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Dorpskalender

(een overzicht van alle georganiseerde dorpsactiviteiten in Steensel)

Heeft u wijzigingen of wilt u een activiteit verwijderen uit de online
dorpskalender? Dan is dit mogelijk door een wijzigingsverzoek te mailen naar
webmaster@dehollekes.nl. I.v.m. de aankomende vakantieperiode zal er in de
maand september geen Pierenbode worden uitgegeven. Berichten/activiteiten
voor de maand oktober kunt u tot 18.00u op 18 september per mail
aanleveren via pierenbode@dehollekes.nl. De redactie behoudt zich het recht
voor om het bericht te weigeren of aan te passen, ontvangst wordt bevestigd.
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de redactie via 06-14216234.
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Tot uw dienst
alarmnummer:
bij spoed, levensgevaar of
heterdaad bel 112;
voor aangifte, vragen en
meldingen bel de Regiopolitie
De Kempen 0900-8844.
Huisartspraktijk Steensel
Van Kriekenbeeckhof 19
5524BM Steensel
0497-517209
Huisartsenspost SHoKo
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag
van 17.00u tot de volgende ochtend
08.00u en op alle weekend- en
feestdagen via: 040-2660505

AED locaties Steensel
24 uur/dag beschikbaar:
De Höllekes,
Korte Kerkstraat 7a
Fam. v.d. Boomen,
Lange Reen 16
Tijdens openstelling:
Voetbalvereniging Steensel,
Knegselseweg 20
Tennis en Padelvereniging
Steensel, Knegselseweg 24
Huisartsenpraktijk Steensel,
Van Kriekenbeeckhof 19
Bloedprikken
Donderdagochtend (oneven weken)
(tussen 7.45 en 8.30 uur)
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Samen fietsen vanaf De Höllekes
Elke vierde maandag van de maand kun je
meefietsen. In de vakantie 25 juli en 22 augustus
vertrekken we om 9.30 uur vanaf het dorpsplein!!
We fietsen niet in een grote groep! Als er veel
liefhebbers zijn maken we kleinere groepjes.
Onderweg houden we een aantal korte stops.
Daarna is het de bedoeling dat we bij een
horecagelegenheid een wat langere stop houden.
Hierna fietsen we weer terug naar Steensel.
We hopen op nogal wat fietsliefhebbers voor een gezellig fietstocht.
Noteer: 25 juli, 22 augustus en 26 september (weer vanaf De
Höllekes).

Welkom in Steensel
Wat leuk dat je bent komen wonen in ons mooie dorp Steensel. Wij wensen
je veel woonplezier toe en hopen je binnenkort te ontmoeten tijdens één
van de vele activiteiten in ons dorp! Laat even via gwouters@dehollekes.nl
weten waar je pas bent komen wonen, dan ontvangt u van ons een leuke
welkomstattentie.
Promoot je bedrijf, club, vereniging, winkel of andere organisatie

Jij hebt nu de kans om je bedrijf, club, vereniging, winkel of andere
(vrijwilligers)organisatie onder de aandacht te brengen bij de nieuwe
inwoners van Steensel! Neem even contact op met Gonny Wouters via
0497-517139 of gwouters@dehollekes.nl wat mogelijk is.

Wasserij Steensel bestaat 25 jaar
en daar hoort een feest bij!!
Zaterdag 19 november in de Höllekes
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Acteercursus volwassenen (toneelspel, improvisaties)
najaar 2022
Wil je de drukte van alledag even vergeten? Nieuwe
kwaliteiten ontdekken van jezelf als acteur? Naast
het leren van acteren en de beginselen van het
theater ligt vooral de nadruk op het spelplezier,
improvisaties en (samen) spelen in een veilige
omgeving. Na enige jaren van rust heeft
toneelvereniging Ernst & Humor uit Steensel het
initiatief genomen om een acteercursus voor volwassenen te starten
in het najaar van 2022.
