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Dorpskalender
Datum
4 juli
1 augustus
10-13 augustus
12 augustus
Wielercomité

Evenement
Samen eten KBO
Samen eten KBO
Kermis Steensel
38e Wielerronde Steensel

12-16 augustus

Vakantieweek 2019 JVW

17 augustus

Groot Pierentoernooi

Organisatie
KBO Steensel
KBO Steensel
Horeca Steensel
Stichting
Steensel
Jeugdvakantiewerk
Steensel
VV Steensel

In de zomermaanden draait er geen film in de Höllekes.
Eerst volgende film draait op 12 september 2019.
De Stinselse kookpot heeft vakantie!
Elke 3e donderdag van de maand wordt er gekookt voor Steenselse
gasten.
Eerst volgende kookpot is op 19 september 2019.
Voor vragen en aan- of afmelden kunt u terecht bij Fridy Smolders
(514660)
Een uitgave van:
Gemeenschapshuis de Höllekes
Korte Kerkstraat 7a
5524 AX Steensel
De redactie:
Marcha Jansen-Bierhof
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: Gonnie Wouters
Penningmeester: Monique
Zelissen
Bestuursleden: Toon van der Aa,
Charles Hermans, Wilma Larmit,
Mark Vrijsen.
Raad van Toezicht: Jan Willems
Beheerderde Höllekes:
Cobie van den Broek
Lizette Cremers-van de Wijdeven
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www.dehollekes.nl

17e jaargang nr. 72

Ruimte/zaal reserveren
Dit kan via 0497-513033 of
via de website www.dehollekes.nl

Openingstijden:
Maandag, dinsdag, donderdag:
8.45-12.00 en 13.00-01.00 uur
Woensdag:
8.45-12.00 en 18.30-01.00 uur

Tot u 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
Dokterspost
Te bereiken na kantooruren
Cluster Eersel - Steensel

tel. 0900 123 2020
Bloedprikken
In ‘De Höllekes’
Donderdag 08.30 - 09.30 uur
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

Gesloten
De Höllekes is gesloten van 5 juli tot 18 augustusivm de
zomervakantie.
Natuurlijk is het terras met Steensel Kermis wel gewoon open!
Bericht voor in de Pierenbode?
TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES

Gemeenschapshuis “De Höllekes”website: www.dehollekes.nl

3

De eerst volgende Pierenbode verschijnt weer eind augustus
2019.
Berichten/activiteiten voor de maand september kunt u tot 18.00
uur op 18 augustus per mail aanleveren via
pierenbode@dehollekes.nl

Steensel op de schop, op naar de
40…….
Wat een titel voor een stukje over de wielerronde zie ik je denken.
Niets is minder waar. De wielerronde dit jaar bestaat nog géén 40
jaar maar we zijn onderweg. Editie 38 dendert dit jaar op maandag
12 augustus door ons mooie dorp. Een dorp dat de komende jaren
op de schop gaan en nog mooier gaat worden.
Daarom een aantal vragen aan onze dorpsgenoten:
-

Wie gaat de Steenselnaar (of oud Steenselnaar) worden die dit
jaar, in de nu nog ‘klassieke’ Frans van Nunenstraat, als 1 e
over de streep gaat. De laatste kans verwachten wij want na
dit jaar zal de finishstraat er anders uit zien. Bloemen, een
huldiging en alle eer is natuurlijk all-inclusive. Vorig jaar 6
deelnemers, dit jaar gaan wij voor minimaal 12!

-

Aanmelden als Steenselnaar of (oud) Steenselnaar kan
op info@wielerrondesteensel.nl

-

Wie kunnen wij in ons bestuur verwelkomen? We hebben echt
nieuwe aanwas nodig om de ronde te laten voortbestaan.
Denk je na over…, heb je zin, of vragen om alleen of met een
paar personen het bestuur van wielerronde Steensel te komen
versterken. Bel, mail of spreek ons aan. Wij praten je graag bij
over de werkzaamheden en gezelligheid die je te wachten
staat.
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Voor nu alvast een fijne vakantie. We zien jullie graag tijdens de
altijd gezellige kermisronde op maandag 12 augustus. Voor de
volledigheid het programma:
14.45
15.30
15.30
17.00
18.45

uur
uur
uur
uur
uur

-

Schooljeugd (fietsen voor het goede doel; De Kookpot)
Kempencup (vrije inschrijving zonder licentie) 40 km
'Beste' van Steensel (oud) Steenselnaren 20 km
Elite-Dames 60 km
Elite-Mannen/Beloften (criterium) 80 km

