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Dorpskalender
Activiteiten in de Höllekes
zijn tot nader order komen te vervallen.

Noteer deze data alvast in uw agenda:
19 sept
Kempensessie
Stichting JAM
21 nov
live muziek
Wasserij Steensel
Heeft u een bericht voor in de Pierenbode?
Berichten voor de maand maart kunt u tot 18.00 uur op 18 mei per mail aanleveren
via pierenbode@dehollekes.nl. Activiteiten/evenementen kunt in onze dorpskalender
op www.dehollekes.nl/dorpskalender/ vermelden.
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, Willem van Rooij.
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
Huisartsenspost
Te bereiken na kantooruren Cluster
Eersel, Bladel en Valkenswaard
tel. 0900 123 2024

Bloedprikken
In ‘De Höllekes’

Tijdelijk gesloten
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

Tijdelijke sluiting “de Höllekes”
In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen
tegen de verspreiding van het corona virus gebaseerd op het advies van
het RIVM. Stichting Gemeenschapshuis de Höllekes volgt deze richtlijnen
en is daarom tot 1 juni 2020 gesloten. Meer informatie van de overheid
volgt.
Bloedafname: tijdelijk gesloten
neem contact op 040-2141202 om te bespreken waar en
wanneer u kan worden geholpen
Nieuwe informatie en/of veranderingen kunt U vinden op onze website:
www.dehollekes.nl en op facebook.
Voor vragen kunt u mailen naar: beheer@dehollekes.nl.
Met vriendelijke groet,
Stichting Gemeenschapshuis de Höllekes
Bestuur en beheerders
TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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Nieuws vanuit de dorpsraad….
Corona
Voorzichtig horen we de eerste positieve geluiden over de verspreiding van
het Coronavirus. De ziekenhuizen lijken de grote toestroom op de Intensive
Care centra onder controle te kunnen houden en de aantallen
ziekenhuisopnames lijken te dalen. Maar helaas zijn we er nog lang niet.
Het is een marathon die we momenteel lopen en bepaalde maatregelen
kunnen nog lang blijven voortbestaan. Ook in Steensel hebben al diverse
mensen het Coronavirus onder de leden gehad, waarbij sommigen erg veel
last hebben gehad van de ziekteverschijnselen. Het blijkt wel dat het niet
zomaar een griepje is.
Gelukkig zien we ook mooie dingen ontstaan zoals een enorme
saamhorigheid in ons dorp. Mensen die boodschappen voor elkaar doen en
elkaar vooruit helpen met de tuin. Een wekelijks kwisboek om het weekend
puzzelend door te komen. Mensen die kaartjes en bloemen geven aan
mensen die het moeilijk hebben in deze periode. Buiten zijn er nog nooit
zoveel hartjes op de stoep getekend.
Het is rustig op straat en mensen houden goed afstand. We houden ons
goed aan de voorschriften. Hierdoor kunnen ook onze senioren veilig een
blokje om lopen, zodat ze in conditie kunnen blijven. Het is belangrijk dat
wij blijven zorgen voor de kwetsbaren in onze samenleving. Het is een
kwestie van een lange adem, maar we gaan het met zijn allen volhouden.
Alleen samen krijgen we deze crisis onder controle. Hou vol!
Steensel weer één dorp
Het project ‘Steensel weer één dorp’ gaat ondanks de beperkende
maatregelen wel gewoon door. Het plan voor de straten Frans van
Nunenstraat, Heuveleind, Korte Kerkstraat en Joseph Schulteweg staat
inmiddels
op
de
projectsite
van
de
gemeente
Eersel:
www.eersel.nl/steenselweereendorp. Iedereen die geabonneerd is op de
nieuwsbrief is hier al over geïnformeerd. Tevens is er een erg mooie 3D
animatie gemaakt van hoe de straten er uit komen te zien. Ook dit filmpje
is via bovengenoemde site op te vragen of via Youtube wanneer je zoekt
op de titel: 3D visualisatie Voorlopig Ontwerp Steensel weer één dorp fase
1. (Voor degene die de digitale versie van de Pierenbode lezen, klik op deze
hyperlink). Verder is de gemeente bezig om een aannemer te selecteren
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die de werkzaamheden in het najaar kan gaan uitvoeren. Mochten er naar
aanleiding van de presentatie of het ontwerp nog vragen zijn, dan kunnen
deze altijd gesteld worden aan de projectleider van het project, de heer
Frank van Meurs (0497-531300 of via de mail:
steenselweereendorp@eersel.nl.
