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Dorpskalender

(een overzicht van alle georganiseerde dorpsactiviteiten in Steensel)

I.v.m. de aankomende vakantieperiode zal er in de maand september geen
Pierenbode worden uitgegeven. Berichten/activiteiten voor de maand
augustus & september kunt u tot 18.00u op 18 juli 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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Nieuws van het Repaircafé Steensel
Na 2 jaar Repaircafé Steensel met “vallen en opstaan” door de corona
perikelen is het misschien leuk om wat reparatieverhalen te delen. We zijn
in januari 2020 gestart en in dat jaar waren we vijf donderdagochtenden
aanwezig en hebben we in totaal 27 reparaties gedaan waarvan 17
succesvol zijn gerepareerd of een advies gegeven. In 2021 waren we
slechts 3 keer geopend en hebben we toch nog 13 reparaties gedaan
waarvan er 10 zijn gerepareerd. Hiervan was één bijzondere en ook
succesvolle reparatie van een “pratende teddybeer” met een
cassetterecorder die het niet meer deed. Inmiddels zijn we met 6 actieve
vrijwilligers met een zeer brede technische ervaring. Afgelopen maanden
hebben we o.a. koffieapparaten, stofzuiger, oven en een stoomstrijkijzer
gerepareerd maar ook digitale foto’s kunnen herstellen van een kapotte
laptop.
Elke laatste donderdag van de maand van 9:30 -12:00 uur is er Repaircafe
in De Höllekes voor reparaties
aan speelgoed, kleine meubels,
computers/laptops, computer- en smartphone hulp, elektrische apparaten
en eenvoudig kleding-herstel. Zet de volgende data in uw agenda:
30 juni, 29 september, 27 oktober, 24 november en 22 december.