Hartelijke groet Wielercomité Steensel, Arno Kennis

Grote plannen met speelplaats
SinteLucij
In de vorige Pierenbode hebt u de naam van onze school in
combinatie met de speelplaats waarschijnlijk al gezien. Kinderen
van groep 7/8 hebben laten zien dat ze flink aan het nadenken zijn
over de herinrichting van de speelplaats. We willen die nog
aantrekkelijker gaan maken!
Even iets over het ontstaan van dit plan. Tijdens een vergadering
van de leerlingenraad, waarin 4 kinderen van groep 5 t/m 8
meester Sander en ik verschillende schoolse zaken aan bod laten
komen, werd ook de speelplaats genoemd. Misschien werd het tijd
om deze wat te “updaten”, dus wat meer aan te laten spreken. Aan
de kinderen van de klassen werd gevraagd plattegronden te
ontwerpen met de door hun gewenste speelgelegenheden te
tekenen en die ontwerpen samen te bespreken. Uit deze plannen
werd een nieuwe plattegrond samengesteld met verschillende
genoemde elementen. Toen werd het tijd om professionals in te
schakelen.
TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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Met de kennis van hovenier Egelmeers en de tekenexpertise van de
opa van Pien, Wil Hommes, werd er een complete plattegrond
uitgewerkt. Daarbij werd ook gedacht aan het “groen” maken van
onze speelplaats door natuurlijke materialen te gebruiken en
voorzieningen te treffen zodat niet alleen de kinderen maar ook
planten, insecten en vogels zich thuis voelen en tot ontwikkeling
kunnen komen.
Om dit plan te verwezenlijken is geld nodig, we vragen dus subsidie
aan bij de provincie en een bijdrage van het bestuur. Er zijn al wat
Steenselnaren benaderd met de vraag wat zij voor ons kunnen
betekenen en die zijn al volop bezig. Om ons plan goed uit te
voeren is meer nodig. Mensen die hand en span diensten kunnen
leveren bijvoorbeeld. Of die ideeën aan kunnen dragen bij het
uitvoeren van het plan.
Het begin is gemaakt, in de loop van het komende jaar hopen we
tot uitvoering over te kunnen gaan.
Wilt u meedenken en/of meehelpen? Meld u aan via
Sintelucij@veldvest.nl.
Gerard Peeters
Let op ! Let op ! Let op ! Let op !
Hallo leden van de spaarkas De Höllekes
De lichting van de spaarkas is dit jaar op:
KERMIS ZATERDAG 10 augustus 2019 vanaf 18.30 uur
De eerste lichting is weer op maandag 26 augustus 2019.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie
en gezellige kermisdagen.
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Groot Pierentoernooi 7 tegen 7
Zaterdag 17 augustus
Aanvangis 13.00 uur
Sportpark V.V. Steensel
aansluitend een feestavond in de kantine.
Geef je op met je eigen team (7) via
pierentoernooi@vvsteensel.nl

Live muziek in De Höllekes
Zaterdag 16 november live muziek
met 2 superbands in De Höllekes
Vorig jaar was het een enorme gezellige avond in De Höllekes
tijdens het optreden van de bands gOn en Multiple Choice. Omdat
TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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de reacties allemaal zéér positief waren gaan we dit jaar op
herhaling, misschien dat het op termijn dan een vaste traditie kan
gaan worden. Het is tenslotte een avond waarop heerlijk gedanst
en geswingd kan worden, dit soort avonden zijn er niet zoveel
meer. Ook dit jaar hebben we naast de vaste gastband gOn een
leuke band weten te strikken Earplugs For Sale, een geweldige
coverband uit de regio die zich verderop in dit artikel aan u
voorstelt. Afwisselend op 2 podia kun je non-stop gaan genieten
van oude en huidige hits. Noteer nu alvast zaterdag 16 november,
we beginnen om 20.30 uur.Bio Earplugs For Sale.
Wie kent hem niet? Meester Gerard Peters?
Na 34 jaar lang les gegeven te hebben op onze basisschool gaat
hij met welverdiend pensioen. Omdat hij geen groot afscheid wil
en we dit respecteren, willen we alle oud-leerlingen en bekenden
de gelegenheid bieden hem te bedanken en veel geluk te wensen
door een kaart of brief voor hem in de hiervoor bestemde
brievenbus in de Höllekes te deponeren. Deze post bieden we
meester Gerard aan zodat hij een blijvende herinnering heeft aan
zijn tijd in Steensel.
De brievenbus staat er tot dinsdagavond 2 juli.
We hopen dat ie overvol raakt!!
Ouderraad Basisschool SinteLucij
Glasbak dorpsplein
Helaas komt het regelmatig voor dat buiten de glasbak glazen
voorwerpen worden achtergelaten. Dat levert niet alleen een
rommelige omgeving op maar kan ook gevaarlijk zijn voor bv.
spelende kinderen. Glas dat niet past in de glasbak of dat daar
niet in mag, kan op vertoon van uw milieupas gratis worden
ingeleverd bij de milieustraat aan de Meerheide 1 in Eersel.