Eindhoven Airport
Velen zullen gemerkt hebben dat de luchtkwaliteit de afgelopen weken
enorm is verbeterd. Er wordt nauwelijks nog gevlogen vanaf Eindhoven
Airport en ook op de A67 is het verkeer drastisch afgenomen. Deze
verbetering is duidelijk zichtbaar in de cijfers van de meetapparatuur. Zoals
in de vorige Pierenbode aangeven, zal de gemeente op korte termijn de
bevindingen publiceren. Verder is er naar aanleiding van het advies van
Pieter van Geel een nieuw plan ontwikkeld voor de permanente
overlegstructuur Eindhoven Airport. Uit het tussenrapport blijkt dat de
omwonenden nog te weinig inbreng hebben en dat de structuur nog steeds
erg versnipperd is. Hierdoor is van een efficiënt overleg geen sprake. Het
tussenrapport is dan ook terug naar de tekentafel gestuurd.
Pastorietuin
De eerste werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd in de pastorietuin. De
volgende stap is om de trottoirbanden van het pad te plaatsen. Daarna zal
het zwart zand wat er nu nog op hopen ligt verder verdeeld worden over
de tuin. Bij het plaatsen van de banden moeten we de huidige
coronamaatregelen in acht nemen. We zullen een creatieve oplossing
moeten vinden om 1,5 meter uit elkaar een trottoirband te kunnen leggen.
Ook hier zal gelden dat de aanhouder wint. We houden vol.
Wild crossen
Het is menigeen een doorn in het oog, dat er in de bossen nog steeds met
motoren en zelfs met auto’s gecrost wordt. De Dorpsraad van Steensel is
in overleg getreden met de overige dorpsraden om tot gemeenschappelijke
en creatieve oplossingen te komen. Ook bij onze buurdorpen zorgt dit voor
overlast. Alleen met een gemeenschappelijke aanpak kunnen we de
overlast beperken. We dienen te voorkomen dat de oplossing voor het ene
dorp aanvullende overlast veroorzaakt in het andere dorp.
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Digitaal
De Dorpsraad van Steensel probeert haar werkzaamheden zoveel mogelijk
uit te voeren. De maandelijkse vergaderingen zullen online plaatsvinden
zolang dat noodzakelijk is. Natuurlijk hopen we dat wij weer snel in de
Höllekes terecht kunnen. Dat zou betekenen dat ook anderen weer terug
kunnen keren naar onze gemeenschappelijke huiskamer.
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.

Yes, de scholen zijn weer open!
Basisschool Sinte Lucij heeft ook maatregelen getroffen:
De ongeveer 110 kinderen op school zijn in 2 groepen verdeeld. De ene
groep gaat op maandag en donderdag en de andere groep op dinsdag en
vrijdag. Op de woensdag komen de kinderen om de week naar school.
Ook moeten we onderling 1,5 meter afstand houden. Als we
binnenkomen moeten we onze handen desinfecteren (de bacteriën
weghalen met een soort zeep) en de ingangen zijn verdeeld over de
onder en bovenbouw. Wij zitten ondertussen al ongeveer 1,5 week op
school, maar wel op een andere manier!
Geschreven door, Isabel van den Broek
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BEDANKT…..
Beste mensen van Steensel,
Wat 'n verrassingen op 25 april, zoveel warme mooie dingen.
