Gemeenschapshuis “De Höllekes”

website: www.dehollekes.nl

1

Dorpskalender Juni
Datum

Activiteit

Organisatie

13 juni

Garagesale Steensel

De Höllekes

De Höllekes blijft tot nader bericht voorlopig nog gesloten.
Nieuwe informatie en/of veranderingen kunt U vinden
Op onze website: www.dehollekes.nl en op Facebook.
Berichten/activiteiten voor de maand juli en augustus kunt u tot 18.00
uur op 18 juni 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

Beheerder de Höllekes:
Cobie van den Broek
Marlies Schroevers
0497-513033
beheer@dehollekes.nl
www.dehollekes.nl

De redactie behoudt zich het recht
voor om het bericht te weigeren of
aan te passen, ontvangst wordt
bevestigd.

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

Bestuur de Höllekes:
voorzitter: Geert Coppens
secretaris: Marcha Jansen-Bierhof
penningmeester: Monique Zelissen

Ruimte/zaal reserveren
Dit kan via 0497-513033 of
via de website www.dehollekes.nl

Bestuursleden: Charles Hermans,
Wilma Larmit, Willem van Rooij,
Rinie van Bree en Cees Poldervaart.
Raad van Toezicht: Jan Willems

juni 2021 mededelingenblad voor Steensel

19e jaargang nr. 6

2

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
Tennisvereniging Steensel,
Knegselseweg 24
Huisartsenpraktijk Steensel,
Van Kriekenbeeckhof 19

OPROEP KEMPENSESSIE:
Wij zoeken minimaal 4 personen die bereid zijn mee te helpen met de
opbouw en het afbreken van de tent bij de Höllekes t.g.v de
Kempensessie welk wordt gehouden op zondag 25-09-2021.
Opbouw: Vrijdag 24-09-2021 tussen +/- 9.00 – 13.00u
Afbreken: Zondag 26-09-2021 tussen +/- 9.00 – 13.00u
Deze vrijwilligers worden beloont met een vrijkaart en 10
consumptiebonnen per persoon. Aanmelden via de Höllekes
beheer@dehollekes.nl of via voorzitter@dehollekes.nl
Voor meer informatie 0653210973
Op voorhand alvast bedankt namens de organisatie,
Gemeenschapshuis de Höllekes
Centrum voor Popmuziek Stichting Jam
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Hartelijk dank
Op maandag 26 april ging bij ons
tegen 11.00 uur de deurbel. Tillon,
mijn man, riep dat ik even moest
komen. Nietsvermoedend ging ik naar
buiten. Daar stond onze burgemeester
Wouters met zijn echtgenote en op
straat heel wat vrienden en bekenden
met ballonnen en vlaggen. Ik was
stomverbaasd. Langzaam begon het te
dagen. Het bleek dat ik een lintje
kreeg. Er was een mooie speech, er
werd gelachen en gezongen en i.v.m.
Corona mocht Tillon mij de fraaie
medaille opspelden. De burgemeester moest immers afstand houden. Ik was
er helemaal beduusd van. Maar gelukkig kreeg ik taart en bubbels en gebakjes
die ik kon uitdelen aan iedereen die gekomen was om te delen in de
feestvreugde. Het was een vrolijke bijeenkomst, een klein straatfeestje!
Ik kreeg kaarten, bloemen, mailtjes, appjes, telefoontjes…. Helaas was een
receptie of iets dergelijks niet mogelijk. Vandaar dat ik vanaf hier iedereen die
op een of andere manier eraan heeft bijgedragen om mij in het zonnetje te
zetten van harte wil bedanken.
Liesbeth Paanakker
“Bedankt namens Scouting Steensel”
Op vrijdag 30 april hebben wij onze flessenactie gehouden. De leden van
Scouting Steensel hebben de door u verzamelde statiegeldflessen opgehaald.
Hartelijk dank voor het sparen en steunen van onze vereniging!
Daarnaast hebben wij, dankzij team KEIgezellige Friends, een mooi bedrag
ontvangen van de Stinselse Kwis, omdat zij Scouting Steensel als goed doel
hadden uitgekozen voor de ‘Op zoek naar de STEENselse Kei’. Ook hiervoor heel
erg bedankt! We zullen dit bedrag gebruiken om spelmateriaal aan te schaffen,
dat gebruikt gaat worden bij opkomsten, zomerkampen, én de zeskamp, zodat
er zoveel mogelijk kinderen uit Steensel plezier van kunnen hebben!
Bestuur Scouting Steensel
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Omdat er nog steeds veel onduidelijkheid bestaat hoe de corona-crisis zich
op middellange en lange termijn blijft ontwikkelen, hebben wij als Stichting
Wielerronde Steensel nu al besloten de wielerronde ook dit jaar op
maandag 12 augustus, niet te laten plaatsvinden. Met name door de
onzekerheid en het gebrek aan voorbereidingstijd wat daar dan direct op
volgt, kan naast veiligheid en gezondheid van de renners, toeschouwers
en medewerkers ook niet de kwaliteit worden gegarandeerd die we in
Steensel jaarlijks gewend zijn. Hiermee willen we alle risico’s uitsluiten.
De door ons zéér gewaardeerde sponsoren leven op dit moment in een
bijzondere tijd met soms grote financiële onzekerheden. Daarom vinden
wij als stichting het dan ook niet gepast om een beroep op hen te doen,
omdat er ongetwijfeld andere financiële prioriteiten zijn.
De wielerronde van dit jaar wordt daarom naar 2022 verplaatst en zal dan
naar wij hopen op een uitbundige wijze verreden worden op een
gloednieuw parkoers. Uiteraard is dit besluit door ons wederom met pijn in
het hart genomen maar gezondheid heeft altijd voorrang.
Stichting Wielerronde Steensel

