.
Kinderen en kleinkinderen van Riet Gosselink-Timmermans
***********************************************************
Heel graag wil ik iedereen bedanken voor de vele felicitaties, kaarten,
bloemen en andere attenties, die ik heb mogen ontvangen naar aanleiding
van de onderscheiding, die ik onlangs heb mogen ontvangen. Velen heb ik
al persoonlijk kunnen bedanken, maar dat lukt niet voor iedereen. Alle
aandacht was overweldigend en hartverwarmend. Het is mooi te mogen
ervaren dat er brede waardering is voor het vrijwilligerswerk dat ik doe en
gedaan heb.
Met vriendelijke groet, Ad Bierens.

Vraag en aanbod in Steensel
Bent u iets kwijt, heeft u iets gevonden, iets (gratis) aan te bieden, zoekt u
(gratis) hulp aan huis, of biedt u juist (gratis) hulp aan voor een boodschap of
vervoer? Plaats u bericht in deze nieuwe ‘rubriek’. Deze rubriek is alleen bedoeld
voor inwoners van Steensel. Stuur een bericht naar pierenbode@dehollekes.nl,
onder vermelding van naam, email, telefoonnummer en informatie. Na een
goedkeuring van de redactie zal het bericht geplaatst worden.
Vraag:
- We zijn op zoek naar iemand die 1x per week of 2 weken bij ons wil komen
poetsen. Dag en tijdstip kan in overleg. Voor meer info kun je bellen of
appen naar 06-23841398. Groetjes Olde Smets.
- Ik zou graag in contact komen met iemand die lid was van de
hondensportvereniging, toen den nog trainde op het terreintje aan de
Pappotseweg achter het oude pakhuis. Kees Dekkers 0649491071.
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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.