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.
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Wandeling langs de veteranen (Klassiekers) van Steensel
Als het weer het toelaat dan mag ik graag enkele keren per week een
wandeling maken in en rond om Steensel. Welke richting je ook kiest,
binnen de kortste keren ben je omgeven door de prachtige natuur van ons
dorp. Zo ook op deze zaterdagmiddag is het weer eens tijd voor een
‘Ommetje Steensel.’ Via het Kerkdijkje steek ik al snel de eerste
genderneutrale waterloop van ons land, De Gender, over. Dan rechtsaf
richting Hoaneven. Het ligt er weer keurig bij dankzij een groep
enthousiaste natuurliefhebbers, die hier veel werk en tijd in stoppen om dit
ven te behouden. De oevers mooi opgeschoond en ontdaan van de jonge
bomen en struiken die elk jaar weer een poging wagen om het beste plekje
aan de waterkant te veroveren. Zo groot als dit ven vroeger was zal het
wel niet meer worden maar gelukkig staat er toch nog steeds een beetje
water. Een aantal bewoners is al uitgeweken naar de overkant van de weg
waar het zo te zien ook goed toeven is.
Een eindje verderop trekt de Luciakapel de aandacht. Het is in de loop der
jaren uitgegroeid tot een plek van bezinning maar ook een plek van
ontmoeting en rust. De bankjes bij de kapel zijn vaak bezet en een goed
gesprek met de bezoekers is zo gemaakt. Zo zijn er ook vandaag weer
enkele fietsers die hebben aangelegd om even te genieten en wat uit te
rusten. Misschien steken ze nog wel een kaars op of schrijven een
persoonlijke boodschap in het gastenboek van de kapel. Bij zonnig weer
zoals vandaag tijdens mijn wandeling, is het een komen en gaan.
Dan de weg maar eens overgestoken naar het voetbalveld, richting het
Gildehuis. Mijn aandacht wordt getrokken door een 8-tal spelers die zich
op deze zaterdagmiddag op het trainingsveld bevinden. Vier spelers dragen
een oranje hesje. De ogenschijnlijke tegenstanders zijn te herkennen aan
de blauw-witte clubkleuren van VV Steensel.
Met markeringshoedjes is een veldje afgezet van ik schat zo’n 40 bij 20
meter. Aan beide korte zijden staat een klein voetbaldoeltje zonder keeper.
De spelers ergens in de leeftijd tussen de 40 en 80 jaar spelen een partijtje
en hebben blijkbaar veel plezier in hun spel. Er wordt door iedereen naar
vermogen, fanatiek om de bal gestreden en de duels zijn sportief en soms
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vermakelijk om te zien. Het is een mix van ‘jonge’ overmoed, technische
hoogstandjes en soms ook onvermogen, walking football en alles wat te
maken heeft met het trappen van een bal. De een rent alsof zijn leven
ervan afhangt terwijl de wat oudere
ervaren spelers, zichtbaar terugvallen op hun techniek, inzicht en passing,
zonder dat ze zich al te veel in te moeten spannen. Klokslag 17.00 uur slaat
plotsklaps de sfeer om. ‘De laatste twee’, klinkt over het veld. Al snel wordt
het duidelijk dat dit het sein voor iedereen is om de mouwen nog eens
extra op te stropen voor een laatste krachtsinspanning. Uiteindelijk lukt het
‘de oranje hesjes’ om vrij snel twee keer te scoren wat dan ook meteen
einde oefening betekent. Spelers feliciteren en bedanken elkaar weer voor
een middag spelplezier. Het veld wordt opgeruimd en ter afsluiting neemt
elke speler nog een penalty. Op het doel van het hoofdveld uiteraard, want
wie wil daar nou niet een keertje scoren! Op naar de douche en de derde
helft waar voor de liefhebbers onder het genot van een biertje de laatste
ontwikkelingen, wetenswaardigheden en wat er verder ter tafel komt,
wordt besproken.
Ik vervolg mijn weg richting de ringwalgrafheuvel een eindje verderop.
Recent onderzoek heeft aangetoond dat het helemaal niet zo’n bijzondere
ringwalgrafheuvel blijkt te zijn maar dat het een oude schietberg is. Wat je
ziet hoeft niet altijd te zijn wat het lijkt. Dan moet ik ook weer even
terugdenken aan de spelers op het veld. De beleving van de spelers doet
vermoeden dat het om topvoetbal gaat, maar lekker een balletje naar
elkaar schieten heeft ook zo zijn charmes. Ik ga me aanmelden!
Ben je geïnteresseerd geraakt en lijkt het je een mooie invulling om op
zaterdag van 15.30 tot 17.30 uur met ons mee te doen. Je bent van harte
welkom om vrijblijvend een aantal keren met ons mee te trainen om te
ervaren of het iets voor je is. Leeftijd en voetbalervaring zijn niet relevant.
Ontmoeting en op een gezellige manier actief bezig zijn staat voorop. Als
je zo nu en dan andere verplichtingen hebt op zaterdag dan is dat geen
probleem.
Voor meer informatie/aanmelding: neem contact op met Peter de Haas 06
-20 71 03 79 of Henk Lepelaars 06 – 33 92 64 33
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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
Zowel het parochiebestuur Samen Willibrordus als de gemeente hebben
aangegeven dat het pastoriepark is verkocht aan de gemeente. Naast het
kerkgebouw en de parkeervakken aan de Sint-Lucijweg heeft de gemeente
nu ook het park in bezit gekregen. Wat de exacte plannen zijn voor het
park is nog niet duidelijk. De gemeente heeft echter al diverse keren
aangegeven erg gecharmeerd te zijn van het huidige initiatief van de
Steenselse bevolking en stimuleert groenontwikkeling in de diverse kernen.
Wij verwachten dan ook dat het park meegenomen wordt in de plannen
rondom de ontwikkeling van het kerkgebouw en het nieuwe dorpsplein.
Dank aan de vrijwilligers die het park geweldig goed onderhouden en
Steensel een mooie ontmoetingsplek hebben gegeven. Eveneens dank aan
het Stinsels Archief en werkgroep Rondom de Toren. Mede door hun
standvastigheid en doorzettingsvermogen zijn we een mooi parkje rijker.
Oorspronkelijk was het de bedoeling van het parochiebestuur om hier
enkele woningen te bouwen, maar dan is dit park toch een veel betere
bestemming. Zeker nu we op andere locaties goede mogelijkheden krijgen
om te bouwen. Ondertussen zijn er diverse werkgroepen actief om het
kerkgebouw te verbouwen en opnieuw in te richten. Ook is er een
werkgroep bezig met het uitwerken van nieuwe activiteiten wanneer het
gemeenschapshuis verplaatst wordt naar het kerkgebouw. Naast de
werkgroepen voor ‘Steensel weer één dorp’ is er ook een aparte werkgroep
die zich bezighoudt met de inrichting van het nieuwe dorpsplein voor het
kerkgebouw. Dit plein zal een heel stuk grote worden dan het huidige
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kerkplein. Het plein wordt namelijk aan de zijkant van het kerkgebouw (nu
nog Kerkdreef) uitgebreid. Ook aan de voorzijde zal het plein verder
uitgebreid worden tot aan de pastorietuin. Al met al een echt “nieuw hart
voor Steensel”.
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
eenvoudig op aan kunnen sluiten. We hebben inmiddels de dorpsagenda
verder verbeterd en zijn nu bezig met het opzetten van een digitaal
platform voor een klussendienst. Inmiddels zijn we ook aan het rondkijken
welke platformen er reeds in de markt gezet zijn. We hebben al contact
met enkele dorpsraden en gemeenten die zo’n platform in gebruik hebben.
Hier zitten een tweetal goede systemen bij die we de komende maanden
verder willen gaan onderzoeken, samen met de Steenselse verenigingen
en stichtingen. Vanzelfsprekend blijven we ook nog steeds communiceren
via papier zoals de Pierenbode.
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.).