Doelgroep: volwassenen vanaf 18 jaar die willen leren acteren,
toneelspelen, improviseren en spelplezier beleven (minimum is 6 en
maximum is 12 deelnemers)
Start van de 6 lessen is op dinsdagavond 4 oktober 2022 daarna wekelijks
van 19:30 – 22:00 uur (geen les op 25 oktober 2022)
De cursus wordt gegeven door Frank van der Aa, docent drama
Locatie: grote zaal de Höllekes te Steensel
Bijdrage in de kosten: 15 euro pp te voldoen bij inschrijven
Inschrijven bij: Willem van Rooij ( penningmeester Ernst & Humor ) via
mail wvanrooij@boulot.nl en dit kan uiterlijk tot 1 september 2022.
Na deze cursus is er de mogelijkheid voor een vervolgcursus, mede
afhankelijk van de wensen van de groep.
Aarzel niet en schrijf je vandaag nog in!
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Maandag 15 augustus, de gezelligste happening
van het jaar! Wielerronde van Steensel
Als de kermis van Steensel weer losbarst staat op maandag de wielerronde
steevast op de rol. Zo ook dit jaar, na twee jaar gedwongen stilstand barst het
circus weer helemaal los. Veel mensen kijken er enorm naar uit dat er weer
reuring is in het dorp, het is al veel te lang stil geweest! Ook dit jaar wordt er
door de schooljeugd weer een sponsorcross verreden, altijd enorm leuk om die
koters door de straten te zien gaan. Deze keer met als doel geld in te zamelen
voor een Fun4Four Multigame Tafel welke de jeugd graag zou zien in de
huiskamer van het nieuwe gemeenschapshuis wat gaat verhuizen naar de kerk.
Deze tafel is best kostbaar dus is het belangrijk, en aan u om de jeugd die aan
de start gaat verschijnen goed te sponsoren!! Zoals we al eerder hebben
gemeld is de start/finish noodgedwongen en dit uit veiligheidsoverweging
verplaatst naar de Riethovenseweg maar verder is het parkoers gebleven zoals
het altijd al is geweest. Voor de aanwonenden is het belangrijk te weten dat u
na 12.00 uur niet meer met uw auto op of van het parkoers kunt en het daarom
raadzaam is elders te parkeren indien nodig. Einde van de maand juli zal onze
prachtige krant bij u in de bus vallen, daarin kunt u dan lezen wie de eer heeft
de rol van rondemiss te mogen vervullen. Deze krant is weer tot stand gekomen
door het groot aantal sponsors die jaarlijks bereid zij ons te steunen, mis ‘m
niet!! We gaan er met z’n allen weer een geweldige dag van maken met naar
we hopen mooi weer en zien u graag langs het parkoers op één van de vele
terrassen!!
Programma:
14.30 uur: Sponsorcross Schooljeugd
15.00 uur: Funklasse Recreanten
16.30 uur: Elite/Beloften vrouwen
18.30 uur: Elite/Beloften mannen
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JVW Steensel organiseert Sponsortocht tijdens de
Wielerronde van Steensel 2022
De jeugd kan ook dit jaar weer fietsen, steppen, skelteren op het wieler
parcours voor het goede doel. Het goede doel is dit jaar voor de Steenselse
gemeenschap met name voor de jongeren uit het dorp. Een groep jongeren
in Steensel wil graag een eigen plek krijgen in de huiskamer van het nieuwe
gemeenschapshuis in de kerk. Zij zouden die ruimte heel graag willen
inrichten met een zogenaamde “Fun4Four” multigame tafel. Dit is een tafel
waarmee via een touchscreen allerlei spelletjes en videogames gespeeld
kunnen worden alleen maar ook in groepsverband. Van eenvoudige
gezelschaps- tot wat meer uitdagende spelletjes. Vrij van geldbedrag en in
de huiskamer van het gemeenschapshuis. De aanschafprijs van een
Fun4four tafel is kostbaar. Het zou geweldig zijn als via de sponsortocht
tijdens de Wielerronde Steensel een bijdrage aan dit bedrag zou kunnen
worden opgehaald. Inschrijven voor de sponsortocht kan via Vivian Stacey;
vivian.stacey@live.nl.
