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Dorpskalender

(een overzicht van alle georganiseerde dorpsactiviteiten in Steensel)

Noteer de volgende data alvast in uw agenda:
- 1 juli 2023 organiseert FSC Familie en Vrienden korfbaltoernooi

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. Berichten/activiteiten voor de maand december.
kunt u tot 18.00u op 18 december 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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5 november Halloween in Steensel
Trick or treat
Stichting Jeugd vakantie Werk Steensel organiseert
weer een leuke trick or treat in ons dorp. De kinderen
die zich hebben opgegeven gaan verkleed onder
begeleiding van een eigen ouder in een
Halloweenkostuum langs huizen die herkenbaar zijn
door zichtbare Halloweenversieringen en roepen “Trick or treat”, waarna
ze snoepgoed krijgen. De trick-or-treat-tocht zal plaats vinden van 18.30
uur tot 20.00 uur. Net als vorig jaar is er een klein wedstrijdelement. De
snoepadressen zullen beoordeeld worden op aankleding. Ook zal er naar
de kleding van de mee lopende kinderen gekeken worden. Dus doe je best!
De prijsuitreiking is om 20.15 uur bij de Höllekes.
Spooktocht door de bossen
Vanaf 20.30 uur organiseert de Höllekes voor de
echte durvers een tocht door de bossen van Steensel.
Deze tocht sluit aan op de trick-or-treat-tocht van
Jeugd vakantie Werk Steensel. Vertrekpunt vanaf de
Höllekes. Deelname aan deze tocht kan alleen door
vooraf aan te melden via secretartiaat@dehollekes.nl. Deelnemerskosten
€2,- p.p.. Vertrektijden tussen 20.30-22.00 uur. Opgeven kan t/m 3
november, maar let op!! Er zijn nog maar enkele plaatsen vrij.

Film op de 2e donderdag van de maand

10 november 2022, 14.00 uur in “De Höllekes”.
The motorcycl diaries
The motorcycl diaries is een film uit 2004,
gebaseerd op de reisverhalen van de Argentijnse
revolutionaire strijder Ernesto "Che" Guevara en
Alberto Granado, vertelt het waargebeurde
verhaal van de reis van de jonge Guevara
(gespeeld door Gael García Bernal) en Granado (Rodrigo de la Serna, een ver
familielid van Che Guevara) door Zuid-Amerika in de jaren vijftig
Kom genieten van deze mooie film in “De Höllekes”
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Steensel weer één dorp augustus 2022”
Fase 2 (Steensel Noord, omgeving Steenselse toren)
In september zijn de rioleringswerkzaamheden in de Lange- en Korte Reen
weer opgepakt. Het oude riool is vervangen en in oktober bestraten we de
trottoirs en de weg. Langs het Kerkdijkje is het slootje en de aansluiting op
de Gender gerealiseerd. Aan het begin van het Kerkdijkje gaan we nog een
stukje riool aanbrengen. In de periode november – december starten we
met het planten van de bomen en het overige groen.
Fase 3 (Eindhovenseweg + Kerkplein)

Klankbordgroep

Op 3 oktober is met de klankbordgroep Eindhovenseweg een schetsontwerp van de Eindhovenseweg besproken. Het schetsontwerp sluit aan
op de inrichtingsvisie die in 2019 samen met de bewoners is gemaakt.
Onderwerpen als parkeren, fietsers, oversteken, snelheid remmende
maatregelen en groen zijn aan de orde gekomen. De komende weken gaan
we dit schetsontwerp verder uitwerken en wordt het ontwerp
verkeerskundig getoetst. Eind november gaan we weer verder in gesprek
met de klankbordgroep. Ook gaan we de mogelijkheid bieden voor alle
inwoners van Steensel om het ontwerp te komen bekijken. Waar en
wanneer hoort u nog van ons. We zijn we ook gestart met het ontwerpen
van het kerkplein. De ontwerpers van de Eindhovenseweg en de architect
van de kerk werken hierbij nauw samen. We verwachten in het voorjaar
van 2023 een definitief ontwerp te hebben van de Eindhovenseweg
inclusief het kerkplein.