Samen fietsen vanaf De Höllekes!!
Elke vierde maandag van de maand kun je meefietsen.
We komen samen om 9.30 uur en bij een kopje koffie
bepalen we waar we heen gaan. 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: 27 juni, 25 juli, 22 augustus en 26 september.
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Steensel weer één dorp
Fase 2 (Steensel Noord, omgeving Steenselse toren)
In de Jan Hagelaersweg en Sinte Lucijweg zijn de trottoirs en weg weer
verhard. Rondom de Luciatoren in de Kerkdreef en Doornbocht werken we
aan de riolering. Vanwege de historische locatie voeren we deze
werkzaamheden samen met een archeoloog uit. Waar nodig worden
meteen werkzaamheden aan kabels en leidingen uitgevoerd. Ook hebben
we een vervallen deel van het muurtje rondom de begraafplaats hersteld.
De fasering en het ontwerp voor Fase 2 vind je via www.eersel.nl/steenselweer-een-dorp.

Fase 3 (Eindhovenseweg + Kerkplein)
Klankbordgroep
Op 10 mei is de eerste sessie gehouden met de klankbordgroep
Eindhovenseweg. We spraken over verkeersintensiteiten, parkeren, nieuwe
inrichting van het kerkplein en groen. De opgehaalde informatie gebruiken
we om een voorlopig ontwerp te maken voor de nieuwe inrichting. Het
voorlopig ontwerp vormt de basis voor de 2e klankbordgroep sessie eind
juni. Op 1 juni is er ook met de klankbordgroep Kerkplein gesproken. De
uitgangspunten voor het nieuwe kerkplein (inclusief de verbouwde kerk)
worden geïntegreerd in het ontwerp van de Eindhovenseweg.
Planning
Het streven is om de werkzaamheden in de periode 2023-2024 uit te voeren.
De planning wordt afgestemd met het project “Hart van Steensel”, de
verbouwing van de kerk naar een gemeenschapsgebouw. Wij houden je op de
hoogte.
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Harrie Huijbers Cronieck
Leen uit de Hut (2)
In de Pierenbode van vorige maand schreven we dat de
Steenselse hut, de vroegere boerderij op het bedrijfsterrein van
Baetsen, een eeuw geleden midden op de ‘eindeloze’ heide lag
langs de weg van Veldhoven naar Steensel. Op de ‘gemeynt’, de
gemeenschappelijke woeste gronden gebruikt voor het grazen van
schapen, het steken van plaggen en turf.

De
naam
‘hut’
is
een
gebruikelijke historische term
voor
een
herberg
of
pleisterplaats voor reizigers,
vrachtrijders en postwagens.
Heemkunde deskundige meester Cornelis Rijken (1860-1942) uit
Veldhoven heeft zijn eigen waarnemingen van de Steenselse hut mooi
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beschreven. Hij vertelt over de weduwe Van Ham, de laatste eigenaresse
van

de

herberg.

Zij

werd

altijd

‘Leen

uit

de

hut’

genoemd

en

men dacht dat het een heks was. Voor 1890 stond op de plek een schamel
hutje. Wanneer de achterzijde niet gesteund zou worden door balken, zou
het gebouwtje al jaren eerder ingestort zijn. Je moest flink krom gaan om
je hoofd niet te stoten aan de deurpost. Eenmaal binnen komt men terecht
op een ongelijke, harde vloer. In dit vertrek is slechts één raampje om naar
buiten te kunnen kijken; een raampje met groene ruitjes, vastgezet met
lood, en de ontbrekende ruitjes zijn vervangen door oud, rossig, ruw papier
van winkelzakjes. Door het spaarzame licht dat binnen valt, zie je onder
het raam een ongepolijste tafel staan op drie ruwe poten. In de andere
hoek staat een driehoekige antieke kast. Deze kast is het enige waardevolle
dat in het hutje aanwezig is. De kast is fijn besneden en in het hout zijn
diverse mannen- en vrouwenkoppen aangebracht. Later is deze kast
verkocht voor ƒ 10,- aan een militaire dokter De Boer uit Groningen.
Naast de kast hangt in een loslatende lijst een
berookt bont schilderijtje met de voorstelling van
het ‘Alziend Oog van God’ in een driehoek
afgebeeld, met daaronder de tekst: “Hier vloekt
men niet!”. Onder de schouw brandt vrijwel altijd
een haardvuur, dat gestookt wordt met
dennenhout en turf. Naast de haard staat een
turfbak, waarop een zestal zwarte katten rustig
ligt te spinnen bij het hoog oplaaiende en knetterende haardvuur. Achter
de schouw bevindt zich nog een simpel en erg klein vertrek, waar niemand
op de hele wereld ooit een blik naar binnen heeft mogen werpen.
Waarschijnlijk was dit de slaapplaats van Helena Moors oftewel ‘Leen van
de hut’. Niemand die dit met zekerheid kan vertellen; er is immers nooit
iemand binnen geweest. Er stond vroeger dus vele jaren een schamele hut
midden op de heide aan de weg van Eindhoven-Veldhoven naar Steensel
de Kempen in, bestaande uit één vertrek met brandend haardvuur in de
schouw, pleisterplaats voor vrachtrijders en rijtuigen die daar langs
moesten, en daar de mysterieuze Leen uit de hut tegen kwamen. Wat ze
daar mee konden maken, vertellen we volgende keer.
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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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Zaterdag 19 november in de Höllekes

