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Dorpskalender
Datum
8 december
12 december
12 december
13 december
14 december
15 december
20 december
25 dec.-1 jan.

Evenement
Organisatie
opening kerststal
Div. verenigingen
muzikale middag
Blaasbende St. Lucy
Filmmiddag
De Höllekes
Kerstviering
KBO Steensel
Stinsel in Kerstsfeer
De Höllekes
Luciatoren geopend
Stinsels Archief
Kerstmaaltijd kookpot
De Stinselse Kookpot
Kerstvakantie, De Höllekes gesloten

Gewijzigde openingstijden:
Op maandag 23 december, dinsdag 24 december en op donderdag 2 januari is
De Höllekes geopend van 8.45- 12.00 uur en 13.00-17.00 uur.
Bericht voor in de Pierenbode?
Berichten/activiteiten voor de maand januari kunt u tot 18.00 uur op 18 december
per mail aanleveren via pierenbode@dehollekes.nl
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: Gonnie Wouters
Penningmeester: Monique Zelissen
Bestuursleden: Toon van der Aa,
Charles Hermans, Wilma Larmit, Mark
Vrijsen.
Raad van Toezicht: Jan Willems

Beheerder de Höllekes:
Cobie van den Broek
Lizette Cremers-van de Wijdeven
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
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

OPROEP:
Wij zoeken 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 12-04-2020.
Opbouw: Vrijdag 10-04-2020 tussen 9.00 – 13.00u
Afbreken: Maandag 13-04-2020 tussen 9.00 – 13.00u

Deze vrijwilligers worden beloont met een
vrijkaart en 10 consumptiebonnen per persoon.
Aanmelden via beheerders in de Höllekes
of via gcoppens@dehollekes.nl of telefonisch 0653210973
Op voorhand alvast bedankt namens,
Bestuur de Höllekes
Organisatie Kempensessie
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Zaterdag 14 december van 14.00 tot 18.00 uur
in en om gemeenschapshuis De Hollekes

“Stinsel in Kerstsfeer” 2019
Op zaterdag 14 december vormt de Hollekes alweer voor de
zesde keer het decor voor Stinsel in Kerstsfeer. Een sfeervolle
middag om gezellig samen te komen: een borreltje pakken, even
genieten van verse warme wafels of een stukje , kerststukjes en
andere met de handgemaakte artikelen kopen, maar ook dans,
verhalen, live muziek, vuurkorven en diverse activiteiten voor
kinderen zullen niet ontbreken. Kortom: een dag voor jong en oud
om gezellig samen te zijn.
Wat is er nu leuker dan onder het genot van een een kop koffie of een
glühwein bij een knapperend vuur luisteren naar de sfeervolle live muziek,
of oude foto’s van Steensel bekijken. Ook kun je genieten van prachtige
dansvoorstellingen van Sidanza. Voor de kinderen zijn er diverse leuke
activiteiten zoals luisteren naar een van de spannende verhalen van de
verhalenvertellers. Ook worden er allerlei leuke originele handgemaakte
artikelen aangeboden. Dit jaar zijn er weer nieuwe deelnemers !
Even als andere jaren hebben we er voor gekozen om daarnaast één goed
doel te kiezen waaraan het ingezamelde bedrag gedoneerd zal worden. Dit
jaar is dat een schommel op het schoolplein in Steensel.