Planning

Het streven is om de herinrichting van de Eindhovenseweg in de periode
2024-2025 uit te voeren. De planning wordt afgestemd met het project
“Hart van Steensel”, de verbouwing van de kerk naar een
gemeenschapsgebouw. Deze is voorlopig gepland vanaf eind 2023. Wij
houden je op de hoogte.

TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES

Gemeenschapshuis “De Höllekes”

website: www.dehollekes.nl

5

Programma Sinterklaasfeest 2022
Stichting SINT Steensel organiseert op zondag 13 november het
sinterklaasfeest THUIS met als thema “Sinterklaas & de verdwaalde Piet”
en… ook dit jaar heeft Sinterklaas een verassing bij zich voor de senioren
(75+’ers) in Steensel!
Zaterdag 12 november
10.30 uur
De in Steensel woonachtige 75+’ers worden aan huis verrast
met een kleine attentie. Als je geen lid bent van KBO Steensel

en u bent wel woonachtig in Steensel of op de Hees, geef
a.u.b. uw naam en adres vóór zaterdag 5 november aan ons
door via tel. 534222 of sintsteensel@gmail.com.

16.00 uur
-19.00 uur

De ouders die hun kinderen hebben opgegeven, mogen de
jute zak met inhoud voor het Sinterklaasfeest op 13 november
ophalen. Via de mail heeft u hierover meer informatie
ontvangen.

Zondag 13 november
11.30 uur
Luister naar de digitale aftrap van het Sinterklaasfeest door de
pakjespiet: “Sinterklaas & de verdwaalde Piet”
13.00 uur

Op zoek naar de verdwaalde Piet in Steensel….. Kun jij ons

15.00 uur

Het Sinterklaasfeest THUIS bestaat uit verschillende
gezinsactiviteiten (wordt door de organisatie verzorgd):
1. Kruidnoten bakken
2. Gezellig samen en creatief bezig zijn.

15.30 uur

Daar wordt aan de deur geklopt!!!
Sinterklaas heeft ons verteld dat als de kinderen de
verdwaalde Piet hebben gevonden, de Pieten huis aan huis de
cadeautjes gaan rondbrengen.

helpen om hem te vinden?
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Uitnodiging aan iedereen!!

‘Wasserij Steensel’ 25 jaar
Jaaaaaaa……….
We hebben feest omdat we al 25 jaar vrienden en een bendje zijn
en daar zijn we enorm trots op! En om dat te vieren hebben we
zaterdag 19 november
groot feest in Gemeenschapshuis ‘De Höllekes’ te Steensel
gelegen aan de Korte Kerkstraat 7A.
Wij weten nu al dat dit erg leuk gaat worden met veel live muziek
van o.a. de beste coverband van Brabant Multiple Choice,
diverse gastmuzikanten en natuurlijk ook ‘Wasserij Steensel’.
We vinden het fantastisch als jij ook van de partij bent, de entree is
gratis!
Om 19.30 uur gaan de deuren open en ben je van harte welkom.
Theo - Piet – Albert
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Vraag en aanbod
Bent u iets kwijt, heeft u iets gevonden, iets (gratis) aan te bieden, zoekt u
(gratis) hulp aan huis, of biedt u juist (gratis) hulp aan voor een boodschap of
vervoer? Plaats u bericht in deze nieuwe ‘rubriek’. Deze rubriek is alleen bedoeld
voor inwoners van Steensel. Stuur een bericht naar pierenbode@dehollekes.nl,
onder vermelding van naam, email, telefoonnummer en informatie. Na een
goedkeuring van de redactie zal het bericht geplaatst worden.