Muziek in Steensel
Tijdens de herdenking op 4 mei j.l. hebben we sinds lange tijd weer van
ons kunnen laten horen. Muziek maken doen we uiteraard ontzettend
graag, tegelijkertijd is het erg fijn om optredens voor onze gemeenschap
te kunnen verzorgen. De periode waarin we als muziekvereniging niet
hebben kunnen repeteren en optreden, heeft de nodige extra uitdaging
met zich meegebracht. Ondanks dat gegeven, willen we toch proberen een
muzikale (her)start te maken. De optredens zullen (nu) beperkt blijven tot
losse projecten omdat de huidige bezetting helaas niets anders toelaat. Dit
heeft ook als consequentie dat we helaas niet meer met muziek op straat
kunnen lopen.
Naast een oproep voor nieuwe (of oude) muzikanten zijn we ook blij met
muzikanten die beschikbaar zijn om af en toe met ons mee te spelen. Ook
zou het erg fijn zijn om een nieuw bestuurslid aan te kunnen trekken.
“Ben je muzikaal of bestuurlijk aangelegd?”
Neem contact op met onze secretaris of penningmeester.
Mailadres:
secretaris@kempengroen.nl
penningmeester@kempengroen.nl
Wij hopen op uw (muzikale) enthousiasme, steun en begrip!
Leden en bestuur Muziekvereniging Kempengroen
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Nieuws vanuit de dorpsraad…
Hart van Steensel
Het lijkt wat stil rondom het plan ‘Hart van Steensel’ voor de buitenwereld.
Echter, achter de schermen wordt er veel werk verzet. Er is een werkgroep actief
om alle activiteiten in kaart te brengen en mede te bepalen hoe de ruimtes het
beste ingedeeld kunnen worden. De bouwgroep is volop aan de slag met de
architect om schetsplannen op te stellen. Deze schetsplannen zijn benodigd om
in eerste instantie goedkeuring van de monumentencommissie te krijgen. Verder
is de gemeente nog de puntjes op de i aan het zetten om het kerkgebouw aan
te kopen. Dit dient vanzelfsprekend zeer zorgvuldig te gebeuren en kost wat
meer tijd dan vooraf is voorzien. De verwachting is dan ook dat de beoogde
sluiting van het kerkgebouw dan ook niet in juli zal plaats gaan vinden zoals
eerder aangegeven, maar pas na de zomervakantie.
Openbare dorpsraadvergaderingen
Er gebeurt van alles in Steensel. Om alle inwoners goed te informeren over de
diverse onderwerpen waar we momenteel mee bezig zijn, beleggen we maar
liefst twee openbare dorpsraadvergaderingen in het najaar.
• Maandag 10 oktober. De belangrijkste onderwerpen zijn: 1) Steensel weer
één dorp en 2) Herinrichtingsplannen voor de Run.
• Maandag 28 november, dan wordt een toelichting gegeven op de
onderwerpen: 1) Herbestemming kerkgebouw en 2) Beleidsplan
buitengebied.
Eindhoven Airport
Wij krijgen regelmatig berichten dat steeds meer mensen overlast ervaren van
Eindhoven Airport. De vliegtuigen vliegen vaak rakelings naast en steeds vaker
ook over Steensel. Het COVM (Commissie Overleg en Voorlichting Milieu) is een
adviesorgaan van het ministerie van Defensie. Zij stellen per kwartaal een
rapportage op met betrekking tot meldingen die gedaan worden door
omwonenden. Uit deze rapportage blijkt erg duidelijk dat sinds 2019 de overlast
sterk is toegenomen. Het COVM maakt hierbij onderscheid tussen mensen die
meer dan 25 meldingen per kwartaal doen en melders die onder de 25
meldingen blijven.
Het aantal meldingen van mensen die minder dan 25 meldingen per kwartaal
invoeren is in 2021 met maar liefst 45% toegenomen. De stijging bij de
frequente melders is nog veel sterker en bedraagt maar liefst 345%. In totaal
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zijn er 1358 meldingen gedaan van geluidsoverlast. Ter vergelijking in Eersel
zijn er maar 63 meldingen gedaan in 2021. Dit druist dus helemaal in tegen het
advies van Pieter van Geel waarbij een reductie van geluidsoverlast met 30%
wordt gerealiseerd. Het lijkt erop dat Eindhoven Airport dit probeert te bereiken
door de overlast te verminderen bij grotere plaatsen waardoor er minder
melders zijn. Echter Pieter van Geel is hier expliciet over. De reductie bij de ene
plaats mag niet ten koste van de ander gaan. Daarnaast stelt hij voor om het
vliegen veel meer te verspreiden via meerdere vliegroutes. Wanneer u dus
overlast ervaart, blijf dit dan gewoon melden. Het vergemakkelijkt het voor ons
om een discussie te voeren. Meldingen kunnen gedaan worden via de site
www.samenopdehoogte.nl en via de burenapp van Eindhoven Airport.
Onthulling plaquette ter nagedachtenis aan Frans Huijbers
Op zondag 24 april werd bij het Hoaneven een plaquette onthuld ter
nagedachtenis aan Frans Huijbers. De werkgroep Natuur en Buitengebied had
dit geïnitieerd om postuum Frans te waarderen voor al het werk dat hij verrichtte
voor de natuurwerkgroep en de weidevogelgroep. In de boom waarop het
gedachtenisbordje is bevestigd is ook een torenvalk nestkast geplaatst (gemaakt
door broer Piet). Vanwege corona heeft deze activiteit een tijd op zich laten
wachten. Nu het weer mogelijk was hield Jan Pieters van de werkgroep een
mooi verhaal over Frans zijn inzet voor de Steenselse natuur. Hierna werd door
Toos samen met haar kleinzoon, onder belangstelling van familie en
betrokkenen, de plaquette onthuld.

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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Zaterdag 19 november in De Höllekes

Wasserij Steensel raakt tel kwijt maar zeker
is wel dat ze zelfs ruim 25 jaar bestaan!!

Het is wat als je niet iemand in de band hebt die de statistieken voor je bijhoudt,
er zou zomaar een echt jubileum aan je voorbij kunnen gaan zonder dat daar
aandacht voor heeft bestaan en dat willen wij zelf absoluut niet. Dachten we 3
jaar geleden nog het 20-jarig bestaan te gaan vieren blijkt nu dat we eigenlijk
volgend jaar zelfs de 30 jaar mogen gaan aantikken. Maakt niet uit, we gaan
ons zilveren “huwelijk” met elkaar dit jaar grandioos vieren samen met de
ongeëvenaarde geweldige coverband Multiple Choice. Zaterdag 19 november
zal De Höllekes weer bol staan van sfeer en geweldige muziek en daar mogen
jullie allemaal bij aanwezig zijn. Noteer nu alvast deze datum in je agenda en
wees erbij!!

TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES

Gemeenschapshuis “De Höllekes”

website:www.dehollekes.nl

9

Pientere Pier Quiz
Is jouw team al aangemeld voor de Pientere Pier Quiz?
Quizmasters van De Stinselse Kwis testen op die avond
je kennis in een toegankelijke en bijzonder vermakelijke
quiz. Wil je zeker zijn van een plekje, meld je team dan
snel aan via stinselsekwis@live.nl. Natuurlijk kun je ook
de avond zelf binnen lopen, al is vol wel echt vol. We
starten op 10 september om 20.00u in De Höllekes en
de deelnamekosten bedragen €5,- per team (5-10
pers.).
Zeskamp Scouting Steensel
Daar moet je natuurlijk weer bij zijn!
Wanneer:
Zondag 19 juni van 13.00 tot ± 17.00 uur
Waar:
Blokhut scouting Steensel
Wie:
Alle Steenselse en Knegselse jeugd in de leeftijdscategorieën
•
Welpen (6 t/m 10 jaar)
Met een ouder als teamcaptain
•
Scouts (11 t/m 15 jaar)
•
Explorers (16 t/m18 jaar)
Deelnemen kan met een team van min. 6 en max. 8 personen. Schrijf je
uiterlijk 12 juni in op zeskamp@scoutingsteensel.nl. Heb je geen team, schrijf
je toch in. Wij stellen een team samen.
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Steensel weer één dorp
Leen van de Hut (1)
Je kunt het je nu nauwelijks voorstellen als
je bijvoorbeeld over de Cartierheide of de
Land-schotse Heide wandelt, dat ruim
honderd jaar geleden alle dorpen in de
Kempen omgeven werden door zulke
uitgestrekte heidevelden. Geen bossen
dus zoals nu, maar heidepollen, buntgras,
vliegdennen en water in vennen. De
heidevelden waren gemeenschappelijke
gronden (gemeynt). Wie toestemming
kreeg van de gemeente mocht er schapen
hoeden en plaggen en turf steken.
Als op 30 juni 1897 de tramlijn van Eindhoven naar Reusel met een feestelijk rit
officieel wordt geopend, waarbij vele notabelen aan boord zijn, schrijft een
meegereisde journalist het volgende in de krant: “Met B. en W. van de
gemeente, in ons midden opgenomen, togen we weldra de Steenselse heide in,
de haast eindeloze vlakte, die langs alle zijden den gezichtseinder vrij laat.
Wanneer eenmaal deze woeste gronden, langzamerhand ontgind worden,
dankzij de aangevoerde meststoffen, waartoe de tram eene gewenschte
gelegenheid biedt, dan nog eens zullen onze kleinzonen en naneven hulde
brengen en dank aan de wakkere mannen, die dit versneld communicatiemiddel
tot het welzijn van velen in ’t leven riepen en allen tevens die het mede tot
stand brachten. Dan ook zal langzamerhand het sprookje van den aardworm in
’t vergeetboek geraken, die hier aan den ketting moest gelegd worden, daar hij
in den mageren grond niet leven kon. Weldra hadden we het in feesttooi gestoken dorpje bereikt en
stapten even uit bij Van
Hout in de Ster …..”
Rond 1900 zag je dus
eindeloze vlakten heide
rondom Steensel. Toch was
er wel eens een enkeling die
op de grote stille heide zijn
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woonstee had. “Wouter Beijnen, inwoner van Zeelst, woonde in 1804 in een
hut, opgetrokken van russen (graszoden), op de gemeenschappelijke gronden.
Het dorpsbestuur van Zeelst vroeg toestemming aan het departementaal
bestuur om die grond gratis aan hem af te mogen staan, zodat hij daar een
huisje kon bouwen. Een soortgelijke situatie betrof de Steenselse Hut aan de
Steenselsedijk in Veldhoven”, zo schrijft Jean Coenen in zijn boek over de
geschiedenis van Veldhoven (Van Toterfout tot heden, 2006). Waar nu, op het
terrein van Baetsen, de vroegere boerderij met de naam ‘de Steenselse hut’
staat, stond voor 1890 een schamel hutje op de ‘eindeloze’ heide. De laatste
eigenaresse toen was de weduwe Van Ham, in de volksmond ‘Leen van de Hut’
genoemd, en over haar zijn de wildste verhalen opgetekend. Volgende maand
meer hierover!