juli-aug2019mededelingenblad voor Steensel

17e jaargang nr. 78

Afscheid Wim Klomp als bestuurslid
Beste Wim,
Voordat we afscheid van je gaan nemen als bestuurslid van de
Höllekes wil ik toch even stilstaan bij de activiteiten waarbij jij als
bestuurslid nauw betrokken bent geweest.
Na het overlijden van voorzitter Bert Huibers in 2001 werd Jan van
de Sande de nieuwe voorzitter en heb jij zitting genomen in het
bestuur wat toen verder bestond uit Tom van Zwam, Theo van de
Vorst, Lia van der Krieken en Gonnie Wouters. Harrie van de
Boomen was penningmeester op afstand. Korte tijd er na traden
Wilbert Rombauts en Martin Saris ook toe tot het bestuur. Vanaf dit
moment werden de taken binnen het bestuur onderling beter
verdeeld. Een van die taken was het organiseren van het
buurtbiljart waar je tot op de dag van vandaag nog nauw bij
betrokken bent en je erg veel tijd en werk in hebt gestoken.
In die tijd waren Laudinie en Wim de toenmalige beheerders van de
Höllekes.
Omdat Laudinie en Wim
een horeca gelegenheid hadden
overgenomen in Veldhoven werd Cobie van den Broek in juni 2006
de nieuwe beheerder, in eerste instantie samen met Lynn van der
Vegt, in 2009 met Luc Kuipers en later nog met Elly van den Broek
en de laatste jaren achtereenvolgens met Ed van der Wal, Piet
Sleddens en op dit moment Lizette Cremers.
In 2007 nam Martin Saris de voorzittershamer over van Jan van der
Sanden en hebben jullie als bestuur de verbouwing van de foyer en
de bar van ons gemeenschapshuis gerealiseerd. Dit was een hele
ingreep waarbij vele bestuursvergaderingen aan vooraf gingen.
Ook heb je in deze periode samen met collega bestuurders Gonnie
Wouters en Wilbert Rombauts de Pierenbode opgezet die vandaag
de dag niet meer weg te denken is als communicatiemiddel binnen
de Steenselse gemeenschap. Als samensteller en redacteur had jij
TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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hierin een belangrijke rol. Inmiddels is deze taak overgenomen door
Marcha Bierhof waarbij jij, indien nodig, nog een helpende hand
biedt.
In 2010 is de aanbouw van de tuinkamer tot stand gekomen en is
ook de toilet groep vernieuwd.
In 2014 is het zaal meubilair geheel vernieuwd en heeft de zaal
een flinke opknapbeurt gehad.
In 2015 kreeg je weer een nieuwe voorzitter, het was je 3e in de
periode als bestuurslid. We werden collega bestuurders en dat
heeft tot op de dag van vandaag prima gewerkt met wederzijds
respect.
Toen ik je onlangs vroeg welke memorabele gebeurtenissen je het
meest zijn bijgebleven antwoordde je,
Het rookbeleid, toen dat werd ingevoerd was de vergaderzaal te
klein tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht, Het 50 jarig
jubileum van de Höllekes in 2012 en het operationeel worden van
onze eigen website waarin jij een belangrijke voortrekkersrol
had.Het weghalen van de pinautomaat bij de Höllekes gaf volgens
jouw ook wel de nodige roering in het dorp.Het overlijden van oud
voorzitter Martin Saris in 2018.
Wim, we willen jouw hartelijk danken voor 18 jaren inzet en
betrokkenheid als bestuurslid van de Höllekes. Voor de organisatie
van het buurtbiljart, voor het vele werk met het samenstellen van
de Pierenbode, voor het bijhouden van de website en het contact
met de diverse providers, de computer workshops voor ouderen,
het vele kluswerkwerk in en om de Höllekes.
Tot slot, we nemen afscheid
nemen geen afscheid van Wim
dat we ten allen tijden mocht
kunnen blijven doen. Zeker is