Vraag:
• Bridgen. Ik heb enige tijd geleden een bridge-cursus gevolgd en ben
nu op zoek naar enkele mensen die samen met mij in de wintertijd
een middag willen bridgen. Toon v.d. Ven, Stevert 5, tel 516614.
• Romanesco BV is op zoek naar een interieurverzorgster voor ca. 8 uur
per week. Heb je interesse neem dan contact op met Mieke
Romanesco, bereikbaar op nummer 06-54986027.
• Bent u lid van de Nationale Postcoderij? Dan ontvangt u binnenkort
een cadeaukaart t.w.v. €12,50 voor vegetarische producten.
Wilt u deze cadeaukaart liever doorgeven aan de Voedselbank?
Activeer dan toch zelf de kaart (een niet geactiveerde kaart kunnen
we helaas niet gebruiken) en lever hem in bij de Höllekes (afgeven
aan de beheerder of in de brievenbus) of doe hem in de ton van de
Voedselbank bij AH Bladel. Ook gedeeltelijk gebruikte kaarten zijn
welkom, het resterende bedrag kunnen we eveneens goed gebruiken.
Uiterste inleverdatum: 12 november.
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Scouting Steensel is op zoek naar een vrijwilliger!
Scouting Steensel is op zoek naar een vrijwilliger die de verhuuraanvragen
en contacten met de huurders van onze blokhut op zich wil nemen.
Scouting Steensel is onderdeel van Scouting Nederland en hier in Steensel
bestaat de club uit allemaal enthousiaste vrijwilligers. Deze zorgen er
samen voor dat er elke week een gaaf programma is voor de jeugd van 7
tot 18 jaar. Ze beschikken over een eigen blokhut in de bossen van
Steensel. Deze blokhut verhuren ze aan andere Scoutinggroepen voor
weekenden en zomerkampen.
Om het gehele verhuurproces in goede banen te leiden zoeken we iemand
die deze taak op zich wil nemen. Je bent het eerste aanspreekpunt voor
onze huurders. De verhuuraanvragen komen per mail bij je binnen. Je
beoordeelt de aanvraag en verwerkt deze in de planning. Je verstuurt een
huurovereenkomst en controleert of de betaling op tijd binnen is. Je geeft
deze gegevens door aan een van onze sleutelbeheerders en zij zullen dan
de huurders verwelkomen en ook weer en ook weer uit laten. Als na een
controleronde van de sleutelbeheerder alles in orde is bevonden stort jij de
borg weer terug. Je evalueert regelmatig met het bestuur van Scouting
Steensel.
Ben jij of ken jij die enthousiaste, georganiseerde persoon die hier
wekelijks wat tijd aan wil besteden? Neem dan contact op met het bestuur
via bestuur@scoutingsteensel.nl. Hier kun je ook eventuele vragen over
deze vrijwilligersfunctie stellen.