“Stinsel in Kerstsfeer”:
een dag door Steenselnaren, voor iedereen die
van een sfeervolle kerst houdt.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met wlarmit@dehollekes.nl
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Rabo ClubSupport actie 2019
Rabobank De Kempen stelde in totaal € 270.000,- beschikbaar om te investeren
in lokale clubs en verenigingen. Maar liefst 780 Kempische clubs en verenigingen
namen deel aan Rabo ClubSupport. Zij voerden campagne om stemmen te
werven voor een specifiek bestedingsdoel. Leden van de Rabobank konden
stemmen op hun favoriete club. Bijna 11.000 leden van Rabobank De Kempen
brachten hun stem uit en hadden zo invloed op het bedrag voor deze mooie
doelen en initiatieven. Op dinsdag 22 oktober 2019 werd in de Kattendans in
Bergeijk de uitslag bekend gemaakt. Op deze avond hebben 11 lokale clubs en
verenigingen uit Steensel een cheque met een mooi bedrag mogen ontvangen.
➢ Stichting gemeenschapshuis De Höllekes
Ontvangen bedrag: € 514,53
Bestedingsdoel:
Een gemeenschapshuis als De Höllekes is gebaat bij
een goede geluidsinstallatie. Door vernieuwing van
de geluidsinstallatie willen we de gewenste kwaliteit
van het geluid bij culturele en andere activiteiten
verbeteren.
➢ Stichting ‘De Stern’
Ontvangen bedrag: € 197,90
Bestedingsdoel:
bevorderen en organiseren van activiteiten voor
ouderen.
➢ Stichting De Stinselse Pier
Ontvangen bedrag: € 252,32
Bestedingsdoel:
Financieel ondersteunen van diverse kleinschalige
Steenselse initiatieven.
➢ Lucida Vrouwen Vereniging
Ontvangen bedrag: € 286,95
Bestedingsdoel:
Een mooi programma maken voor alle vrouwen van
Steensel, zoals een leuke stedentrip met gidswandeling, boottocht , lunch en diner.
➢ Buurtvereniging ’t Kerkeland
Ontvangen bedrag: € 212,74
Bestedingsdoel: Ter besteding voor onze leden.
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➢ KBO Steensel
Ontvangen bedrag: € 316,63
Bestedingsdoel:
De bijdragen voor het uitstapje van de alleroudsten
financieel aantrekkelijk te houden. En de
huisbezoeken aan ouderen bij bijzondere
gebeurtenissen met een kleine attentie te kunnen
blijven uitvoeren.
➢ Fortuna Steensel Combinatie
Ontvangen bedrag: € 455,16
Bestedingsdoel:
Activiteiten organisten voor zowel het werven van
nieuwe jeugdleden als leuke dingen voor de huidige
jeugdspelers.
➢ V.V. Steensel
Ontvangen bedrag: € 484,85
Bestedingsdoel:
Aanschaf van automatische beregeningsinstallatie.
➢ Muziekvereniging Kempengroen
Ontvangen bedrag: € 331,48
Bestedingsdoel:
Instrumenten en bladmuziek.
➢ Scouting Margarita
Ontvangen bedrag: € 385,90
Bestedingsdoel:
Voor het voorjaars en zomerkamp zijn nieuwe
pannen en kookgerei nodig om in de buitenlucht
met een patrouille te kunnen koken.
➢ WWB Z.O.-Brabant
Ontvangen bedrag: € 153,37
Bestedingsdoel:
Pomp op zonne-energie plasdras project op het
Molenbroek.
Namens al deze clubs en verenigingen willen we graag iedereen bedanken die
zijn/haar stem heeft uitgebracht. Clubs en verenigingen moeten vaak creatief
zijn om te kunnen voortbestaan. Clubs en verenigingen maken de leden, de
buurt en de lokale samenleving sterker. Het is de plek waar mensen
samenkomen. Talenten ontplooid én benut worden. Dat is de échte winst.
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Luciaviering en opening nieuwe buitenkerststal
Al reeds vele jaren wordt het Kerkplein in Steensel
feestelijk versierd met een kerststal en kerstboom.
Deze fraaie stal met beeldengroep en schapen
wordt door velen jaarlijks bewonderd. Inmiddels
was het nodig om de stal te gaan herstellen
vanwege slijtage. De opbrengst van ‘Stinsel in
kerstsfeer 2018’ was bestemd voor de kerststal.
Door enthousiaste bouwers is er een nieuwe kerststal in elkaar getimmerd.
De opening van deze buitenkerststal vindt plaats op zondag 8 december
2019, de dag waarop de Steenselse gemeenschap het Luciafeest viert.
Om 10.00 uur vindt de feestelijke eucharistieviering plaats in de
parochiekerk met medewerking van Muziekvereniging Kempengroen, het
gemengd koor en gilde St. Lucia. Aansluitend wordt een vendelhulde
gebracht aan het kerkelijk en wereldlijk gezag en vindt aansluitend de
opening van de nieuwe kerststal plaats.
We nodigen de inwoners van Steensel en alle andere
geïnteresseerden van harte uit om bij deze feestelijke opening
van de kersstal aanwezig te zijn.

Verslag Natuurwerkdag
Zaterdag 2 november was het nationale natuurwerkdag. Ook Steensel doet
daar jaarlijks aan mee. Dit jaar hebben we een bosje nabij het kerkdijkje,
dat aangeplant is tijdens het verleggen van de Gender, vrijgesteld van
berk, wilg en Amerikaanse vogelkers. Nu kunnen de aangeplante hazelaar,
sleedoorn, kers en hondshout weer vrij uitgroeien. Ondanks de regen is er
door de vele vrijwilligers hard gewerkt. Daarom smaakten de door de
Gemeente Eersel aangeboden worstenbroodjes en appelflappen erg lekker.
Na de pauze zijn we begonnen aan het vrijzetten van de heide onder de
hoogspanningslijn. Daarmee willen we op 7 maart 2020 weer verder gaan.
Op die dag is iedereen, jong en oud, welkom. Ondertussen gaan we verder
met het ontwikkelen van een speel- en huttenbos aan het einde van het
Kerkdijkje.