Informatie deelname sponsortocht
Om 13.15uur kunnen de kinderen naar de start komen om daar hun
vervoersmiddel te versieren, zodat ze flitsend van start kunnen gaan. De
sponsortocht start om 14.00 uur bij het Startpunt op de Riethovenseweg.
Je levert van te voren je formulier en het sponsorgeld in bij Inge Waarma
of Vivian Stacey. Van hun ontvang je op dat moment dan een helm. Het
rondje gaat als volgt: Riethovenseweg, Frans van Nunenstraat, Hoogeind,
Weverstraat, Grote Akker, Molenpad, Riethovenseweg. Nadat je de rondes
succesvol hebt voltooid, wordt het sponsorgeld bij elkaar opgeteld en zullen
we het totaalbedrag snel daarna aan jullie terugkoppelen.
Graag willen wij weten hoeveel kinderen ongeveer zullen starten en wie
van de kinderen meedoen aan het fiets versieren. Dus stuur een mail
naar Vivian Stacey; vivian.stacey@live.nl. Noteer de naam van het
kind(eren) en of ze deelnemen aan het versieren en/of sponsortocht!
Wij hebben er zin in. We hopen vele van jullie weer te zien!
Groetjes Vivian Stacey, Inge Waarma en Hanneke Stravens
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In memoriam Ria Vroegh-Smetsers
We zitten op een mooie woensdagmiddag met zo’n 300 mensen in de tuin
van hotel Steensel voor het afscheid van Ria Vroegh-Smetsers. Nergens
anders hadden we beter afscheid kunnen nemen dan op de plek waar zij
zo’n groot gedeelte van haar leven heeft doorgebracht en waar ze het
liefste was. Iedereen is in zijn eigen gedachten verzonken en niemand lijkt
echt te beseffen dat Ria voor het laatst in ons midden is. Eén van de
sprekers tijdens de dienst verwoordt het gevoel dat iedereen lijkt te
hebben. “We hebben er eigenlijk nooit bij stilgestaan dat er dag zou kunnen
komen dat Ria er niet meer zal zijn”.
Ria die bijna 57 jaar de gastvrouw van Steensel is geweest, eerst in café
De Ster en later in Hotel Steensel, stond altijd voor ons klaar. Kinderen
kwamen graag in het hotel omdat ze wisten dat ze altijd wel een snoepje
van haar kregen. Ria was de oma van alle kinderen in het dorp. Het was
goed bij haar toeven op het terras of achter in de tuin. Het eten was altijd
van topkwaliteit en nergens smaakten de asperges in het voorjaar zo lekker
als bij Ria. In haar herberg was altijd plaats voor iedereen. Gasten kwamen
vaak terug en dat vele jaren lang.
Tijdens de afscheidsdienst wordt ook het nummer gedraaid van Gerard van
Maasakkers: “Hier heur ik thuis”. Iedereen neuriet het melodietje mee. Wat
een toepasselijk muziek op deze plek. Voor enkelen van de aanwezigen
gaan de gedachten terug naar 19 december 2020. Op deze dag kreeg Ria
de oorkonde overhandigd van Steenselnaar van het jaar. Tijdens de
presentatie werd hetzelfde nummer gebruikt. Vanwege corona kon slechts
een heel klein gezelschap deze plechtigheid bijwonen. Om aan te geven
hoe belangrijk Ria voor Steensel is geweest, publiceren we hier nogmaals
de tekst op haar oorkonde:
Steensel staat bekend als een erg gastvrij dorp. Ria Vroegh-Smetsers is de
verpersoonlijking van deze gastvrijheid. Verenigingen en teams hebben
altijd een beroep kunnen doen op haar gulle ondersteuning. Zij heeft er
persoonlijk voor gezorgd dat een verloren gewaande generatie van
‘Onnozele kinderen’ voor Steensel behouden is gebleven. Zij beschouwen
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Ria als hun tweede moeder en hun nazaten zien haar als oma van heel
Steensel. In het jaar dat wij 75 jaar bevrijding vieren waarbij haar ouders
een belangrijke rol hebben gespeeld, staan we ook stil bij het feit dat Ria
al 55 jaar zorgt dat mensen zich bij haar en in Steensel thuis voelen. Bij
Ria is iedereen welkom ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt. In
een wereld die steeds meer verdeeld raakt, is zij een lichtend voorbeeld in
onze samenleving om met iedereen verbinding te maken.