van Wim als bestuurslid maar we
als persoon. Wim heeft aangegeven
het nodig zijn een beroep op hem
dat hij samen met Jan Willems de
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maandelijkse filmmiddagen wil blijven verzorgen. Mark Vrijsen zal
een groot gedeelte van zijn taken overnemen als zijn bouw
afgerond is, tot die tijd is Wim bereidt het nog te blijven doen.
Ook jouw vrouw Ger wil ik hier nadrukkelijk bij betrekken. Zij heeft
tenslotte jouw altijd gesteund als je weer eens in touw was voor de
Höllekes, Ger onze dank daarvoor.
Wim bedankt voor alles!!!! .
Geert Coppens
Voorzitter Gemeenschapshuis de Höllekes

Nieuws vanuit de dorpsraad….
Visieplan
De wijzigingen op het concept visieplan zijn inmiddels allemaal verwerkt.
Alle feedback vanuit de werkgroepen is daarbij meegenomen. De
volgende stap is om het visieplan door een vijftigtal betrokken
Steenselnaren te laten doornemen. We proberen hierbij een zo’n goed
mogelijke afspiegeling van de Steenselse gemeenschap te benaderen.
Ook zullen wij diverse stichtingen en verenigingen aanschrijven. Graag
ontvangen wij de feedback voor 15 juli 2019, zodat wij tijdens de
zomerstop het visieplan definitief kunnen maken. Mocht je
geïnteresseerd zijn in het concept visieplan en graag een bijdrage willen
leveren aan het optimaliseren van dit plan, stuur dan een mail naar
dorpsraadsteensel@outlook.com. Het plan zal dan zo snel mogelijk naar
je toegestuurd worden. Het plan zal ook te downloaden zijn vanaf onze
website: www.dorpsraadsteensel.nl.
Steensel weer één dorp
De eerste workshops van het project ‘Steensel weer één dorp’ zijn
afgerond. De Dorpsraad was lichtelijk teleurgesteld in het aantal
deelnemers dat zich had aangemeld voor deze workshops. Dit had wat
hoger mogen zijn. Echter het enthousiasme en de betrokkenheid van de
deelnemers heeft dit volledig gecompenseerd. Het zijn uiteindelijk leuke
TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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en interessante sessies geworden waar duidelijk naar voren is gekomen
wat de kaders zijn van het project.
Er is veel informatie opgehaald over wat de inwoners van Steensel
belangrijk vinden en wat zeker opgepakt dient te worden tijdens de
renovatie van de Steenselse dorpskern. Tevens is er gekeken naar
veranderende klimaatomstandigheden en wat de mogelijkheden zijn om
Steensel duurzamer te maken.
Het resultaat van deze sessies zal op 1 juli 2019 gepresenteerd worden
aan de werkgroep. Daarna zal deze leidraad verder uitgedragen worden
richting de inwoners van Steensel. De leidraad dient tevens als
uitgangspunt voor de overige werkgroepen. In september gaan we
vervolgens aan de slag met de werkgroep ‘Eindhovenseweg’ en in
november start de werkgroep ‘Frans van Nunenstraat’.
Blijf goed op de hoogte van de ontwikkelingen en meld je aan voor de
nieuwsbrief via de website: www.eersel.nl/steenselweereendorp. Het is
belangrijk dat we het samen doen, zorg er in ieder geval zelf voor dat je
betrokken blijft. De trein is inmiddels gaan rijden, het is van belang dat
je
aanhaakt. De bestemming is een mooier, duurzamer en leefbaarder
Steensel. Dat willen we toch met zijn allen!
DNA workshop
Op 17 juni is de workshop geweest om het DNA te bepalen van
Steensel. Van de deelnemers hebben we vernomen dat het een
boeiende workshop is geweest. Mooie discussies zijn er ontstaan tussen
de verschillende generaties. Andere betrokkenen hebben hun bijdrage
inmiddels via de mail aangeleverd. Dit kan overigens nog steeds. Wil je
meewerken stuur dan een kort mailtje naar Nienke Veraa
(n.veraa@eersel.nl) van de gemeente Eersel. Het is de bedoeling om
uiteindelijk een DNA-boek over de gemeente Eersel te schrijven met
verhalen die typisch zijn voor deze dorpen. Dat boek weerspiegelt in
woord en beeld het DNA van de gemeente Eersel en haar kernen. Heb
je dus nog een mooi verhaal en bijbehorend voorwerp of foto, schroom
dan niet om met Nienke contact op te nemen.
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AiREAS-project
Op 20 juni heeft wethouder Eric Beex de aftrap gedaan van het AiREASproject. Dit project gaat de luchtkwaliteit meten binnen de gemeentegrenzen. Aanleiding zijn de resultaten van het GGD-onderzoek als
onderdeel van Proefcasus Eindhoven Airport. In eerste instantie zal er
een proefperiode gestart worden met twee deelnemers uit iedere kern.
Tevens zal er een grotere meetinstallatie geplaatst worden in het dorp
medio juli. De exacte locatie zijn we nog aan het bepalen. We willen in
de metingen zoveel mogelijk meenemen: Vliegverkeer, A67 en
Eindhovenseweg. Eind van het jaar verwachten we dat de eerste
resultaten gepresenteerd gaan worden. Het verzamelen van de data is
stap één, het vervolgens koppelen aan andere data zoals
weersinvloeden, verkeerspreiding en incidenten (zoals branden) wordt
stap twee.
Website
Alle
informatie
is
terug
te
vinden
op
onze
website:
www.dorpsraadsteensel.nl. Naast informatie over de verschillende
werkgroepen van de Dorpsraad, zijn ook alle documenten zoals
presentaties en plannen op deze site te vinden. Vragen en opmerkingen
kunnen
natuurlijk
ook
altijd
gesteld
worden
via
dorpsraadsteensel@outlook.com.

