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Dorpskalender  
 

 

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

 
 
 
 

In de maand augustus verschijnt er geen Pierenbode ivm de 
zomervakantie. 

 
 

Berichten/activiteiten voor de maand september kunt u tot 18.00 uur op 
18 augustus per mail aanleveren via pierenbode@dehollekes.nl. Heeft u 
vragen? Neem gerust contact op met de redactie. 
 

 
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 

 
 

 

Helaas moet de Hollekes gesloten blijven 
tot 1 september. 

 
 

 

Een roerige tijd voor iedereen door Corona. 
De RIVM regels zijn wat versoepeld maar hebben nog steeds een grote 
impact op onze samenleving. Dit geldt ook voor de Hollekes.  
 

Onder strikte maatregelen zou ons gemeenschapshuis weer opengesteld 
kunnen worden. Echter de handhaving van deze regels lijkt ons niet 
uitvoerbaar. Ook de kosten die we voor deze maatregelen moeten nemen 
zijn niet gering.   
 

Veel activiteiten zijn al gestopt voor dit seizoen of de zomerstop zit er aan 
te komen. Een flink aantal van onze gebruikers vallen onder de doelgroep 
die beschermd zou moeten worden.  
 

Daarom hebben we binnen het bestuur besloten dat de Hollekes gesloten 
blijft tot 1 september. We vertrouwen erop dat u hiervoor begrip heeft. 
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Snelheidsmeterspaarpot 
 

 

 

Het idee achter de snelheidsmeterspaarpot is het 
belonen van goed gedrag. De snelheidsmeter 
wordt geplaatst door de Provincie Noord-Brabant 
vanuit de campagne ‘Brabant gaat voor NUL 
verkeersdoden’. Het geld dat met de spaarpot 
verdiend kan worden, wordt beschikbaar gesteld 
door de gemeente Eersel. Het maximaal te 
sparen bedrag is 500 Euro. 
 
De meter meet de snelheid van het passerende 
voertuig waarbij de snelheid van de auto op de 
display getoond wordt. Zodra een auto passeert die voldoet aan de 
snelheidslimiet, wordt het saldo op de display en in de spaarpot verhoogd 
met 60 cent. Wanneer een auto te hard rijdt verschijnt er een duim omlaag 
en een groot kruis door de Euro’s. Dit motiveert de meeste automobilisten 
om zich de volgende keer aan de snelheid te houden.  
 
In Steensel komt de snelheidsmeterspaarpot te hangen op de 
Riethovenseweg van 13 juli tot en met 2 augustus 2020. De maximale 
snelheid is daar 30 kilometer per uur, maar dat is nog niet voor iedere 
bestuurder even duidelijk.  
 
De opbrengst van de spaarpot zal gebruikt worden voor de aanschaf van 
een houten zitbank bij het pas aangelegde speelbos, gelegen aan het 
Kerkdijkje in Steensel. “Deze meetmethode is een mooie manier om 
automobilisten bewust te maken van hun snelheid en tevens een goed doel 
te steunen voor de Steenselse jeugd. Wij zijn erg blij met dit initiatief en 
ondersteunen dit van ganser harte”, aldus Hein van Hout namens 
Dorpsraad Steensel.  
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Nieuws vanuit de dorpsraad…. 
 

 

Corona 
De coronamaatregelen worden in Nederland steeds meer versoepeld. 
Inmiddels is de lagere school weer open en kunnen de kinderen onderwijs 
volgen en naar het kinderdagverblijf. Ook de horeca en onze 
sportverenigingen zijn voorzichtig aan het opstarten. Inwoners met een 
contactberoep kunnen hun werkzaamheden met de juiste 
voorzorgsmaatregelen weer oppakken. De opnames in de ziekenhuizen en 
op de IC’s blijven gelukkig gestaag dalen. Beetje bij beetje krijgen we meer 
vrijheden en komt er perspectief om weer samen te kunnen zijn. 
 

Het virus is echter nog niet weg en ook kunnen de versoepelingen weer 
teruggedraaid worden. Het blijft belangrijk om goed de richtlijnen van het 
RIVM op te volgen, zoals regelmatig handen wassen, niezen in de 
ellenboog en voldoende afstand (1,5 meter) van elkaar te houden.  
 