Achteraf wist de Dorpsraad niet zeker of de boodschap goed was
aangekomen, dat het dorp haar wilde bedanken voor alle mooie momenten
die ze met haar beleefd hebben. Toen enkele maanden later het hotel weer
openging, hing de oorkonde niet aan de muur.
Op de vraag: “Bende eigenlijk wel fréét (trots) mé ouw oorkonde, we zien
um niet hangen oan de muur?” antwoordde ze kordaat: “dan hedde niet
goed gekeken, kèkt nog mèr ’s goed rond”. Na eventjes rondkijken
ontwaren we de oorkonde achter de bar tussen de foto’s van Judith en Jan.
Als ze ontdekt dat we de oorkonde hebben gevonden, zegt ze: “Dè is m’n
dierbaarste plekske in het hotel, dan witte toch wel hoe fréét ik er op ben”.
Er verschijnt een mooie frééte glimlach.
Steensel gaat haar gastvrouw enorm missen. We beseffen nu nog maar
amper hoe groot dit gemis gaat worden. We hebben het ons namelijk nooit
kunnen voorstellen.
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Nieuws vanuit de dorpsraad…
Openbare dorpsraadvergaderingen
In het najaar zijn er twee openbare dorpsraadvergadering. U wordt van
harte uitgenodigd om bij deze vergaderingen aanwezig te zijn:
•
Maandag 10 oktober 2022: Steensel weer één dorp en Beekdal De
Run
•
Maandag 28 november 2022: Hart van Steensel (herbestemming van
het kerkgebouw) en beleidsplan Buitengebied.
De openbare dorpsraadvergaderingen beginnen om 20.00 uur in
Gemeenschapshuis De Höllekes.
Hart van Steensel
De eerste schetsen van het nieuwe gemeenschapshuis in het kerkgebouw
liggen momenteel ter goedkeuring bij de monumentencommissie. Deze
commissie heeft al aan de architect aangegeven dat er enkele wijzigingen
doorgevoerd moeten worden. De komende weken horen we precies wat
deze wijzigingen moeten gaan inhouden en hoe de architect deze gaat
verwerken in een nieuwe schets. Ondertussen gaan de Steenselse
werkgroepen gewoon door om het kerkgebouw te verbouwen en opnieuw
in te richten. Het Stinsels Archief is bijvoorbeeld volop bezig om te kijken
hoe ze de kerkschatten en spullen van historische waarde zo goed mogelijk
kunnen bewaren. Een andere werkgroep is bezig om het kerkplein om te
vormen tot een echt dorpsplein. De bouwgroep houdt zich bezig met de
verbouwing en stemt frequent af met de gemeente en de architect. We
hebben nog heel wat hobbels te nemen, maar de sfeer binnen de
Steenselse coalitie is goed en we gaan er vol voor om dit project een succes
te maken.
Communicatieplatform
De Dorpsraad is volop bezig met het ontwikkelen van een nieuw digitaal
communicatieplatform voor heel Steensel. Hierbij worden ook alle
verenigingen van Steensel betrokken. Het doel is om tot een gezamenlijk
platform te komen waar alle verenigingen en inwoners van Steensel
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eenvoudig op aan kunnen sluiten. We hebben inmiddels een selectie
gemaakt van drie verschillende platformen die al door andere dorpen
gebruikt worden. Vanuit een overleg met de verenigingen van Steensel is
een lijst van criteria samengesteld waar zo’n platform aan moet voldoen.