Dank je wel aan allen die zulke lieve kaartjes hebben gestuurd,
telefoontjes, mooie tekeningen gemaakt en zelfs een "Stinsels" lintje,
de bloemen die ik heb gekregen,
ik heb er geen woorden voor zo geweldig allemaal.
De allergrootste verrassing was wel de zanghulde om 12.00 uur,
dat kwam wel even binnen.
Voor al deze mooie dingen, heel, heel hartelijk bedankt.
Hartelijke groet, blijf gezond, alle goeds.
Riet.
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SPORT

Trainingen KSC

Naar aanleiding van eerdere berichten vanuit de regering rondom de
Corona-crisis zijn onze sportparken gesloten en is de gemeente al
begonnen met het grote onderhoud aan de velden. De regering heeft op
21 april jl. echter bekend gemaakt dat kinderen t/m 12 jaar (toch) weer in
teamverband mogen sporten en waarbij de ‘anderhalve meter’ niet van
toepassing is. In overleg is besloten dat voor deze groep het sporten de
komende weken, op zaterdag, mogelijk gemaakt gaat worden en waarbij
wij vanuit de gemeente toestemming hebben gekregen om hiervoor een
gedeelte van het korfbalterrein in Knegsel en het Gilde terrein (iom Het
Lucia Gilde) in Steensel te gebruiken.
De data hiervoor zijn: zaterdag 23 en 30 mei.
Deze trainingen zijn ook voor niet leden toegankelijk. Het is wel strikt
noodzakelijk de maatregelen zoals deze op onze website www.kscjeugdvoetbal.nl vermeld staan te volgen.
U kunt uw kind aanmelden voor de trainingen door een e-mail te sturen
naar info@ksc-jeugdvoetbal.nl. Vermeld hierbij de leeftijd van uw
zoon/dochter en uw telefoonnummer, zodat we u, indien nodig, tijdens de
training kunnen bereiken.
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Kangoeroe Klup en E-team gaan weer trainen,
ook niet leden van harte welkom!
Zoals u ongetwijfeld gehoord heeft is het weer mogelijk om onder bepaalde
maatregelen het sporten in groepsverband voor kinderen weer op te
starten. Deze kinderen vallen allen onder de doelgroep kinderen van 0-12
jaar oud. Bestuur en trainers hebben samen een plan gemaakt om de
trainingen bij FSC korfbal voor de E-jeugd en Kangoeroe Klup weer te
hervatten volgens de geldende richtlijnen. Wij zijn erg blij dat we in ieder
geval weer met de jongste leden kunnen gaan trainen en kijken ernaar uit.
De trainingen zullen op de dagen en tijdstippen zijn zoals u gewend bent.
Dit is voor de Kangoeroe Klup (3 t/m 7 jaar ) wekelijks op zaterdagochtend
van 9.30 tot 10.15 uur, vanaf zaterdag 2 mei. Tijdens de trainingen van de
Kangoeroe Klup leert uw kind spelenderwijs bewegen met vriendjes en
vriendinnetjes voor de jongste jeugd. Voor de E-jeugd (7 t/m 10 jaar) is
dit wekelijks op maandagavond 18.15 – 19.15 uur vanaf 4 mei.
Ook niet leden zijn van harte welkom bij onze trainingen. Het is strikt
noodzakelijk de maatregelen zoals deze op onze website
www.fsckorfbal.nl vermeld staan te volgen en uw kind aan te melden voor
de trainingen door een e-mail te sturen naar info@fsckorfbal.nl. Vermeld
ook uw telefoonnummer zodat we u indien nodig tijdens de training kunnen
bereiken.
Locatie: Sportpark De Breemakker Knegsel
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FSC Korfbal onderzoekt mogelijkheden voor:
Old Stars Walking Korfbal

Wil jij meedenken over gezellig beweegaanbod voor ouderen?