Wanneer we met zijn allen deze richtlijnen volgen, kunnen ook onze 
ouderen en kwetsbaren weer deel gaan nemen aan onze samenleving. 
Laten we er voor zorgen dat het niet te druk wordt, zodat ze mooi een 
wandeling kunnen maken en ook zij hun vrijheid weer terug kunnen 
krijgen. De nieuwe omgangsvormen vergen nog discipline, maar laten we 
het vooral met en voor elkaar doen. 
 

Complimenten aan ons allen. Het is goed om te zien dat we in Steensel 
nog naar elkaar omkijken. Dit kan op vele manieren zoals het maken van 
muziek voor ouderen op Koningsdag of het rondbrengen van appelflappen 
omdat de maandelijkse Kookpot nog niet door kan gaan. Laten we het 
goede dat is ontstaan door deze crisis met zijn allen omarmen. Op deze 
wijze komen we sterker uit deze periode en hebben we goede 
perspectieven voor een mooie toekomst in Steensel. 
 
Geluidswal A67 
In het visieplan van de Dorpsraad staat vermeld dat er behoefte is aan een 
goede geluidswal bij de A67. Hierbij wordt ook de optie genoemd om de 
geluidswal te bedekken met zonnepanelen zodat twee vliegen in één klap 
geslagen kunnen worden: duurzame energie en beperking geluidshinder. 
Er zijn al enkele losse initiatieven (onder andere van de buurtschappen De 
Hees en Oeienbosch) in de gemeente Eersel, die de komende periode  
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gebundeld gaan worden. De gemeente staat volledig achter dit plan, maar 
uiteindelijk beslist Rijkswaterstaat over de realisatie van de geluidswal. 
Vanuit de Dorpsraad houden Ruud Coppens en Rinze van Oorschot zich 
bezig met dit initiatief. Mochten er inwoners zijn die zich willen aansluiten, 
dan kunnen ze dit aangeven via ons mailadres: 
dorpsraadsteensel@outlook.com.  
 
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. 
  
 
 

De gemeente Eersel nodigt u uit……  
 

 

 

De gemeente Eersel nodigt u uit voor de digitale inloopavond 2.0 Steensel 
weer één dorp.  
 

Vanwege de Coronacrisis is de inloopavond over het Voorlopig Ontwerp 
‘Steensel weer één dorp’ fase 1 op 23 maart 2020 komen te vervallen. Om 
iedereen toch de gelegenheid te geven om het Voorlopig Ontwerp van de 
Frans van Nunenstraat, Heuveleind, Korte Kerkstraat en Joseph 
Schulteweg in te zien en erop te reageren, hebben we een webpagina 
aangemaakt. 
 

We spreken over een inloopavond 2.0 ‘Steensel weer één dorp’, maar door 
de digitale mogelijkheden is het eigenlijk een inloopavond die twee weken 
duurt. Tot en met zondag 28 juni kan iedereen vragen stellen en 
opmerkingen meegeven via de reactieformulieren. Daarna sluiten we de 
reactieformulieren en gaan we alle vragen beantwoorden. Die antwoorden 
worden daarna op korte termijn via de webpagina gedeeld.  
 

We heten jullie van harte welkom op 
www.eersel.nl/inloopavondsteenselweereendorp 
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Kookpot nieuws 

 

 

Zoals iedereen in Steensel, zitten ook wij nu thuis. Normaal gesproken 
zouden wij op de 3e donderdag van de maand gaan koken voor onze 
gasten. Helaas is dat nu niet mogelijk en dat missen wij ook. 
 

Wij  hadden gehoopt  wel weer in juni te kunnen koken, dat is dan de 
laatste voor de vakantie periode, helaas is het niet mogelijk. In de maand 
mei, hebben we onze gasten verrast met iets lekkers,  ook in juni zullen 
we dit weer doen op de 3e donderdag. 
 

Mochten er nog Steenselse senioren zijn die zich willen aansluiten bij onze 
Kookpot,  we hebben nog plaats voor 4 personen. Neem even contact met 
ons op. 
 

Wij hopen dat we allemaal gezond kunnen 
blijven en dat we onze gasten weer, in ieder 
geval in september, weer te kunnen begroeten 
en verwennen. 
 