Donderdag 17 november

12.30 uur tot 15.00 uur

De kookpot is voor personen die in Steensel
wonen en ouder zijn dan 65 jaar. Heeft u ook
interesse om deel te nemen aan de Kookpot? U
kunt altijd informeren of er plaats is. De Kookpot
is te bereiken via 0497-514660
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Harrie Huijbers Cronieck
De kerk
Op zondag 9 oktober is de kerk van Steensel gesloten. Beter gezegd, ze is
aan de eredienst onttrokken. Er zullen daarna geen liturgievieringen meer
in gehouden worden. De gemeente wordt de nieuwe eigenaar. Zij koopt
het kerkgebouw van de parochie en na een grondige verbouwing wordt de
kerk het nieuwe gemeenschapshuis van Steensel.
Onze ouders en voorouders zouden het zich niet voor hebben kunnen
stellen: Steensel zonder kerk. Zij hebben in de jaren ’30 van de vorige eeuw
zo geijverd en betaald voor een nieuwe kerk. Het inwonertal van Steensel
groeide in die tijd en de oude kerk (van 1821) aan de toren werd te klein.
Pastoor Boset was de grote stimulator voor de bouw van een nieuwe kerk.
Hij had in 1927 al een nieuwe pastorie laten bouwen. Echter, de
kerkmeesters van toen, Michiel van Grootel (de mulder van de Stevert) en
Toon van der Aa (van het Bussereind) voelden niets voor een nieuwe kerk.
Veel te duur voor de parochianen vonden zij. Maar pastoor Boset zette
door. Hij reserveerde de grond naast de pastorie voor een nieuwe kerk.
Bovendien schreef hij fundaties uit om geld voor de bouw te verzamelen.
Dat leidde wel tot enige commotie. Gewoonlijk werd de functie van
kerkmeester doorgegeven van vader op zoon. Zo nam zoon Peer van der
Aa in 1932 het stokje over van vader Toon. Maar bij Van Grootel niet. Vader
Michiel werd niet opgevolgd door zoon Jan. We hebben toch niets in te
brengen was zijn mening en hij bedankte voor de eer.
Helaas voor pastoor Boset heeft hij het vervolg niet meer mee mogen
maken. Hij overlijdt in 1929. Pas drie jaar later als pastoor Matthijsen in
Steensel is benoemd, worden de plannen weer actueel. Hij gaat
voortvarend aan de slag en laat architect Frans Vervest die ook de pastorie
heeft ontworpen, een eerste schets van een uitbreidingplan voor een
nieuwe kerk maken. Ook is het kerkbestuur dan eensgezind en schrijft in
februari 1932 een vergadering van gezinshoofden uit. De opkomst is zeer
goed. De bouwvoorstellen worden besproken en besloten wordt voorlopig
de parochianen voor tien jaar financiële bijdragen te vragen. Als de pastoor
daarvoor rondgaat in het dorp is hij verheugd over de deelname. Ondanks
de zorgen van de crisistijd toen. Wat bij het eerste ontwerp opvalt is dat
de nieuwe kerk los van de toren is gepland. Dat ging echter niet zonder
slag of stoot. De bisschop moest er uiteindelijk aan te pas komen om daar
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bij de provincie goedkeuring voor te krijgen. Daarnaast laat de tekening
zien dat het front van de nieuwe kerk richting de kerkweg wijst en nog niet
naar de Eindhovenseweg. In oktober 1932 wordt definitief besloten om de
nieuwe kerk te bouwen. Er worden meer tekeningen gemaakt en een
kostenplaatje berekend. De vorm en het
uiterlijk is in eerste instantie groter en
fraaier dan de kerk die uiteindelijk is
gebouwd.
De
begroting
wordt
vastgesteld op ƒ 36.653,90 en het
bisdom machtigt het kerkbestuur tot het
aangaan van een geldlening van
hoogstens ƒ 36.000,- waarvan vanaf
1934 jaarlijks 2% moet worden
afgelost.
Maar
voordat
de
bouwvergunning wordt verleend volgen
nog de nodige perikelen. Daarover in de
volgende Pierenbode meer. Wie niet kan wachten, kan het hele verhaal
van de bouw van de kerk lezen in het boek ‘Goeien aord op Stinsels zand’
(Stinsels Archief, 2020).