Harrie HuijbersCronieck
Het huis van de schoenmaker
Vorig jaar hebben we onze waardering uitgesproken over de
renovatie van vanouds bekende panden in Steensel. Sommige zijn
historisch gezien zo markant in het dorp dat herkenbaar behoud en
TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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hergebruik zeer de moeite waard zijn. Toen betrof het de oude
boterfabriek in Steensel, het pand waar Albert en An van Boekel
woonden. De naam van de boter coöperatie, De Meibloem, prijkt nu
op de gevel. En ook noemden we het opknappen van het winkeltje
van Marie Willekens, waar nu Toon en Hanneke Stravens wonen en
een kapsalon hebben ingericht. Maar daar blijft het niet bij. Weer
willen we de loftrompet steken over de renovatie van een markant
pand in ons dorp. Dit keer voor het huis van de schoenmaker. Wat
zeg je? Een schoenmaker en schoenwinkel in Steensel? Er is niet
eens meer een kruidenier voor onze dagelijkse boodschappen, laat
staan een schoenwinkel! Dat is zo, maar dat was in de eerste
decennia na de oorlog wel anders. Het statige woonhuis naast het
kerkplein, waar voor het laatst meubelmaker Frans van den Boom
woonde en werkte, was ooit de schoenwinkel en werkplaats van
schoenmaker Jan van
Nunen met zijn grote
gezin. Jan was een
zoon
van
de
Berghoeve en in 1936
getrouwd
met
Catharina
Cornelia
Geraerts. Op deze
oude foto zie je nog
de ingang naar de
winkel op de hoek.
Er zijn plannen geweest om het pand te
slopen en er appartementen te bouwen.
Maar verrassend is het gekochtdoor jonge
mensen die met de renovatie begonnen zijn.
Het dak is al vernieuwd. Hoedje af voor dit
werk. Zo blijft het samen met de toren, kerk
en pastorie toch een karakteristiek stukje
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Steensel. Voor schoenhandel Jan van Nunen werd Steensel te
klein. In de jaren ’60 is hij vertrokken naar Nuenen. Met hem
verdween de laatste schoenmaker uit het dorp.
Want voorheen was in het dorp altijd wel
iemand schoenmaker. Albertus Cox (1867), de
zoon van meester Cox en de opa van Gerard
Cox, was opgeleid tot schoenmaker. Jacobus
Peeters (1866-1945), de opa van de aannemers
Gebrs. Peeters, was schoenmaker. “Den Peer is
anders maar schoenenprik” staat in het
guldendeuntje over tamboer PeerkeLeijten (1861-1926), de vader
van oma Pijs. In 1921 is schoenmaker Jacobus Maas de eerste
bewoner van het huis in de Frans van Nunenstraat dat Truus
Bierens nu te koop heeft staan. “Het lag nog vol schoenlappers
spullen toen Tiny en ik erin trokken”, heeft Truus wel eens verteld.
En Steenselse jongens werkten in het schoenfabriek Van Sambeeck
op de Locht in Veldhoven. Zij brachten mijn eerste voetbalschoenen
mee.
Reageren? Email naar stinselsarchief@outlook.com