INS Initiatief Natuurgroep Steensel/werkgroep Natuur en Educatie
TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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Eersel Remembers, Expo en Verhalencafé
De 75-jarige bevrijding wordt dit jaar gevierd en herdacht via diverse activiteiten
in de periode 19 september 2019 t/m 5 mei 2020.
Eersel Remembers heeft een expositie gemaakt van de oorlogsverhalen uit de
6 Eerselse kerkdorpen. Het is namelijk belangrijk om de oorlogsverhalen te
blijven herinneren en met elkaar te delen. Ze helpen (jonge) mensen in te leven
in de tijden van onvrijheid en dat inleven is nodig om bewust te blijven van de
waarde van vrijheid in ons land, nu al 75 jaar lang.
De expositie is in de vorm van een bushokje gemaakt. Er is gekozen voor deze
vorm omdat het bushokje een rol speelt in het Eerselse verhaal over de
Gebroeders Hoeks. De bushalte is een verwijzing naar de kleine toevalligheden,
de plekken en de keuzes die de levens van mensen in de tijden van oorlog
voorgoed veranderde. De expo reist rond door de 6 kerkdorpen van Eersel. In
elk dorp staat de expo een aantal weken achter elkaar, op een vaste locatie. Zo
heeft u voldoende tijd om de expo te gaan bekijken. Basisschoolleerlingen zullen
(onder begeleiding en onder schooltijd) de expo bezoeken en krijgen hierbij
tekst en uitleg van een gids van de Stichting 4-5 mei.
In elk dorp wordt er ook een verhalencafé georganiseerd. Het verhalencafé is
voor iedereen die herinneringen heeft aan de oorlog en erover wil vertellen of
ernaar wil luisteren. Dit mogen mensen zijn die zelf herinneringen hebben aan
de oorlog, of verhalen kennen van bijvoorbeeld ouders of grootouders. Er is in
elk kerkdorp 1 verhalencafé, van 14.00 tot 16.30 uur, met een gratis kopje koffie
of thee. Het café wordt begeleid door Sandra Hakkens. Zij verzorgt een inleiding,
laat een filmpje zien over het Eerselse oorlogsverhaal en begeleidt de
gesprekken. Er wordt uit elk gehouden verhalencafé een verhaal gekozen om
te publiceren in het herinneringsboekje van Eersel Remembers.
We zien u graag op een van de verhalencafés en wensen u alvast een fijne
middag toe.
De expositie Eersel Remembers is op
6 jan. t/m 24 jan. 2020 in Steensel te bewonderen.
met op donderdag 16 jan. 2020 het verhalencafé
van 14.00 tot 16.30 uur
Locatie: de Höllekes te Steensel
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Uitnodiging Vormsel
Het schooljaar is alweer aardig op dreef. Na dit
schooljaar ga je de basisschool verlaten. Je komt
meer op eigen benen te staan. Daar wil de kerk
ook bij zijn, ze wil jou helpen waar ze maar kan.
De kerk is niet alleen een gebouw van steen,
maar de kerk is veel meer een groep mensen die
samen werken en proberen er een mooie
samenleving van te maken, zoals Jezus heeft
laten zien. Daar hebben we elkaar voor nodig,
dus ook jou!
Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, wat de betekenis van het Vormsel is,
op welke manier de voorbereiding verloopt en alles wat daarmee
samenhangt (er verandert dit jaar een en ander), bespreken we tijdens
een eerste gezamenlijke informatieavond op 20 november 2019. Op het

moment dat u de Pierenbode ontvangt, heeft de gezamenlijke
informatiebijeenkomst waarschijnlijk al plaats gevonden, dit kon helaas
niet anders.
Wilt uw kind gevormd worden dan kunt u uw kind aanmelden vóór
woensdag 27 november 2019 via onze website www.samenwillibrordus.nl,
tabblad Pastoraal, Vormsel. Op de rechterzijde van de pagina staat een
link: “Aanmelden Vormsel”. Als je hier op klikt kom je bij het
aanmeldformulier.
De Vormselwerkgroep vertegenwoordigt onze zes kerkdorpen van de
Parochie Sint Willibrordus. Wij zijn een gastvrije R.K. Parochie, zoals onze
werknaam Samen Willibrordus ook aangeeft. We vinden het fijn als jij daar
onderdeel van uit wilt maken en hopen je snel te ontmoeten.
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met ons.
Hartelijke groeten,
De Vormselwerkgroep en Pastor Gust Jansen, diaken

TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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Stinsels Archief aanwezig
op de Kerstmarkt in
Steensel
Beste belangstellenden,
Op 14 december a.s. wordt wederom de traditionele kerstmarkt in
“de Höllekes” georganiseerd. Zoals
u gewend bent, is er ook nu een
hoekje gereserveerd voor het
Stinsels Archief. En niet zomaar!
We willen nu al een tipje van de
sluier oplichten over ons plan om
een 2e boek uit te geven over de
historie van Steensel.
Vanaf 14 december is er voor
iedereen de mogelijkheid om
tegen een gereduceerde prijs in te
tekenen op dit boek. Het nieuwe
boek zal medio 2020 uitgegeven
worden. De stroken kunnen in “de
Höllekes” worden ingeleverd. Voor
intekenen kan tot 15 maart a.s.
We richten ons deze keer vooral op
de
laatste
150
jaar
van
geschiedenis van Steensel die wij
op een verrassende manier zullen
presenteren. Vele facetten uit de
genoemde periode komen aan
bod. Je krijgt antwoorden op
vragen over: De stoomtram van
Eindhoven via Steensel naar
Reusel, Welke Steenselnaar is
betrokken geweest bij de ruimtevaart? Waarom staat de kerk niet
vast aan de toren? Waar komt de
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naam “De Höllekes” vandaan? Wie
lagen er begraven op het kerkhof
aan de Riethovenseweg? Welke
families worden genoemd in het
gedicht van de Stinselse Pier?
Kortom te veel om op te noemen.
Wij nodigen u van harte uit om een
kijkje te komen nemen bij deze
interessante introductie. Er zullen
folders beschikbaar zijn om u een
goede indruk te geven van onze
plannen.
Wees er vlot bij want uit ervaring
weten we dat het wel weer storm
zal gaan lopen.
En OP = OP!
Graag tot 14 december !
www.stinselsarchief.nl
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De tweede Tovertafel is een feit…
Magische momenten voor ouderen met dementie bij Kerkebogten in Eersel.
Via crowdfunding is er de afgelopen jaar geld ingezameld, om een
tovertafel aan te kunnen schaffen. De initiatiefnemers van de actie zijn
Gonnie Wouters en Monique van der Lingen. De Tovertafel is een
zorginnovatie die geluksmomenten
creëert, met speelse interactieve
lichtprojecties verleiden ouderen met
dementie om in beweging te komen en
samen plezier te hebben. De eerste
tovertafel werd vorig jaar in gebruik
genomen, en een tweede Tovertafel
was een grote wens. Monique en
Gonnie gaven niet op, en door hun
enorme inzet en doorzettingsvermogen
is ook een tweede Tovertafel er
gekomen.
Op dinsdag 3 september werd de
tweede Tovertafel feestelijk in gebruik
genomen binnen de Kerkebogten.
Deze bijzondere momenten voor ouderen met dementie zijn gerealiseerd
mede dankzij de inzet van de initiatiefneemsters Monique en Gonnie en
de bijdrage van de vele donateurs en sponsoren die de bewoners van
Kerkebogten een warm hart toe dragen. Wij zijn ze hier erg dankbaar
voor.
Zorg in Oktober.
Programma december 2019
Vr. 13 dec.
Za. 14 dec.
Vr. 16 dec.

Kerststukjes maken. 9.00 uur bij De Höllekes.
Kerstsfeer in Stinsel.
Kerstborrel.
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MEER MUZIEK IN DE KLAS
Onder het motto “MEER MUZIEK IN DE KLAS” organiseert Art4U in
samenwerking met gemeenschapshuis de Höllekes (Korte Kerkstraat 7a in
Steensel), Blaasbende groep 5 van basisschool St. Lucy en de plaatselijke
Muziekvereniging Kempengroen een muzikale middag op do 12 dec. 2019
met medewerking van Blaaskapel Brabant De muzikanten van
deze bekende kapel hebben hun sporen verdiend in de (Böhmische)
blaasmuziek waarbij de meeste al op jonge leeftijd zijn begonnen met
muziek. Zij willen graag een muzikale bijdrage leveren om met name
kinderen kennis te laten maken met de blaasmuziek en ze te interesseren
voor een bepaald instrument. Iedereen die belangstelling heeft is van harte
welkom op deze middag in de Höllekes waarbij vanaf 13.45u de aandacht
wordt verlegd naar de kinderen van de Blaasbende groep 5 van basisschool
St Lucy.
Miranda Dijkstra, muziekdocent Art4U en Fridy Smolders, voorzitter van
Muziekvereniging Kempengroen zullen deze middag verder presenteren.
Indeling middag:
12.00u – 13.15u
13.15u – 13.40u
13.45u - 14.30u