OPROEP
Schoonmaakster gezocht voor ongeveer 3 uur per week.
Adres: Riethovenseweg 21 Steensel,
familie van Herpt tel 06-46198391
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Goede doelenweek 2021
Van 12 tot 17 april jl. hielden we in de gemeente Eersel voor de derde maal
de Goede Doelenweek. In 2019 werd er in de gemeente Eersel ruim €
63.000,== opgehaald. Vorig jaar was dat ruim € 80.000,== en dit jaar
ruim € 93.000,==. We kunnen stellen dat het een ongekend succes is. We
willen daarom iedereen danken die daar een bijdrage aan geleverd heeft.
Hieronder kunt U zien wat we in Steensel en in de gemeente voor de
verschillende goede doelen hebben opgehaald. Nogmaals iedereen
bedankt die heeft bijgedragen aan dit bijzonder mooie resultaat.
Uitgebreidere informatie kunt U terugvinden op onze website:
https://www.gdweersel.nl.
Alzheimer Nederland
Amnesty
International
Brandwonden
stichting
Diabetes
Epilepsiefonds
HandicapNL
Hartstichting
Hersenstichting
KWF
Kankerbestrijding
Kinderhulp
Longfonds
Maag Lever Darm
MS-fonds
Nierstichting
NSGK
Pr. Beatrix spierfonds
Reuma Nederland
Rode Kruis
Vastenactie
Totaal

Steensel
€ 718,27

Gemeente
€ 6.548,31

€ 442,77

€ 4.124,31

€
€
€
€
€
€

431,27
366,27
302,27
320,77
796,27
616,27

€
€
€
€
€
€

3.642,41
4.075,76
3.620,56
3.213,01
7.050,56
5.520,06

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

733,27
441,77
412,27
388,27
445,77
494,77
391,77
612,77
489,27
517,27
630,27

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

8.022,06
4.676,45
4.619,92
4.370,55
4.060,30
5.093,80
4.001,75
5.339,51
4.638,95
5.217,60
5.938,30