Het bestuur van FSC onderzoekt momenteel de haalbaarheid en interesse
om in de loop van 2021 te starten met Old Stars Walking Korfbal: een
passend actief korfbalaanbod gericht op mannen en vrouwen vanaf 60 jaar.
Maar natuurlijk zijn ook jongere geïnteresseerden van harte welkom! Old
Stars Walking Korfbal is geschikt voor mensen die ‘vroeger’ gekorfbald
hebben, maar ook voor ‘ouderen’ die nog geen korfbalervaring hebben.
Gezellig samen bewegen zal centraal staan tijdens de waarschijnlijk
wekelijkse trainingen, speciaal gericht op de ‘jeugd van vroeger’. Als je
ouder wordt kunnen kracht/ coördinatie en/of geheugen afnemen, de
oefeningen worden daarop afgestemd. Misschien wel het belangrijkste
onderdeel is de derde helft waarin we nog eens gezellig nakletsen onder
het genot van een kopje koffie of thee. Natuurlijk zullen er ook buiten de
training om regelmatig activiteiten georganiseerd worden. Wij zijn op zoek
naar leden of andere belangstellenden die graag een avondje meedenken
en brainstormen over hoe we dit idee tot een groot succes kunnen maken!
Bij voorkeur doen we dit na de coronacrisis maar als dit te lang duurt
zoeken we een goed alternatief. Wil jij een keertje meedenken of heb jij
misschien wel interesse om mee te doen? Neem dan snel en geheel
vrijblijvend contact op met het bestuur van FSC Korfbal, de
korfbalvereniging van Knegsel en Steensel (info@fsckorfbal.nl).
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Beste inwoners van Steensel,
Door de coronacrisis zien onze zomermaanden er waarschijnlijk heel
anders uit dan we gewend zijn. Er zijn een hoop beperkingen die ons
sociale en sportieve leven een stuk minder aangenaam maken. Gelukkig
mogen we bij de Tennisvereniging, met in acht name van de corona
maatregelen, weer de baan op. We hebben daarom besloten dat we onze
banen beschikbaar willen stellen aan alle inwoners van Steensel die toe
zijn aan een sportief uitstapje en bieden jullie een zomerabonnement
aan.
Wat houdt dit zomerabonnement in?
•
In de zomermaanden juni, juli en augustus kun je onbeperkt vrij
tennissen op de banen van TV Steensel;
•
Voor kinderen t/m 18 jaar is dit gratis! Volwassenen betalen slechts
€ 30.
Uiteraard wordt er gespeeld binnen de kaders van de geldende coronamaatregelen. Dit betekent o.a. dat je digitaal een baan moet reserveren
om te kunnen spelen.
Geïnteresseerd?
Wil je van dit zomerabonnement gebruik maken? Meld je dan vóór 29 mei
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).
Na ontvangst van je inschrijving ontvang je:
•
je persoonlijke inloggegevens en je wachtwoord om een baan te
reserveren;
•
een mail met een overzicht van de coronamaatregelen die gelden op
ons tennispark;
•
een instructie over hoe je op afstand een tennisbaan moet
reserveren.
Tot ziens, we verwelkomen je graag op ons tennispark!
Bestuur Tennisvereniging Steensel
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Harrie Huijbers Cronieck
Het Stinsels Archief is al heel lang in het bezit van een foto met daarop 9
graven afgebeeld. Het betreft een tijdelijk graf van Engelse soldaten.
Echter in de archieven van de Commonwealth War Graves Commission
(CWGC) hebben we niets
terug kunnen vinden over
een graf in Steensel.
Volgens de overlevering
van ooggetuigen zou het
graf gelegen hebben aan
de Riethovenseweg in de
wei van Piet van Keulen.
Tegenwoordig is dit de
voortuin van de familie
Metz.
Bij het onthullen van ons oorlogsmonument bij de Luciatoren was ook John
Geboers aanwezig. John is erg geïnteresseerd in WOII en heeft er in Duizel
voor gezorgd dat het fietspad aan de achterkant van het landgoed van Wim
van der Leegte vernoemd is naar Arthus Fraser. Fraser was een Britse
sergeant die bij de bevrijding van Duizel is gesneuveld.