open repetitie Blaaskapel Brabant 
pauze
Blaasbende groep 5 ism Blaaskapel Brabant 
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Nieuws vanuit de dorpsraad….
Openbare dorpsraadvergadering
Op maandag 13 januari 2020 zal er weer een openbare dorpsraadvergadering
gehouden worden om 20.00 uur in de Höllekes. Er staan twee belangrijke
onderwerpen op de agenda. We starten met een toelichting op het visieplan. In
een presentatie zullen de belangrijkste onderdelen van het plan besproken
worden. Er zal volop ruimte zijn voor het stellen van vragen en het inbrengen
van goede Ideeën. Tijdens het tweede gedeelte van de avond wordt een
terugblik gegeven over de voortgang van het project ‘Steensel weer één dorp’.
De leidraad voor het gehele project zal getoond en besproken worden evenals
het inrichtingsplan van de Eindhovenseweg. Tevens zal vooruitgeblikt worden
op werkgroepen van de Frans van Nunenstraat, Heuveleind, Korte Kerkstraat
en Joseph Schulteweg die in januari van start gaan.
Steensel weer één dorp
In deze Pierenbode staat een stuk geschreven door de gemeente Eersel over
het project ‘Steensel weer één dorp’. Eind november is het inrichtingsplan
Eindhovenseweg gepresenteerd. Een papieren versie van dit plan komt te
hangen in de Höllekes. Het plan is voor iedereen te downloaden op de website:
www.eersel.nl/steenselweereendorp. Op deze site treft u ook alle andere
documenten aan zoals de leidraad van het project en de bijbehorende
technische uitganspunten. In het artikel van de gemeente kunt u lezen dat de
gemeente Eersel heeft besloten om de werkgroep van de Frans van Nunenstraat
niet eind november maar in januari op de starten. In het artikel van de
gemeente treft u de nieuwe data aan.
Hierbij willen we nogmaals een beroep doen aan alle inwoners die wonen of
betrokken zijn bij de straten (Frans van Nunenstraat, Heuveleind, Korte
Kerkstraat en Joseph Schulteweg) om zich aan te melden voor de betreffende
werkgroepen. Nu hebt u de gelegenheid om mee te denken en mee te praten
over de inrichting. Wilt u zich aanmelden voor een werkgroep dan kan dit ook
via de site: www.eersel.nl/steenselweereendorp. Op deze site kunt u zich ook
aanmelden voor de nieuwsbrief over het project. Maandelijks krijgt een u dan
een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen. Documenten en plannen die
gereed zijn, krijgt u als eerste te zien. We merken dat nog maar een beperkt
aantal inwoners geabonneerd is op deze nieuwsbrief. Wij willen u aanraden om
u zo snel mogelijk aan te melden zodat u niets hoeft te missen. De
spreekwoordelijk trein is inmiddels aan het rijden. Nu is de gelegenheid om in
te stappen en mee te doen.
TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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Kerk
Net als alle inwoners van Steensel heeft ook de Dorpsraad in de krant moeten
lezen dat de kerk in Steensel (net als die van Duizel en Knegsel) dicht zal gaan.
In het visieplan hebben we met deze mogelijkheid al wel rekening gehouden.
In het plan hebben we aangegeven dat we de kerk heel graag een openbare
herbestemming willen geven. Ook hebben we aangegeven dat het cultureel
erfgoed zoals de beelden in de kerk en bijvoorbeeld het houtsnijwerk van Frans
van den Boomen in Steensel dienen te blijven. In het visieplan hebben we het
idee geopperd om van de kerk een nieuw dorpshuis te ontwikkelen inclusief een
kapel. De parochie spreekt momenteel over een tijdelijke kapelfunctie, maar wij
zouden graag een langdurige kapelfunctie op een gedeelte van het gebouw
willen hebben. Hierdoor kan de Luciaverering (hoe klein wellicht op dit moment)
ook na meer dan 500 jaar in Steensel blijven bestaan. Tevens bieden we de
huidige kerkbezoekers nog de mogelijkheid om samen te komen om te bidden,
te zingen en misschien wel het meest belangrijke om elkaar nog te blijven
ontmoeten. Inmiddels zijn er al diverse gesprekken gevoerd tussen
vertegenwoordigers van de verschillende betrokken partijen zoals het
parochiebestuur, de gemeente, de Dorpsraad en Stichting de Höllekes. Deze
partijen hebben aangegeven om serieus onderzoek te gaan doen naar de
mogelijkheden. De eerlijkheid gebied te zeggen dat de kerk eigendom is van
het bisdom. Ook het parochiebestuur kan slechts een advies geven. Uiteindelijk
beslist het bisdom. Wij kunnen ons echter niet voorstellen dat een goed
ontwikkeld en breed gedragen plan niet serieus in overweging zal worden
genomen.
Kandidaat-leden
Naar aanleiding van de feedback die we gekregen hebben op het visieplan,
hebben we besloten om de Dorpsraad uit te breiden met twee nieuwe leden.
Volgens de feedbackgroep was er wat weinig aandacht voor de Steenselse jeugd
in het plan. We hebben Susanne Vonk bereid gevonden om dit onderwerp op te
gaan pakken. Het visieplan hebben we inmiddels ook uitgebreid met dit
onderwerp. Susanne gaat de contacten onderhouden met onder andere de
school, jeugdvakantiewerk en verenigingen met jeugdleden (zoals onze
sportverenigingen en de scouting). Daarnaast is Lenie Meurs gestart als
secretaris van de Dorpsraad. Lenie gaat het mailverkeer onderhouden, stelt de
notulen van de vergaderingen op en zorgt ervoor dat acties binnen de Dorpsraad
opgevolgd worden. Beide dames zijn momenteel nog kandidaat-lid en zullen
tijdens de openbare dorpsraadvergadering voorgesteld worden. Zoals de
statuten voorschrijven zullen we dan toestemming vragen om Susanne en Lenie
toe te laten treden tot de Dorpsraad.