Heel veel groetjes 
Team Kookpot  Gerrie,  Anne, Hendrikje, Kitty 
en Fridy ( tel. 514660 ) 
 
 

 
 

 
 

Dit jaar kan de jeugdvakantieweek, die altijd plaatsvindt in de laatste week 
van de zomervakantie, niet doorgaan. We zijn al ver met de 
voorbereidingen maar kunnen niet garanderen dat de afstand tussen 
hulpouder en deelnemend kind 1,5 meter is.  
 

Wij nemen alle geweldige ideeën, die we voor dit jaar hadden, mee naar 
volgend jaar zodat we er dan een fantastische week van kunnen maken! 
 
Stichting Jeugdvakantiewerk Steensel 
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Nieuws van de Luciatoren 
 

 

 

Vorig jaar heeft het Stinsels Archief het altaar aan de 
kerkhofzijde van de Luciatoren al opgeknapt. We 
hebben toen een corpus aan het kruis bevestigd en 
een plaquette voor het altaar gelegd. We waren 
echter nog niet tevreden over het vloertje rondom 
het altaar. 

Inmiddels hebben we van een restpartij tegels een 
elegante vloer gemaakt. Het is een mooie 
mozaïekvloer geworden die naar onze mening goed 
past bij de omgeving. Ga dus vooral een keer kijken 
op het kerkhof. 

Verder zijn we samen met een groep vrijwilligers 
weer gestart met het herinrichten van de 
pastorietuin. De trottoirbanden van het doorgaande 
pad zijn inmiddels vakkundig geplaatst door hovenier 
Paul Teeuwen en zijn zoon Sander. In de tweede 
helft van juni zal verder gegaan worden met het 
grondwerk. De tuin zal verder omgespit worden en geëgaliseerd. Verder 
zal het pad voorzien worden van een extra puinlaag en zal vervolgens 
afgewerkt worden met een soort van gravel.  

In eerste instantie zal de rest van de tuin ingezaaid worden met gras. In 
het najaar gaan we verder met het aanplanten van de tuin en het 
aanbrengen van ornamenten zoals een zonnewijzer en een insectenhotel.  

Het is nog even wachten, maar binnenkort kunt u gebruik maken van het 
pad en gaan genieten van het geweldige uitzicht op de kerk en de 
Luciatoren. Naar het buitenland op vakantie gaan is dan echt niet meer 
nodig. Vanzelfsprekend is het pad en de tuin toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers, kinderwagens en rollators. 
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Wist je dat….. 
 

 

 

Gehoord op de straat……………………. 
De Hollekes gaat niet open omdat de Muziekvereniging Kempengroen 
niet gaat repeteren!!!!!!!! 

Dit is natuurlijk klink klare onzin.. wij zouden niks liever dan weer muziek 
gaan maken. 

Voor ons zelf, maar ook voor de Steenselse gemeenschap… 

Weet niet wie dit op straat heeft gebracht…..maar het is kletspraat. 

 
 
 
 
 
 
 
Het begint weer drukker te worden op vrijdag avond in de bossen. Wij 
zijn weer begonnen met scouting avonden,  natuurlijk onder voorwaarden 
van scouting Nederland en het RIVM.  
 
Op vrijdag 18 september 18:30 u starten we met onze flessen actie 
2020 vanaf het dorpsplein. De leden van Scouting Steensel komen die 
avond langs om de door u verzamelde statiegeldflessen op te halen. U 
zou nu al kunnen beginnen met het opsparen van uw statiegeldflessen. 
Het kan handig zijn om de plastic flessen te verzamelen in de plastic 
zakken die u van de gemeente krijgt voor het scheiden van plastic afval. 
U kunt deze ook alvast bij de voordeur klaar zetten of die avond afgeven 
op het dorpsplein. 
 
Alvast dank voor uw bijdrage en tot de 18 september, Scouting Steensel 
 
Scouting Steensel 
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Het coronavirus raakt iedereen, ook de 
verenigingen 
 

 

 

Helaas kunnen wij als muziekvereniging niet repeteren en optreden. 
 

Ons programma voor dit jaar is flink bijgesteld. Het geplande optreden 
tijdens de dodenherdenking op 4 mei jl. is aangepast. Twee leden van onze 
vereniging hebben op prachtige wijze hier invulling aan gegeven. 
 