We zijn eruit Wasserij Steensel bestaat echt 25 jaar
en daar hoort natuurlijk feest bij!!
Na flink wat speurwerk zijn we er achter gekomen dat 27 april 1996 ons
eerste optreden met zijn drieën heeft plaatsgevonden ergens op een
huisfeest. Het moet toen zo goed zijn aangeslagen dat we er maar meteen
een vast bendje van hebben gemaakt, toen nog onder de naam BoHaDo
(van Boekel, Hakkens en van Dooren). Omdat we dat meer een
bedrijfsnaam vonden hebben we de naam in navolging van de bands
Slagerij van Kampen en Bakkerij Adams snel aangepast naar de mooie
naam Wasserij Steensel, tenslotte liggen hier ook onze roots. Zaterdag 19
november gaan we daar met iedereen die zin heeft in een lekker muzikale
avond een gezellig feest van maken. Samen met de geweldige coverband
Multiple Choice en diverse gastoptredens gaat dat zéér zeker lukken. De
Höllekes zal weer bol staan van sfeer en geweldige muziek en daar mogen
jullie allemaal bij aanwezig zijn. Noteer nu alvast deze datum in je agenda
en wees erbij!!

juli 2022 mededelingenblad voor Steensel

20e jaargang nr. 7

TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES

16

Gemeenschapshuis “De Höllekes”

website:www.dehollekes.nl

17

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:

Hans Jansen

Jeugd:

Loes Pepers

Benieuwd naar de foto’s:
Alle ingezonden foto’s zijn te zien op onze facebookpagina. Maar de
winnende foto’s hangen vanaf 1 juli aan de muur in De Höllekes.
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Opdracht juli & augustus
Nieuwe maand, dus weer tijd voor een nieuwe opdracht. Tenminste, als je
graag een uitdaging wilt! 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 30 juni 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.
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Jazeker! De Wielerronde van Steensel gaat weer van start
Als organisatie hebben we het verschrikkelijk gevonden om 2 jaar lang te
moeten wachten om het mooiste evenement van het jaar weer te mogen
organiseren. Natuurlijk hadden wij steeds begrip voor de maatregelen die
er zijn genomen aangaande Corona, ook wij konden daar niet omheen.
Gelukkig kunnen we dat nu voorzichtig achter ons laten en er weer vol voor
gaan. Omdat ons dorp op dit moment een behoorlijke opfrisbeurt aan het
krijgen is en ook ons parkoers daar voor een heel groot gedeelte in is
meegenomen zijn we genoodzaakt om de start en finish te verplaatsen. De
bocht bij restaurant Lekkerr is te gevaarlijk geworden gezien daar bij het
uitkomen van de bocht meteen een bloembak geplaatst is. Omdat er kort
voor de finish steeds enorm hard word gefietst is het niet verantwoord de
wielrenners daarmee te confronteren. Op aanraden van de consul van de
KNWU die met ons het parkoers heeft bekeken hebben we daarom het
besluit genomen de start/finish te verplaatsen naar de Riethovenseweg ter
hoogte van Fellows. Het parkoers hoeft met deze maatregel verder niet te
worden aangepast en daar zijn we enorm blij mee. Deze nieuwe
aanpassing zal zeker de eerstkomende twee jaren doorgevoerd gaan
worden en daarna hopen we te kunnen starten en finishen op het nieuwe
dorpsplein voor de kerk op de Eindhovenseweg. We zien jullie allemaal
graag op kermismaandag 15 augustus op het parkoers!
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Camino in de Kempen – wandelen op de feestdag van Jacobus
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