In september wordt er een selectie gemaakt om te komen tot een goed
communicatieplatform voor Steensel. We zoeken nog mensen die het
interessant vinden om aan dit selectietraject mee te doen. Heb je interesse
stuur dan even een mailtje naar de dorpsraad:
dorpsraadsteensel@outlook.com.
Eindhoven Airport
Er komen erg veel meldingen binnen over geluidsoverlast van Eindhoven
Airport vanuit Steensel. We hebben sinds kort direct contact met Eindhoven
Airport hierover. We hebben zelf ook metingen uitgevoerd en kunnen
constateren dat het aantal decibel erg hoog is wanneer de vliegtuigen
dichtbij of over Steensel heen vliegen. Dit ligt ruim 20 decibel hoger dan
de WHO-norm (wereldgezondheidsdienst) voor vliegtuiggeluid. Echter deze
vliegtuigen vliegen dicht bij de voorgeschreven route en Eindhoven Airport
is nog niet van plan om deze route te wijzigen. We blijven echter volhouden
en met metingen proberen airport ervan te overtuigen dat ze dat er iets
aan de geluidsoverlast in Steensel gedaan moet worden.
Website
Alle informatie van de dorpsraad is terug te vinden op onze website:
www.dorpsraadsteensel.nl. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk ook
altijd gesteld worden via dorpsraadsteensel@outlook.com of aan één van
de leden van de Dorpsraad.
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Pientere Pier Quiz
Is jouw team al aangemeld voor de Pientere Pier
Quiz? Quizmasters van De Stinselse Kwis testen op
die avond je kennis in een toegankelijke en
bijzonder vermakelijke quiz. Wil je zeker zijn van
een plekje, meld je team dan snel aan via
stinselsekwis@live.nl. Inschrijven kan tot en met 4
september. We starten op 10 september om
20.00u in De Höllekes en de deelnamekosten
bedragen €5,- per team (5-10 pers.).
Badmintonnen
Enkele sportieve, gezellige dames badmintonnen iedere donderdag van
20.00 tot 21.30 uur in de gymzaal bij de school te Steensel tijdens de winter
maanden oktober tot en met april. We zijn nog op zoek naar enkel dames
om onze 2 teams aan te vullen. Heb jij interesse om in de winter sportief
bezig te zijn? Kom dan gezellig met ons badmintonnen. Je mag natuurlijk
2x gratis meedoen. Wil je je aanmelden en heb je vragen stuur dan een
mailtje naar leniegasseling@hotmail.com.
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Harrie Huijbers Cronieck
Leen uit de Hut (3)
Weet u nog van de Steenselse hut uit de vorige Pierenboden? Van
de schamele hut die in vroeger jaren, voor de ontginningen, midden
op de heide stond langs de weg van Eindhoven-Veldhoven naar
Steensel? En dat daar de geheimzinnige ‘Leen uit de hut’ woonde?
De hut stond op de plaats van de boerderij op het bedrijfsterrein van
Baetsen. Hieronder op een foto uit 1986. De naam ‘de Steenselse hut’ markeert
nu de gevel van de vroegere boerderij.

In de tweede helft van de 19e eeuw woonde daar de weduwe Van Ham oftewel
Helena Moors met haar meisjesnaam. Een ‘hut’ in vroeger tijd stond ook bekend
als een aanlegplaats voor voerlui. Voor hen en andere passanten was zij een
angstaanjagende verschijning. Een heks werd ze genoemd. Zo beschrijft oudmeester Rijken uit Veldhoven haar tenminste. Hij had haar persoonlijk gekend.
Volgens de registers van de burgerlijke stand is Helena Moors geboren anno
1799 in Lommel en is zij overleden te Veldhoven op 1 maart 1884. Ze trouwt
eerst met ene Martinus Jansen en later als weduwe met Peter van Ham op 15
september 1838. Peter is de zoon van Hendrik van Ham (één van de leden van
de Bende van Steensel), geboren te Steensel op 18 juni 1799 en overleden te
Veldhoven op 7 juni 1875. Waarschijnlijk zijn beiden nooit verhuisd, maar door
de verdeling van het gemeynt in 1858 zijn zij in Veldhoven komen te wonen.