Ons Zomeravondconcert begin juni is helaas niet mogelijk en zelfs de in 
augustus geplande kermis zal niet door gaan. Wij hopen in november een 
(aangepast) muzikale activiteit te kunnen organiseren, maar zelfs dat is 
nog niet zeker i.v.m. de repetitie (on)mogelijkheden. 
 
Onze jaarlijkse donateursactie, waarbij we bij u persoonlijk aan de deur 
verschijnen, zal dit jaar eveneens worden aangepast. Het hanteren van 1,5 
meter afstand is namelijk erg lastig, waarbij we voor niemand een risico 
willen vormen. 
 
Daarom willen wij vragen om uw vrijblijvende financiële steun dit 
jaar digitaal over te maken naar onze bankrekening 
NL68RABO00112805272. 
 
Met uw bijdrage kunnen we o.a. weer voorbereidingen treffen voor het 
muziekonderwijs. Leerlingen van groep 5 en 6 van de basisschool krijgen, 
in samenwerking met muziekschool Art4You, gedurende 8 weken gratis 
les. 
 
Wij willen altijd klaar staan voor de gemeenschap, maar helaas is dat nu 
niet mogelijk op de manier waarop u dat van ons gewend bent. 
 
Wij hopen op uw steun en op uw begrip! 
 
Leden en bestuur Muziekvereniging Kempengroen 
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Vakantie Huisartspraktijk Steensel 

In verband met vakantie is Huisartspraktijk Steensel gesloten van 
maandag 3 augustus t/m vrijdag 21 augustus 2020 

Voor spoedgevallen kunt u tijdens kantooruren (van 8.00 tot 17.00 uur) 
contact opnemen met: 

Huisartspraktijk Riethoven, Schoolstraat 2 te Riethoven. 
Telefoon: 040-204 16 20 

Na 17.00 uur, in het weekend en tijdens feestdagen belt u met de 
dokterspost. Telefoon: 0900 123 2024 

Belangrijke mededeling 

Huisarts M.J. Widdershoven is per direct, in verband met 
zwangerschapsklachten, met zwangerschapsverlof gegaan. Het kan zijn 
dat u de komende weken een nieuwe waarnemende huisarts treft die dit 

opvangt. 

 
 
Goede Doelen Week 2020 
      
De Goede Doelen Week werd door het Coronavirus  
verplaats naar de week van 31 augustus tot en met  
5 september. Al het drukwerk was al klaar voor  
maart en de leerlingen van de Groote Aard hadden de enveloppen al gevuld. 
Wij hebben besloten dat we de datum op de inhoud van de enveloppen laten 
staan en duidelijke stickers op de enveloppen te plakken met de nieuwe 
datum. Wij vertrouwen op uw begrip om de kosten te besparen van extra 
drukwerk.  
 

In de week van 24 augustus zal de enveloppe bij u worden bezorgd en daarin 
vindt u een brief met uitleg en het invulformulier waarop u kunt aangeven aan 
welk goed doel u wilt doneren en welk bedrag.  
U doet het formulier met machtiging of contant geld weer terug in de 
enveloppe en in de week van 31 augustus wordt deze bij u opgehaald door 
een collectant.  
 

Voor vragen of opmerkingen kunt U contact opnemen met Toon v.d. Ven,  
Stevert 5, tel. 516614 
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Garagesale 
 

 

 

Op zondag 28 juni 2020 zal er in Steensel een garagesale plaatsvinden. 
U kunt op deze dag uw overtollige spulletjes verkopen in uw eigen tuin of 
oprit. Houd u zich bij de verkoop wel aan de richtlijnen van het RIVM! 
 

De garagesale wordt gehouden van 10.00 tot 16.00 uur. 
 

Laat even via a.j.timmermans379@kpnmail.nl weten als u mee wilt doen 
dan wordt u vermeld op de plattegrond. Deelname is gratis.  
 

Voor meer informatie hierover neemt u contact op via: 
 a.j.timmermans379@kpnmail.nl of 06-55167416. 
 
 

Wist u dat de Höllekes ook een kraam buiten zet!! 
 
 
 

Postbode en meetapparatuur in één 
 

 

Dat onze postbode Jan van Borrenbergen van alle 
markten thuis, dat wisten de meesten van ons al wel. 
Tegenwoordig brengt hij niet alleen de post rond, maar 
meet hij tevens de luchtkwaliteit in Steensel. 
 