december 2019 mededelingenblad voor Steensel

17e jaargang nr. 11

14

Website

Alle informatie van de dorpsraad 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.

Trick or treat 2019, wat een leuke ervaring!
97 kinderen, bijna allemaal uitgedost in enge creaties gingen langs 15 adressen
voor een snoepje. Die kregen ze niet zomaar…. ze moesten wel laten zien dat
ze het lef hadden om dat snoepje op te halen. Het ene adres was nog enger en
spannender dan het andere! Wij willen dan ook alle snoepadresjes hartelijk
bedanken voor hun inzet. Wat hebben jullie veel moeite gedaan om er voor de
Steenselse kinderen een geweldige ervaring van te maken! Super fijn dat we
ook dit jaar weer op jullie mochten rekenen.
Om 20.00 uur verzamelde al die kids, hun ouders en de mensen van de
snoepadressen zich in de Höllekes voor het laatste spannende stukje van deze
tocht: welk kind was het leukst verkleed en wie had het mooiste, engste,
spannendste snoepadres. De Höllekes was inmiddels omgetoverd in een horror
Circus! Super om te zien dat toch heel veel kinderen en volwassenen het
aandurfde om het circus te bezoeken!
Uiteindelijk was het dan zover: de prijs uitreiking! Floor Chavanu was in haar
spinnenpak de winnaar. Zelfs haar gezicht was omgetoverd in een eng
spinnengezicht! Veel plezier met je prijs Floor. Luna en Henry van Baren wonnen
de prijs voor het beste snoepadres. Zij mogen gaan genieten van hun kadobon
die door “Lekkerr” beschikbaar gesteld is. Luna en Henry, veel plezier met jullie
prijs en team van Restaurant Lekkerr, super bedankt voor het beschikbaar
stellen van deze prijs!
Wij kijken terug op een super leuke activiteit en zijn heel benieuwd wat de
trick or treat tocht volgend jaar weer in petto heeft!
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Nieuws van de Luciatoren
15 december open
De Luciatoren is zondag 15 december (ter ere van haar naamdag) van 11
tot 14 uur weer geopend. Bezoekers kunnen opnieuw gaan genieten van
een demonstratie van het pas gerestaureerde uurwerk. Ook is de
monstrans geschonken door de familie Cox zal dit jaar nog eenmaal te
bewonderen zijn. In de Luciatoren hangen ook diverse oude schoolplaten
die geschonken zijn door de familie Huijbers. Na 15 december krijgt de
oude dame weer rust en zal de toren tot april gesloten zijn voor publiek.
Schoolproject
Op donderdag 21 november 2019 zijn groep 7 en 8 op bezoek geweest in
de Luciatoren in het kader een project over de Middeleeuwen. Mooi om te
zien dat kinderen de Middeleeuwen kunnen beleven in hun eigen dorp.
Niek Geboers, stagiaire op de Sinte Lucijschool, heeft contact gezocht met
het Stinsels Archief. We gaan proberen om hier een tweejaarlijkse traditie
van te maken, zodat een bezoek aan de Luciatoren in het lespakket wordt
opgenomen. Alle schoolkinderen komen zo minimaal één keer in hun
schoolcarrière in de Luciatoren. Hopelijk krijgen we daar nieuwe
enthousiastelingen door die later bereid zijn om dit mooie culturele erfgoed
van ons te dorp voor toekomstige generaties te bewaren.
Pastorietuin
Naast nieuws over de Luciatoren ook nog nieuws over de pastorietuin. De
bomen zijn inmiddels verwijderd en de takken versnipperd. We hebben
meteen ook maar de heg meegenomen, zodat er nu al direct een doorkijk
is vanuit de Eindhovenseweg naar de Sint-Lucijweg en andersom.
Binnenkomt komt er een grote graafmachine die de stronken van de
bomen zal verwijderen en de tuin zal omspitten. Vervolgens zal het pad
aangelegd worden, zodat we in het voorjaar mooi door de tuin kunnen
wandelen en iedereen kan gaan genieten van een geweldig uitzicht op de
kerk en de Luciatoren.
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Buikgriep? Wat u moet weten.
De binnenkant van uw maag en darmen is met slijmvlies bekleed. Het
slijmvlies beschermt uw ingewanden tegen de invloeden van buitenaf. Bij
buikgriep is dit slijmvlies ontstoken, meestal door een virus. Het ‘norovirus’
is bij volwassenen de meest voorkomende oorzaak van buikgriep. U krijgt
de ziekteverwekkers binnen van iemand anders die al buikgriep heeft. Het
virus is overdraagbaar via ontlasting, braaksel en speeksel. Maar ook via
ongewassen handen, via de lucht (hoesten, niezen), bedorven voedsel of
besmet drinkwater.
Buikgriep geeft meestal klachten van diarree of overgeven. Andere
klachten zijn misselijkheid, buikpijn, hoofdpijn en soms koorts. Bij heftige
diarree in combinatie met overgeven en koorts is er een kans op uitdroging.
Met name bij kleine kinderen en ouderen is het risico hierop groter. U merkt
dat u meer dorst krijgt, niet of weinig plast, u voelt zich suf, duizelig of
heeft de neiging tot flauwvallen.
Omdat buikgriep vaak veroorzaakt wordt door een virus is behandeling met