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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Dorpsraad Steensel zoekt voorzitter
Tonny Haegens heeft bij de aanvang van zijn voorzitterschap aangeven dat hij dit zou
doen voor een periode van 4 jaar. Deze periode zit er per 1 januari 2023 op. Hij heeft
te kennen gegeven de periode niet te willen verlengen en zijn wij ten gevolge hiervan
op zoek naar een opvolger.
Wat houdt een dorpsraad in?
De dorpsraad Steensel zet zich in om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren.
Concreet betekent dit dat dorpsraad gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan
het college van burgemeester & wethouders over gemeentelijk beleid dat gevolgen
heeft voor de leefbaarheid in het dorp. Dit kan bij specifieke situaties in de uitvoering
van beleid zijn, maar ook tijdens de planvorming van nieuw beleid. Om op een
werkbare manier vorm te geven aan haar taak is gekozen een visieplan te schrijven
met actiepunten en prioriteitenlijst. Meer informatie over de dorpsraad is te vinden
op onze website: www.dorpsraadsteensel.nl
Profiel voorzitter
•
Onderschrijft de doelen van de dorpsraad;
•
Voelt zich betrokken bij Steensel, haar inwoners, verenigingen en andere
instanties in het werkgebied van de dorpsraad en wil daarvoor
medeverantwoordelijkheid dragen;
•
Is in staat in goede harmonie samen te werken met overige dorpsraadleden,
groepen, ondernemers, verenigingen, instanties en overheid;
•
Is tevens bruggenbouwer en verbinder;
•
Kan het beleid van de dorpsraad zowel intern als extern uitdragen;
•
Beschikt over netwerkvaardigheden en ziet zichzelf als promotor van Steensel.
Algemene verantwoordelijkheden
•
Voorbereiden en leiden van de dorpsraadvergaderingen (8 tot 10 keer per
jaar);
•
Aanspreekpunt voor overheid en verenigingen;
•
Actief meedenken en -ontwikkelen.
Tijdsbesteding
•
Gemiddelde tijdsbesteding (inclusief vergaderen, en bijwonen ad hoc
activiteiten): 1-4 dagen op maandbasis;
•
Het betreft een onbezoldigde functie.
Informatie/ Interesse?
Wil je meer informatie over de functie of ben je geïnteresseerd? Stuur dan een mail
naar dorpsraadsteensel@outlook.com.
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Nieuws vanuit de dorpsraad
Openbare dorpsraadvergaderingen
Helaas heeft de openbare dorpsraadvergadering van 10 oktober jongstleden
niet plaatsgevonden. Op het laatste moment kregen wij de afmelding van één
van de sprekers op de avond. Daarnaast zijn er nog enkele wijzigingen
doorgevoerd in het ontwerp van de Eindhovenseweg, die eerst met de
projectgroep van bewoners moeten worden afgestemd, voordat ze
gepresenteerd kunnen worden. Onze excuses dat de vergadering niet door kon
gaan. We hebben geprobeerd om iedereen via facebook (met dank aan de
Höllekes) en berichten op de website van de Dorpsraad te informeren. De
openbare dorpsvergadering van 28 november gaat wel door. De vergadering
start om 20.00 uur en wordt gehouden in Gemeenschapshuis De Höllekes. Naast
de onderwerpen ‘Hart van Steensel’ (herbestemming van het kerkgebouw) en
het beleidsplan Buitengebied, zal ook het project ‘Steensel weer één dorp’
toegelicht worden.
Communicatieplatform
De Dorpsraad is de afgelopen maanden volop bezig geweest met het vinden
van een nieuw digitaal communicatieplatform voor heel Steensel. Dit doen wij
in samenwerking met Willem van Rooij van Stichting Gemeenschapshuis De
Höllekes. Bij het selectieproces zijn vele verenigingen en stichtingen van
Steensel betrokken. We hebben gezorgd voor een goede afspiegeling van de
Steenselse gemeenschap bij deze keuze. Inmiddels kunnen we melden dat we
een communicatieplatform hebben gekozen, te weten: Buurbook. Het betreft
een gebruiksvriendelijk en betaalbaar platform. Deze applicatie ook beschikt
over een goede app voor op je mobiele telefoon. Momenteel wordt het platform
en app uitgebreid getest. We hopen dat we het systeem vanaf 1 januari 2023
kunnen gaan inzetten. De komende weken zullen we het platform en de app
uitgebreid onder de aandacht brengen. We willen dat zoveel mogelijk inwoners
van Steensel gebruik zullen gaan maken van Buurbook. We zullen ook mensen
gaan ondersteunen bij de installatie van het systeem bijvoorbeeld in
samenwerking met Belangenvereniging Senioren Steensel. Voor de
duidelijkheid: de Pierenbode blijft in zijn papieren vorm gewoon bestaan. Het
communicatieplatform Buurbook is een aanvulling op de Pierenbode.
Natuurwerkdagen
Op 4 en 5 november a.s. zijn weer de Natuurwerkdagen. De werkgroep Natuur
en Buitengebied van de dorpsraad wil hier weer graag z’n steentje aan
bijdragen. Voor zaterdag 5 november zoeken we nog vrijwilligers om ons een
handje te helpen. Op 4 november starten we met een paar mensen om al wat
TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES

Gemeenschapshuis “De Höllekes”