Sinds kort is de fiets van Jan uitgerust met een klein wit 
kastje dat continue de luchtkwaliteit meet. In de 
gemeente Eersel zijn inmiddels een zevental personen 
die zo’n kastje in gebruik hebben. De gegevens van deze 
fietsmeters worden samen getoond met de 
meetgegevens uit de vaste meetkasten zoals die 
bijvoorbeeld bij de Höllekes hangt. Hierdoor krijgen we 
een duidelijk beeld van de luchtkwaliteit in ons dorp.  
 

Tot nu toe lijkt de kwaliteit van de lucht goed te zijn, alleen ’s middags zien 
we regelmatig een enorme verslechtering optreden. We hebben de oorzaak 
daarvan nog niet kunnen achterhalen. Hopelijk krijgen we door het meten 
tijdens het rondbrengen van de post meer gegevens tot onze beschikking 
om de oorzaak te vinden. 
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Harrie Huijbers Cronieck 
 

 

In de vorige cronieck hebben we uitvoerig geschreven hoe we de soldaten 
hebben kunnen identificeren die tijdelijk begraven hebben gelegen aan de 
Riethovenseweg. In mei 1945 worden de gesneuvelden opgegraven en 
verplaatst naar het militaire kerkhof in Valkenswaard. In de akte van deze 
verplaatsing staat vermeld dat de soldaten in Oerle hebben gelegen. 
Inmiddels weten we dat dat niet helemaal klopt. 
 

Op de foto met graven wordt als eerste de naam van Frank Savin ontdekt. 
Dit is het meest linkse graf op de foto. Frank is slechts 19 jaar geworden 
en is op 21 september 1944 gesneuveld. Dit is een dag later dan de 
anderen. Frank was onderdeel van de Oxford en Bucks Lights Infantery. 
Op het kerkhof in Valkenswaard ligt hij in een andere rij begraven dan de 
rest, namelijk bij de overige leden van het Ox and Bucks regiment. 
 

De tweede persoon die aan de hand van de foto van de graven 
geïdentificeerd kan worden is Thomas Chadwick. Hij wordt slechts 25 
jaar en maakt onderdeel uit van het Kings Own Royal Regiment 
(Lancaster). Thomas is bevorderd tot luitenant en in dit rijtje de enige 
officier. 
 

De overige soldaten behoren allemaal tot de Royal Welsh Fusiliers. Aan de 
hand de opgravingskaarten hebben we kunnen identificeren wie 
tegelijkertijd met Savin en Chadwick zijn herbegraven. 
  
Reginald Davies ligt direct naast Chadwick begraven. Hij is getrouwd met 
Violet Davies en wordt slechts 38 jaar oud. Daarnaast ligt William Jones 
begraven. William verliest al op jonge leeftijd zijn eerste vrouw waarmee 
hij drie kinderen heeft. Met zijn tweede vrouw krijgt hij nog twee zonen, 
voordat hij op 28-jarige leeftijd sneuvelt. Drie van zijn kleinzonen komen 
regelmatig naar Valkenswaard om het graf te bezoeken bij herdenkingen. 
Van George Philips is niet zoveel meer terug te vinden in het archief. Hij 
is 33 jaar oud geworden. Ook van Robert Brown is niet veel bekend. Van 
hem weten we wel dat hij getrouwd is met Marie Brown en dat hij slechts 
30 jaar oud is geworden. Charles Johnson heeft die leeftijd zelfs niet 
mogen bereiken. Hij is maar 28 jaar geworden. 
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Van de overige twee soldaten is wel meer terug te vinden in het archief in 
Valkenswaard. Wilfred Godson sneuvelt in de buurt van de Witrijt op 31-
jarige leeftijd. Zijn moeder krijgt nogal wat voor haar kiezen. Haar man (en  
 

vader van Wilfred) sneuvelt in de Eerste Wereldoorlog tijdens de slag om 
de Somme. De broer van Wilfred wordt gevangen genomen door de 
Japanners na de val van Singapore. Uiteindelijk overlijdt hij in de beruchte 
gevangenkampen van de Japanners. In het krantenartikel dat in het archief 
ligt, staat geschreven dat hij in een lieflijk dorpje in de buurt van de 
Belgische grens ligt begraven en dat het graf bedekt is met bloemen die 
daar door de inwoners zijn neer gelegd. 
 