antibiotica niet zinvol. U kunt zelf een aantal dingen doen om de klachten
te verminderen/beperken. Drink voldoende, meer dan u normaal zou doen,
in kleine beetjes. Bijvoorbeeld water, thee of bouillon. Ook als u overgeeft
heeft het zin om te drinken. Het lichaam neemt dan toch een deel van het
vocht op. Daarnaast mag u eten wat goed valt. Zelfs bij heftige diarree
nemen uw darmen ongeveer de helft op van wat u eet.
Heeft u beginnende verschijnselen van uitdroging? Dan kan ORS drank u
ondersteunen. ORS is een afkorting van het Engelse ‘oral rehydration
solution’. In ORS zitten suikers en zouten die het lichaam nodig heeft om
vocht op te nemen en vast te houden. U kunt dit zonder recept bij de
apotheek of drogist kopen. Raadpleeg de bijsluiter wanneer u andere
medicijnen gebruikt of bekend bent met (chronische) aandoeningen.
Buikgriep is erg besmettelijk; let daarom extra op hygiëne. Was uw handen
na toiletgebruik en zorg dat de toilet goed schoon is. Zorg voor schone
handen voordat u gaat eten en was gebruikt servies goed af. Vermijd
intiem contact met iemand die klachten heeft en scherm uw mond af als u
moet niezen of hoesten. Voorkom dat u opnieuw buikgriep krijgt door
regelmatig uw handen te wassen en hygiënisch met voedsel om te gaan.
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Misschien slikt u medicijnen voor een andere aandoening. Door braken en
diarree kan het zijn dat uw lichaam deze medicijnen niet goed opneemt.
Heeft u buikgriep en slikt u medicijnen voor diabetes, hartfalen of
nierproblemen? Neem dan contact op met uw huisarts om te overleggen.
Alleen in situaties waarin diarree om praktische redenen erg hinderlijk is
kunt u loperamide gebruiken. Dit middel vermindert de diarree. Het is
zonder recept verkrijgbaar bij de apotheek of drogist. Het gebruik van
loperamide dient u zoveel mogelijk te beperken. Buikgriep gaat bijna altijd
vanzelf over. Het duurt gemiddeld 4 tot 7 dagen tot de klachten weg zijn.
Bij twijfel over het beloop of klachten die u niet vindt passen bij een
buikgriep overlegt u altijd met uw huisarts.
Vriendelijke groet,
Huisartspraktijk Steensel
Van Kriekenbeeckhof 19
5524BM Steensel
Tel. 0497-517209
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INRICHTINGSPLAN EINDHOVENSEWEG STEENSEL
EEN FEIT
Inrichtingsplan Eindhovenseweg
De werkgroep Eindhovenseweg heeft tijdens de bijeenkomst van 21 oktober de
laatste aanvullingen meegegeven op het inrichtingsplan van de
Eindhovenseweg. De aanvullingen zijn door de gemeente verwerkt tot een
definitief inrichtingsplan. Het inrichtingsplan geeft een compleet beeld van de
toekomstige inrichting van de Eindhovenseweg. Tijdens de ontwerpfase wordt
dit plan verder uitgewerkt, maar de grote lijnen zijn hiermee vastgesteld.
De inrichtingsvisie van de bewoners van de Eindhovenseweg is tot stond
gekomen door gezamenlijk de punten uit de leidraad ‘Steensel weer één dorp’
concreet een plekje te geven in de Eindhovenseweg. Deze punten zijn door de
werkgroep getoetst aan alle mogelijke inrichtingsvarianten. Uiteindelijk werden
2 inrichtingsvarianten het best beoordeeld. De voor- en nadelen van deze 2
varianten zijn in een nieuwe werksessie uitvoerig besproken met de werkgroep
waarbij ook enkele raadsleden kort aanwezig waren. De werkgroep heeft
uiteindelijk met grote meerderheid 1 variant gekozen. Deze variant is in de
laatste werksessie verder aangescherpt tot het inrichtingsplan Eindhovenseweg.
Het inrichtingsplan is continue door de gemeente getoetst op de technische
kaders en ambities en voldoet aan onze randvoorwaarden.
Ben je benieuwd naar het resultaat?
Kijk op www.eersel.nl/steenselweereendorp. Hier vind je ook de eerder
opgeleverde leidraad ‘Steensel weer één dorp’.
Vervolg Steensel weer één dorp
De werkgroepen Frans van Nunenstraat, Heuveleind, Korte Kerkstraat en de
Joseph Schulteweg gaan vanaf januari een eigen inrichtingsplan opstellen. Deze
inrichtingsplannen worden getoetst aan de leidraad ‘Steensel weer één dorp’ en
het inrichtingsplan Eindhovenseweg. Vervolgens worden deze verder uitgewerkt
tot een definitief ontwerp.
Uitvoering bodemonderzoek
Eind november tot begin december zal de firma Bodex het bodem-onderzoek in
de Frans van Nunenstraat, Heuveleind, Korte Kerkstraat en de Joseph
Schulteweg uitvoeren. Met het bodemonderzoek kunnen we de kwaliteit van de
vrijkomende grond en wegfundering bepalen. We verwachten geen ernstige
vervuilingen. Een bodemonderzoek is gewoon vereist voor het uitvoeren van
graafwerkzaamheden straks bij het vervangen van de riolering. Het onderzoek
wordt uitgevoerd door 2 personen met een handboor het zijn dus geen
TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES

Gemeenschapshuis “De Höllekes”

website: www.dehollekes.nl

19

grootschalige werkzaamheden. De overlast die kan ontstaan door de uitvoering
van het bodemonderzoek is daarmee beperkt.
Aanmelden nieuwsbrief
De gemeente communiceert regelmatig over de voortgang van het project
‘Steensel weer één dorp’ via diverse kanalen, bv De Hint, Facebook, website etc.
Wilt u volledig op de hoogte zijn van de voortgang van het project Steensel dan
adviseren we u aan te melden voor de digitale nieuwsbrief. We versturen
maandelijks een nieuwsbrief met de laatste informatie over het project ‘Steensel
weer één dorp’. Inwoners die zich willen aanmelden voor de nieuwsbrief kunnen
zich via het formulier op www.eersel.nl/steenselweereendorp aanmelden.
Start werkgroepen januari 2020
We willen nogmaals uw aandacht vragen voor de aanpassing van de datums
van de werkgroepen. Gezien het positieve verloop van het proces in de
werkgroepen ‘Steensel weer één dorp’ en de Eindhovenseweg heeft de
gemeente gekozen om de werkgroepen Korte Kerkstraat en Joseph
Schulteweg eerder te laten plaatsvinden. De werksessies vinden parallel plaats
met de werkgroep Frans van Nunenstraat. Met deze keuze kunnen we de
processen en de samenhang tussen de straten beter op elkaar afstemmen.
Datums voor bijeenkomsten in 2020 werkgroep Frans van Nunenstraat +
Heuveleind
•
maandagavond 6 januari 2020
•
maandagavond 27 januari 2020
•
maandagavond 17 februari 2020
Datums voor bijeenkomsten in 2020 werkgroep Korte Kerkstraat
•
woensdagavond 15 januari 2020
•
maandagavond 3 februari 2020
•
maandagavond 2 maart 2020
Datums voor bijeenkomsten in 2020 werkgroep Joseph Schulteweg
•
maandagavond 20 januari 2020
•
maandagavond 10 februari 2020
•
maandagavond 9 maart 2020
Alle werksessies zijn in De Höllekes van 20:00 tot 22:00 uur
Inwoners die zich willen aanmelden voor een werkgroep zijn nog altijd van
harte welkom en kunnen zich via het formulier op
www.eersel.nl/steenselweereendorp aanmelden.
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Wist u dat?
1. Er in de winterperiode elke tweede donderdag een film is in De
Höllekes;
2. Geprobeerd wordt om de wat betere films te draaien;
3. Je dan anderen ontmoet die hier ook belangstelling voor hebben;
4. Op deze donderdag ook oud papier wordt opgehaald;
5. 20 December de Kookpotmiddag is, dus niet op de 19 december.
Deze keer het Kerstmenu;
6. Er in De Höllekes na een wandeling een lekker kopje koffie
geschonken wordt;
7. Je ook gewoon kunt binnenlopen voor een praatje of drankje.
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