Geef de pen door……
In deze rubriek krijgt een Stinselnaar ‘de pen’. De schrijver
wordt vrijgelaten in het onderwerp en de inhoud van de
tekst. Vorige keer heeftIlse Oerlemans een stukje
geschreven. Helaas hebben we niemand gevonden die de
pen wilde overnemen. Lijkt het u leuk om de volgende te
zijn voor deze rubriek, dan heeft u nog genoeg tijd om een
leuk stukje te schrijven en deze uiterlijk 18 augustus aan te
leveren via pierenbode@dehollekes.nl.

TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES

Gemeenschapshuis “De Höllekes”website: www.dehollekes.nl

15

Jubileumviering buurtschap
Eindhovenseweg
Buurtschap Eindhovenseweg, dat werd opgericht op 19 maart 1979,
vierde zaterdag 15 juni het 40-jarig bestaan op grootse wijze. Het
terrein van Marie van Hout aan de Knegselseweg was de locatie waar de
verschillende activiteiten zich afspeelden. Als thema van het feest werd
gekozen voor het onderwerp: circus. Onder leiding van een
professioneel gezelschap en met medewerking van enkele ouders
studeerden kinderen van de buurtvereniging circusacts in, die ze daarna
voor een breed publiek opvoerden. Nadien namen honderd personen
deel aan een uitgebreide barbecue en volgde een feestavond.
Begin 1979 staken Jos van Gestel, Els en Wil Stravens en Jan van Nunen
- indertijd allemaal aanwoners van de Eindhovenseweg- de hoofden bij
elkaar om te komen tot de oprichting van een buurtvereniging. Al gauw
kwamen ze tot een aantal doelstellingen, waarvan de belangrijkste
waren: de behartiging van de belangen van de leden en het aanbieden
van activiteiten, allemaal met het oogpunt de saamhorigheid te
bevorderen. De animo voor deelname was groot, temeer omdat het
bestuur steeds van het standpunt is uitgegaan dat de contributie geen
belemmering mocht zijn. Ook Bussereind en Knegselseweg gaven te
kennen dat ze zich willen aansluiten. In de guldentijd was de jaarlijkse
bijdrage slechts 30 gulden voor gezinnen en 15 gulden voor
alleenstaanden. Bedragen die na de invoering van de euro simpelweg
werden gehalveerd. Een buurtlotto, waarvoor Huub Kox al jarenlang
zorgdraagt, zorgt voor de nodige aanvulling van de financiën. Hierdoor
kon ook de viering van het jubileumfeest zonder kosten voor de
feestgangers worden gevierd.
In de loop der jaren werden tal van activiteiten gehouden, zowel voor
kinderen als voor volwassenen. Het grootste evenement was de viering
van een boerenbruiloft, waarbij geheel Steensel werd betrokken. Ook
andere Steenselse verenigingen hebben altijd een beroep kunnen doen
op de Eindhovenseweg. Daarnaast heeft de Eindhovenseweg ook grote
inbreng getoond bij de renovatie van het wegdek dat zo lang in slechte

juli-aug2019mededelingenblad voor Steensel

17e jaargang nr. 716

toestand verkeerde. Heel wat brieven en vergaderingen werden aan dit
onderwerp besteed. Ook nu met de nieuwe plannen om van Steensel
weer één dorp
te maken is de actiebereidheid van het bestuur en de bewoners
bijzonder groot.Als het aan het huidige bestuur ligt wordt over tien jaar
opnieuw op grootse wijze een jubileum gevierd, en kan dan worden
teruggekeken op de nu aanstaande herinrichting van de
Eindhovenseweg en de aanliggende straten.
Huub Kox, Leny Schulte, Anita O’Shea, CaitrinaFurney, Ronald Verberne
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