Ook van Albert Facey is meer bekend. In het archief zijn nog brieven 
terug te vinden die de commandant naar zijn moeder heeft gestuurd. 
Alberts neef die het graf heeft bezocht, beschrijft dat Albert erg klein was 
bij zijn geboorte. Met behulp van een dieet van melk gemengd met brandy 
is het toch een flinke jongen geworden. Ook is er nog een brief terug te 
vinden die Albert schrijft aan een zekere Nancy, waarschijnlijk zijn 
vriendinnetje in Richmond Yorkshire. Albert is gesneuveld bij de bevrijding 
van Wintelre. Hij mocht maar 20 jaar worden. 
 

Mocht u een eerbetoon willen brengen aan onze dappere bevrijders, ze 
liggen begraven op het War Cemetery, gelegen aan de Luikerweg in 
Valkenswaard. Frank Savin ligt begraven in rij B nummer 3. De overige 
acht soldaten liggen begraven in rij E van nummer 7 tot en met 14. 
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Vanaf 1 juli weer viering in onze Luciakerk 
 

 

 

We zijn blij u te kunnen melden dat vanaf 1 juli de kerken weer open zijn. 
Ook zullen  er vanaf die datum weer de gebruikelijke zondagse vieringen 
zijn in onze Luciakerk.  Dat betekent voor ons dat op zondag 5 juli om 
10.00 uur de eerste viering is. We houden ons vanzelfsprekend aan de 
regels van het RIVM, we houden dus afstand. Die regels geven ook aan 
dat het koor helaas nog niet mag zingen. In de Hint leest u meer over de 
openstelling van de kerken in onze parochie. Ook kunt u alles nalezen op 
de website: www.samenwillibrordus.nl  
 

U kunt  ook weer misintenties indienen. U doet dit door een envelop met 
een bedrag van  10 euro en de datum en de naam voor wie de intentie 
bedoeld is in de brievenbus te doen van de kerk.  De brievenbus is – als u 
met uw gezicht naar de kerkdeur staat - in de rechterzijdeur. 
 
 

Fotografen gezocht 
 

 

 

De komende jaren gaat ons dorp drastisch veranderen. Straten, pleintjes 
en het openbaar groen zullen de komende jaren heel anders uit komen te 
zien. We willen deze veranderingen graag vastleggen voor het nageslacht. 
Ook geeft het ons over enkele jaren een goed inzicht in wat we allemaal 
bereikt hebben. 
 

We zijn op zoek naar enkele fanatieke amateur fotografen, die de komende 
jaren de veranderingen in ons dorp graag willen vastleggen op de 
gevoelige plaat. Het hoeft geen gedetailleerd verslag te worden van de 
dagelijkse werkzaamheden. Het is veel meer een sfeerbeeld van de straten 
vóór de renovatie, tijdens de werkzaamheden en het uiteindelijke resultaat. 
Je hoeft geen topfotograaf te zijn, maar mooie artistieke foto’s zijn zeker 
welkom. Aangezien de eerste werkzaamheden voor Steensel weer één 
dorp al in september beginnen, is het van belang dat er de zomer al foto’s 
gemaakt worden van de huidige situatie. 
 

Heb je zin om mee te doen, meld je dan nu aan door een mail te sturen 
aan: dorpsraadsteensel@outlook.com. Daarna zal besproken worden hoe 
we de foto’s gaan verzamelen en hoe we de activiteiten of 
deelonderwerpen gaan verdelen. 
 



Gemeenschapshuis “De Höllekes”                 website: www.dehollekes.nl                    15 
 
 

Nieuw schoolplein 
 

 

 

De Sinte Lucij (de basisschool) heeft een nieuw schoolplein. Een ouder 
heeft een geldprijs bij de Lidl gewonnen en gaf het aan de basisschool, de 
basisschool heeft het uitgegeven aan een nieuw schoolplein. Een opa en 
een vader uit Steensel hebben het ontwerp gemaakt en de kinderen 
hebben via de leerlingenraad meegedacht. Het schoolplein is nog niet 
helemaal af. Er komt nog beplanting en een verkeersplein, maar vanwege 
Corona is er helaas wat vertraging... Hier een paar foto’s van het nieuwe 
plein: 
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