Omgevingsdialoog Boterbocht 3 !!!
We zijn als Werkgroep Wonen binnen de Dorpsraad Steensel verheugd om
te kunnen melden dat er een nieuwbouw project gaat opstarten. De locatie
is gelegen in het verlengde van de Boterbocht en grenst tevens aan de
Riethovenseweg. Middels 2 informatieavonden willen we samen met de
Gemeente Eersel, de bewoners van Steensel uitnodigen om hun wensen
ten aanzien van deze locatie kenbaar te maken. Tijdens deze avond zullen
aan de hand van een aantal thema’s in kleinere groepen workshops
uitgevoerd worden. Ben je geïnteresseerd in een nieuwbouwwoning of wil
je meepraten omtrent de invulling van dit plan, laat dan je stem horen
tijdens 1 van deze informatieavonden! De data van deze avonden zijn:
Maandag 13 juni van 19:00uur – 21:00uur
Maandag 20 juni van 19:00uur – 21:00uur
Locatie : De Höllekes!
Om een goede inschatting te maken van de opkomst, willen wij u vragen
zich voor 1 van deze data aan te melden, door een mail naar
dorpsraadsteensel@outlook.com te sturen.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Wonen Steensel.
Piet Hakkens, Ger Gasseling, Hendrik Metz,
Gerard van Lieshout, Marc Keeris
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Dodenherdenking 4 mei 2022 St Lucia Kerk Steensel
Onze kerk was afgeladen vol….Steensel organiseerde de dodenherdenking
voor de gemeente Eersel. Voorop het St Lucia gilde in vol ornaat, gevolgd
door andere gildes en het college van Burgemeester en wethouders. Patrik
Bierens opende een zeer aandachtig gevolgde bijeenkomst waarin onze
oorlogsslachtsoffers werden herdacht, het begrip vrijheid belicht en
verbonden met St. Lucia (wier naam “zij die licht brengt” betekent). Het
Steenselse kerkkoor zong “Lux Aeternam” – (het eeuwige licht verlichtte
hen). Vanuit Stichting 4 en 5 mei vervolgde Roeland van Hooff met een
treffende overweging over oorlog en vrijheid. Kempengroen (gelukkig weer
herrezen!) speelde “Land of Hope And Glory” waarna mevrouw Dümpel
namens de Indië-veteranen inging op wat de oorlog voor inwoners van
voormalig Nederlands-Indië en hun familieleden destijds en nu betekent.
Op muziek van “Serajevo” danste Sidanza een intense en emoties
losmakende choreografie waarin een scheiding van moeder en kind door
oorlog werd weergegeven.
De bijeenkomst werd vervolgd met nog een bijzondere dans (“Door de
wind”), een bijzonder gedicht (“Geoorloofd”) en “The Band of Brothers”,
gespeeld door Kempengroen en organist Jan van Nunen. Als slotzang klonk
het zo vertrouwde “We’ll meet again” waarna heel het gezelschap achter
de gildetrom aan naar ons zo netjes opgeruimde kerkhof toog. Daar hield
burgemeester Wim Wouters een toespraak waarin hij ook op de huidige
situatie in Oekraïne ingang. Als laatste blies Gidie Smolders op
indrukwekkende wijze “The last Post”. Alle deelnemers gingen huiswaarts
met een kaarsje met een opdruk van het eeuwige licht van St Lucia…
Het was een waardige en boeiende herdenking van diegenen die hun leven
voor onze vrijheid gegeven hebben. Deze vrijheid is niet vanzelfsprekend:
we zullen eraan moeten blijven werken. Dank aan alle Steenselse
verenigingen die hebben geholpen, de vrijwilligers van het kerkhof en
organisatoren Lenie Meurs, Patrik Bierens, Jan van Nunen en Susanne
Stravens.
Een bezoeker aan de 4 mei herdenking
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Zomerabonnement TPV Steensel
Beste inwoners van Steensel,
Door het succes van voorgaande jaren bieden we ook dit jaar een
zomerabonnement aan van Tennis en Padel Vereniging Steensel. Afgelopen
2 jaar werden we in onze vrije tijd nog erg beperkt door de
coronamaatregelen. Komende zomer ziet het er gelukkig goed uit qua
sportactiviteiten!
Door de aanleg van 2 padelbanen op ons park bieden we nu maar liefst 2
sporten voor de prijs van 1! Wil je eens uitproberen of tennis of padel iets
voor jou is of de zomer sportief inluiden, kies dan voor ons
zomerabonnement!
Wat houdt het zomerabonnement in?
•
In de zomermaanden juni, juli en augustus kun je voor € 35,onbeperkt vrij tennissen en padellen op de banen van TV Steensel;
•
Je kunt ook deelnemen aan georganiseerde activiteiten zoals tossen
op woensdagavond of deelname aan het Stratentoernooi van 22 t/m
25 juni.
Geïnteresseerd?
Wil je van dit zomerabonnement gebruik maken? Meld je dan aan via de
website www.tvsteensel.nl. Klik op de knop ‘Lid worden?’ rechtsboven in
het menu. Vul de gegevens in (een pasfoto is niet nodig) en kies voor de
optie ‘Zomerabonnement’.
Na ontvangst van je inschrijving ontvang je:
•
je persoonlijke inloggegevens en je wachtwoord om een baan te
reserveren;
•
een instructie over hoe je een tennisbaan of padelbaan kunt
reserveren.
Tot ziens, we verwelkomen je graag op ons park!
Bestuur Tennis en Padel Vereniging Steensel
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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 april zijn bekend !!
Volwassenen:
Anita Caers-Maas