Leen had een grote spits gebogen neus waaraan geregeld een druppeltje vocht
hing te wiegelen. Haar spitse kin was behaard met dikke stoppels. “Spits van
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neus en spits van kin, daar woont de duivel in”, zegt het rijmpje. Haar magere
en perkamentachtig gelaat was doorgroefd met diepe plooien, met pus in haar
ogen en handen met kromgetrokken vingers. Ze droeg altijd een vuile zwartwitte muts met een brede rand. Over haar rug en brede schouders hing een
zwarte wollen doek met dikke franjes. Wie haar voor het eerst zag, verstijfde
meteen. Toch kwamen bij Leen in haar kroegje heel wat klanten binnen.
Waarom? Men dacht dat ze een heks was, en niemand zou het durven wagen
haar deur voorbij te gaan. Talrijke vrachtrijders en rijtuigen over de provinciale
weg moesten het vaak ontgelden. Durfde men de hut voorbij te gaan zonder
aan te leggen dan stuurde Leen onmiddellijk haar grote zwarte hond achterna,
die blaffend en grommend de overmoedige voerman of voorbijganger
terugdreef naar zijn meesteres. De paarden stonden stil als vastgenageld aan
de grond. Dan bood Leen, goedig als ze was, een stuk brood aan het paard en
nadat de voerman voor drie centen zijn glaasje bitter of pint bier had leeg
gedronken kon de man ongehinderd zijn onderbroken weg vervolgen.
Het zijn (sterke) verhalen die over
‘Leen uit de hut’ verteld werden;
zoals dat van meester Rijken over
het boerke uit Hulsel. Cornelis
Rijken woonde als jongen in
Duizel en ging in Eindhoven naar de kweekschool. Te voet een dikke drie uren
gaan. De lessen tot opleiding van onderwijzer werden alleen zaterdags van
negen tot vijf of zeven uur gegeven. Op een zomerse zaterdagmorgen in 1876
ontmoette hij tussen Steensel en ‘de Hut’ ’n boerke uit Hulsel die geld voor het
Armbestuur moest halen in Eindhoven. Het boerke liep met hem mee en ze
spraken over van alles en nog wat. Aan ‘de Hut’ gekomen zei het boerke: “Zeg,
zouen we hier nie ‘ns aanleggen en ’n drupke vatten? ‘t Is nog wel te vroeg mer
ik vertrouw dè wijf hier nie, ’t is ’n heks en ik zal je straks ‘ns vertellen wa ik
dervan eiges heb ondervonden.” We gingen naar binnen, dronken wat en
verlieten ‘de Hut’. Het boerke keek nog een paar malen vreesachtig en schuw
om, of de gevaarlijke fikhond hem niet achtervolgde. Toen begon hij zijn
verhaal. “Het was op een donkere, ruwe herfstavond dat ik hier passeerde. Ik
leg er niet aan, want, dacht ik bij mezelf, Leen ziet me nou toch niet en ik wil
me er niet door laten ophouden. Maar, wat gebeurde? Nauwelijks was ik een
pas of twintig voorbij of de grote fikhond kwam blaffend op me af en hield me
staande. Ik hoorde de deur knarsend open gaan en een ruwe vrouwenstem
krijsend roepen: “Over heg en bos! Over berg en dal!” Ik bibberde over mijn
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hele lijf. Meteen werd ik door een onzichtbare hand opgetild en meegevoerd
door de lucht op de ‘vleugelen’ van de wind. Vooruit ging het in wilde vaart. Een
paar minuten na mijn opneming in de woeste wolken, stiet ik mijn voet aan een
hard voorwerp. Dat is de spits geweest van de Steenselse toren! Hoe lang die
nachtelijke hemeltocht duurde, wist hij niet meer, maar toen hij weer op aarde
neerkwam, bevond hij zich in de grote Postelse heide, ongeveer vier uren van
zijn woonplaats Hulsel. En hij was blij dat hij er zonder kleerscheuren was
afgekomen, want anderen die zo’n avontuur ook wel ‘ns
meegemaakt hadden, kregen blauwe plekken, bulten en
schrammen over lijf en leden. Maar die hadden ook horen
roepen: “Door heg en bos!“ en de heks riep tegen mij: “Over
heg en bos!” Dat was ’t verschil.” “Welke onzichtbare hand zou
dat geweest zijn”, vroeg Rijken aan het boerke toen die
uitgepraat was. “Ja jongen!. (hm!) . Dat moet Leen de Heks
wel geweest zijn! Sindsdien durf ik hier niet meer voorbij zonder
aan te leggen.” Zou het boerke werkelijk dit avontuur beleefd hebben?, vraagt
Rijken zich later af, of zou hij me misschien de schrik op ’t lijf hebben willen
jagen?