Na de onthulling van het monument biedt John zijn hulp aan om uit te
vinden wie er begraven hebben gelegen. Op dat moment lijkt het wel of
we in een aflevering van NCIS terecht zijn gekomen. Met vakkundige
precisie en alle mogelijke hulpmiddelen worden alle archieven en
bestanden aan elkaar geknoopt. Ook wordt de foto bewerkt om te proberen
een naamplaatje op één van de kruizen te achterhalen. Uiteindelijk lukt het
om een naam te achterhalen en van een tweede kruis is een deel van een
andere naam te lezen.
We stuiten al direct op iets vreemds. De geïdentificeerde soldaat zou
namelijk in Oerle gesneuveld zijn en daar achter de kerk begraven zijn
geweest. In de archieven van het CWGC is te achterhalen wie tegelijkertijd
met deze soldaat herbegraven zijn op het militaire kerkhof in Valkenswaard
aan de Luikerweg. Verder speuren levert ook de overige 8 namen op. Ook
bij deze soldaten wordt Oerle genoemd als begraafplaats. In het archief
van Valkenswaard is zelfs nog een brief terug gevonden waarop de
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leidinggevende aan de moeder van een van de gesneuvelden schrijft dat
haar zoon vlakbij het plaatsje Oerle is gesneuveld.
Echter het Stinsels Archief is niet voor één gat te vangen en gaat verder
op onderzoek uit. De boerderij op de achtergrond van bovenstaande foto
lijkt toch echt de boerderij van de familie van de Broek (later Meurs) te
zijn. Op latere foto’s lijken de stallen aan de achterkant wel hoger te zijn.
Wat blijkt, in ons boek Stinselse Croniecken hebben we al beschreven dat
de getoonde stallen 3 dagen nadat de graven gedolven zijn door een brand
zijn verwoest. Aan de hand van kleine details op de foto’s, zoals het
bakhuisje en de metalen constructie waarop de matten vroeger werden
uitgeklopt, weten we vrij zeker dat het deze boerderij betreft.
We gaan weer met John om tafel zitten en leggen onze bevindingen aan
hem voor. Tijdens een middag puzzelen komen we erachter dat in Oerle
maar 25 gesneuvelden hebben gelegen. In het archief van Valkenswaard
worden er echter 34 genoemd. Het lijkt erop dat er 9 ontbreken, zouden
dat de 9 soldaten zijn geweest die Steensel zijn begraven? We zoeken
verder en proberen onze theorie onderuit te halen. We vergelijken namen
en zoeken naar de regimenten waar ze gelegen hebben. Wat we ook
uitproberen, in alle statistieken komen we 9 personen te kort. We weten
dan voor 99% zeker dat we de soldaten geïdentificeerd hebben.
John gaat nog navraag doen in Engeland om te controleren of wellicht de
gehele streek op de kaart naar Oerle is vernoemd. Dit komt wel vaker voor
bij strategische plaatsen zoals Oerle dat direct grenst aan vliegveld
Welschap. Dat is de meest waarschijnlijke verklaring. Overigens is er in
september 1944 veel onduidelijk welke soldaten in welke plaatst gelegerd
zijn. Doordat één van de commandanten sneuvelt zijn er veel
verschuivingen van manschappen.
Op ons monument prijkt de tekst: “To those who deserves to eternally
remembered” (Voor hen die het verdienen om eeuwig herinnerd te
worden). Dit is een tekst die de soldaten uit Wales zelf op een monument
in Den Bosch hebben gezet voor hun gevallen kameraden. Wat blijkt nu:
alle 9 gesneuvelde soldaten kwamen uit Wales. Laten we dankbaar blijven
dat zij hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. In de volgende
Cronieck zullen we de dappere strijders nader introduceren.
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