Jeugd:
Juul Vrijsen

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.
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Opdracht juni
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 ‘waterpret’. 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 30 juni 2022 is ingediend.
Fotowedstrijd Pierenbode
Jouw foto op de Pierenbode in 2023? 1x per maand valt jouw foto op de mat
bij iedereen in Steensel. Lijkt je dat wat, doe dan mee met deze wedstrijd.
Waar moet je foto aan voldoen:
• In de foto moet Steensel herkenbaar zijn;
• De foto moet staand genomen zijn;
• Beeldkwaliteit vanaf 2,5 mb (een buitenfoto gemaakt met een
fotocamera is meestal goed qua grootte).
Stuur je foto, voor 1 september naar hetmooisteplaatjevansteensel@outlook.com
en vermeld hierbij dat het om een foto voor de Pierenbode gaat.
Fotowandeling juni

Gezellig met elkaar foto's maken en van elkaar leren, door elkaar tips en
tricks te geven. Lopen jullie ook mee? Houd onze socials in de gaten
wanneer we weer op pad gaan.
Foto expositie 13 t/m 26 juni
Graag willen wij onze foto expositie, van Steenselnaren voor Steenselnaren
onder de aandacht brengen. De jury heeft in 2021 twaalf foto’s genomineerd,
elke maand twee. Waarvan één in de categorie jeugd en één in de categorie
volwassenen. Stemt u ook mee voor het mooiste plaatje van Steensel 2021? Dit
kan via onderstaande QR code. Lukt dat niet? Dan kun je ook tussen 13 t/m 26
stemmen in De Höllekes. Op 26 juni om 11.00u wordt op een feestelijke wijze
de mooiste foto bekend gemaakt in De Höllekes. U bent van allen van harte
uitgenodigd. Ook als stemmer maak je kans op een leuke prijs! De expositie
wordt mede mogelijk gemaakt door het project ‘Krachtige Kernen’ van de
gemeente Eersel en een paar enthousiaste initiatiefnemers uit Steensel.
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De Goede Doelen Week 2022
In de vorige Pierenbode berichtten wij u al over het bijzonder goede
resultaat van de Goede Doelen Week voor Steensel. Inmiddels hebben we
alle gegevens verwerkt en zijn er ongeveer 1500 machtigingen
geïncasseerd. Wat voor Steensel gold geldt ook voor de andere plaatsen in
onze gemeente. Het totaalbedrag is dit jaar ongeveer gelijk aan het grote
bedrag van vorig jaar: ruim €92.000,-. Dank aan allen die hieraan een
bijdrage hebben geleverd. Na aftrek van de kosten kunnen we voor de
verschillende goede doelen de volgende bedragen overmaken:

Nogmaals iedereen bedankt die heeft bijgedragen aan dit bijzonder mooie
resultaat. Uitgebreidere informatie kunt u terugvinden op onze website:
https://www.gdweersel.nl.
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