Na de dood van Leen wordt de grond samen met de hut verkocht aan de familie
Hoogers. Zij bouwen er naast steenfabriek ‘De Heibloem’ een boerderij.
Tegenwoordig is de firma Baetsen er gevestigd. Inmiddels ligt de Steenselse hut
ingesloten tussen bedrijven. In de tijd van Leen lag de hut eenzaam op de
eindeloze heide tussen Veldhoven en Steensel. De grote heide waar het wemelt
van de heksen, gloeiigen en andere spookfiguren.
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Het mooiste plaatje van Steensel
Het mooiste plaatje van Steensel daagt alle Steenselse inwoners uit om
maandelijks een leuke uitdagende foto-opdracht uit te voeren. Maak jij het
mooiste plaatje van Steensel? Kennis of ervaring is niet noodzakelijk. Je kan
meedoen in de categorie “jeugd (t/m 16 jaar)” of categorie “volwassenen”.
Elke maand zal per categorie een winnende foto worden gekozen.
De prijswinnaars voor de maand juni zijn bekend !!
Volwassenen:

Anita Jansen

Jeugd:

Jessie van Lieshout

Benieuwd naar de foto’s:
Alle ingezonden foto’s zijn te zien op onze facebookpagina. I.v.m. de
zomervakantie hangen deze keer de winnende foto’s niet aan de muur in De
Höllekes.
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Vakantie opdracht juli & augustus
Deze twee maanden mag je kiezen voor een vrije opdracht óf een opdracht met
het thema ‘zoek het plaatje’. Maak een detailfoto van een gebouw of bijzondere
plek in Steensel. Stuur je foto (max. 2) naar:
hetmooisteplaatjevansteensel@outlook.com en geef aan in welke categorie je
meedoet (categorie jeugd (t/m 16 jaar) of volwassenen). Zorg dat de foto
scherp is en uiterlijk 31 augustus 2022 is ingediend.
Opdracht September
Natuurlijk mag je weer voor de vrije opdracht gaan, maar we hebben ook nu
weer een uitdagende opdracht. “Scheve palen in Steensel”. Zorg dat de foto
scherp is en uiterlijk 30 september 2022 is ingediend.
Fotowedstrijd Pierenbode
Jouw foto op de Pierenbode in 2023? 1x per maand valt jouw foto op de mat
bij iedereen in Steensel. Lijkt je dat wat, doe dan mee met deze wedstrijd. Waar
moet je foto aan voldoen:
• In de foto moet Steensel herkenbaar zijn;
• De foto moet staand genomen zijn;
• Beeldkwaliteit vanaf 2,5 mb (een buitenfoto gemaakt met een
fotocamera is meestal goed qua grootte).
Stuur je foto, voor 1 september naar
hetmooisteplaatjevansteensel@outlook.com en vermeld hierbij dat het om een
foto voor de Pierenbode gaat.

Gemeenschapshuis De Höllekes is vanaf 22 juli t/m 4 september
gesloten i.v.m. de zomervakantie.
M.u.v. de kermis, dan zal terras geopend zijn voor publiek.
In de maand september verschijnt er geen Pierenbode ivm de
zomervakantie.
Namens het bestuur en de beheerders van De Höllekes wensen we
iedereen een fijne vakantie.
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