website: www.dehollekes.nl

13

bomen en struiken weg te zagen aan de Gender ter hoogte van de grens tussen
Eersel en Steensel op de Hees. Bij de ingang van het pad naar de plaats van de
werkzaamheden zullen we een bord plaatsen met “werk in uitvoering” aan de
Koppelen/Genderweg. We starten om 9.00 uur en er wordt gezorgd voor de
catering.
Informatieavond Bewustwording Wonen-Zorg-Welzijn
Op maandag 26 september organiseerden de Dorpsraad en Belangenvereniging
Senioren Steensel een informatieavond om alle inwoners van Steensel van 50
jaar en ouder aan te zetten tot bewustwording met betrekking tot wat er op ons
afkomt rondom wonen, zorg en welzijn. Ons visieplan lag aan deze avond ten
grondslag. Dit plan is in samenwerking met diverse organisaties specifiek voor
Steensel opgesteld. De essentie is dat de dubbele vergrijzing tot 2040 vraagt
om krachtenbundeling bij het vormgeven van de opgave ‘wonen-zorg-welzijn
voor senioren’. We waren aangenaam verrast door de grote opkomst. Arnold
Romeijnders zette het doel van de avond uiteen. Nadien werd een volle zaal
belangstellenden door Els van Daal, projectcoördinator wonen van KBO Brabant
meegenomen in de ontwikkelingen. Aan de hand van casussen en stellingen
werd duidelijk wat er op ons af gaat komen. Het werd vooral helder dat senioren
vaak te lang wachten en niet voorbereid zijn, pas iets gaan doen als het feitelijk
te laat is en daarmee de regie verliezen. Het was geen vrolijke boodschap die
Els bracht maar wel een heel reële. Deze avond was een eerste aanzet om het
visieplan te gaan implementeren. In de loop van het jaar komt er op een aantal
momenten nog een vervolg. Mocht u vragen hebben of meer willen weten neem
gerust contact op met BSS of met ons via de mail. kbosteensel@outlook.com
of dorpsraadsteensel@outlook.com.
In relatie tot hetgeen er op de avond verteld werd brengen we ook een
interessante uitzending van VPRO Tegenlicht onder de aandacht "Samen grijs
worden". Heeft u onze avond gemist of wilt u meer zien van wat er al elders in
het land aan ontwikkelingen zijn? Kijk dan deze uitzending eens terug:
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/20222023/samen-grijs-worden.html.
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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Stinsel in
Kerstsfeer
ZATERDAG 10 DECEMBER, VAN 14.00 UUR TOT 18.00 UUR
Binnen en op het plein bij Gemeenschapshuis De Höllekes
Een leuke kerstmarkt met dans, live muziek en diverse kinderactiviteiten.
Ook zijn er volop mogelijkheden om een lekker drankje of hapje te
nuttigen
Een dag door Steenselnaren, voor iedereen die van een
sfeervolle kerst houdt.

Stichting Gemeenschapshuis De Höllekes wil iedereen bedanken,
die tijdens de Rabo ClubSupport actie op ons gestemd heeft.
Dankzij jullie hebben we een mooi bedrag van €335,62 in
ontvangst mogen nemen!

TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES

Gemeenschapshuis “De Höllekes”

website:www.dehollekes.nl
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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 prijswinnaar voor de maand oktober is bekend !!
Volwassenen:

Jeugd:

Helaas geen foto van de jeugd ontvangen

Benieuwd naar de foto:
Alle ingezonden foto’s zijn te zien
op onze facebookpagina. Maar de
winnende foto hangt vanaf 1
november aan de muur in De
Höllekes.
Opdracht maand november
Natuurlijk mag je weer voor de vrije
opdracht gaan, maar wie voor een
uitdaging wil gaan zijn we opzoek
naar een mooie herfstfoto.
Mia Janssen
FOTOWEDSTRIJD OMSLAG PIERENBODE 2023!
De jury heeft vijf foto’s geselecteerd. Deze zijn te bezichtigen
in de bestuurskamer van de Höllekes. Het stemmen gaat op de
zelfde manier als bij de laatste expositie. Op de bar liggen
stemformulieren en staat de stembus. Ga kijken, kies de foto
die jou het meeste aanspreekt en lever je stemformulier in. Je
mag je stem 1x uitbrengen. Ook kun je weer stemmen middels
een QR code. Je kan stemmen t/m 31 oktober 2022.
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WANDELEN vanaf “De Höllekes”
Op de derde maandag van de maand is er voor de liefhebbers
een wandeltocht van 6 tot ongeveer 10 km. Samenkomen vanaf
9.00 uur met een kopje koffie om even te inventariseren wat men
wil. Vertrek wandeling ca. 9.30 uur. Afhankelijk van het weer bekijken we welke route gelopen wordt. De data zijn: 21 november
2022, 19 december 2022, 16 januari 2023, 20 februari 2023,
20 april 2023. Vanaf april 2023 willen we weer gaan fietsen op de
4e maandag van de maand.

TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES

16