€ 9.551,58

€ 93.774,17
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Zomerabonnement TV Steensel
Beste inwoners van Steensel,
Vorig jaar hebben veel dorpsgenoten gebruik gemaakt van het
zomerabonnement van Tennisvereniging Steensel. De enthousiaste
reacties maken dat we dit aanbod graag weer willen herhalen deze zomer.
We worden in onze vrije tijd nog steeds beperkt door de geldende
coronamaatregelen. Ook wat betreft onze sportactiviteiten. Gelukkig is
tennissen met 2 of 4 personen wel mogelijk en een goede manier om lekker
buiten te sporten.
Wil je eens uitproberen of tennis iets voor jou is of de zomer sportief
inluiden kies dan voor ons zomerabonnement!
Wat houdt het zomerabonnement in?
•
In de zomermaanden juni, juli en augustus kun je onbeperkt vrij
tennissen op de banen van TV Steensel;
•
Indien de coronamaatregelen het toelaten organiseren we ook
activiteiten waaraan je kunt deelnemen.
Uiteraard wordt er gespeeld binnen de kaders van de geldende coronamaatregelen. Dit betekent o.a. dat je digitaal een baan moet reserveren
om te kunnen spelen.
Geïnteresseerd?
Wil je van dit zomerabonnement gebruik maken? Meld je dan aan via de
website www.tvsteensel.nl. Klik op de knop ‘Lid worden?’ rechtsboven in
het menu. Vul de gegevens in (een pasfoto is niet nodig) en kies voor de
optie ‘Zomerabonnement’.
Na ontvangst van je inschrijving ontvang je:
•
je persoonlijke inloggegevens en je wachtwoord om een baan te
reserveren;
•
een mail met een overzicht van de coronamaatregelen die gelden op
ons tennispark;
•
een instructie over hoe je op afstand een tennisbaan moet reserveren.
Tot ziens, we verwelkomen je graag op ons tennispark!
Bestuur Tennisvereniging Steensel
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Oproep voor alle Steenselse inwoners met
een passie voor fotografie
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. We
hanteren 2 categorieën “jeugd (t/m 16 jaar)” en “volwassenen”. Elke
maand zal per categorie een winnende foto worden gekozen. Uiteindelijk
zijn er 2 jaarwinnaars, voor de beste foto van het jaar. Dus 1 per categorie.
Volg ons op Facebook, Instagram en de Pierenbode om op de hoogte te
blijven van de verschillende fotografie opdrachten! Alle ingezonden foto’s
zijn te bewonderen op onze Facebook- en Instagrampagina.
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Hierbij de opdracht voor de maand van juni:
Water... Onmisbaar voor al het leven op aarde. Lekker om
te drinken, als verkoeling op een tropische zomerdag, maar
ook prachtig om naar te kijken. De zee, de rivier, het meer
of de sloot; water zorgt altijd voor sfeervolle decors. Maar
ook de gordijnen van regen die je soms in de verte al aan
ziet komen en die onheil voorspellen... Of juist die ene druppel. Water is
onuitputtelijk en daarmee ook de inspiratie om water in de breedste zin
van het woord vast te leggen op foto.
Dat is de uitdaging die we jullie mee willen geven voor de maand juni.
Leg water zo mooi, origineel en creatief mogelijk vast: alles mag!
 Plaats je foto op onze Facebook- en/of Instagrampagina onder deze
opdracht met een korte beschrijving en geef aan in welke categorie
je meedoet 'JEUGD (t/m 16 jaar)' of 'VOLWASSENEN'.
 Heb je geen Facebook of Instagram, geen probleem. Stuur je foto per
mail naar hetmooisteplaatjevansteensel@outlook.com.
 Je kan tot 22 juni 2021 je foto(’s) insturen.

Op zoek naar de STEENselse Kei
In april zijn verschillende dorpsbewoners op zoek gegaan naar de
STEENselse Kei. Het bleek een succes! Het fanatisme spatte er vanaf. Team
Keigezellige Friends heeft uiteindelijk de STEENselse Kei het vaakst
gevonden en in bezit gehouden. Zij speelde voor Scouting Steensel. Bij
deze heeft Scouting Steensel onderstaand bedrag in ontvangst mogen
nemen.
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In memoriam Hans Borsboom
Op 6 mei jl. is Hans Borsboom op 85-jarige leeftijd zacht en rustig ingeslapen
in zijn woning in Valkenswaard. Hij heeft samen met zijn vrouw Anneke, 57 jaar
in Steensel gewoond. Hij was bescheiden maar heeft op eigen wijze eraan
bijgedragen dat Steensel op diverse terreinen op de kaart werd gezet.
Misschien hebt u thuis nog dat setje prachtige pentekeningen met historische
gebouwen in Steensel. Ze zijn getekend door Hans. Of u hebt nog de dorpsgids
van Steensel: “Achterom Binnen” met daarin alles wat Steensel aan
voorzieningen en evenementen te bieden heeft. Al die mooie foto’s en
tekeningen die hierin staan zijn gemaakt door Hans Borsboom.
Het project rondom deze dorpsgids leidde tot het
particuliere initiatief van enkele Steenselnaren,
waaronder Hans Borsboom, om op het vernieuwde
dorpsplein een standbeeld te plaatsen: De
Schikgodinnen.
Hans had veel talenten. Toen hij vanuit Groningen
in Steensel aan de Genderdreef kwam wonen
maakten buurtgenoten daar al dankbaar gebruik
van. Hij hielp bij het maken van de
carnavalswagens van de Pierewaaiers en hij werd
lid van de Steenselse toneelvereniging Ernst en
Humor. Hij was voorzitter, regisseur én ontwierp en
maakte, samen met Toon de Groof de fraaiste décors. Hij streefde steeds naar
perfectie en vernieuwing. Ernst en Humor bracht musicals,
blijspelen,
wagenspelen en kinderspelen. Hans had humor, was gevat en wist mensen te
motiveren.
Hans verhuisde naar de Van Kriekenbeeckhof. Het huis had hijzelf ontworpen
en het zorgde voor veel woonplezier. In de loop der jaren werden het huis en
de tuin te groot om nog te onderhouden. Drie jaar geleden verhuisde hij met
Anneke naar een mooi appartement in Valkenswaard waar hij nog genoten heeft
van een rustige levensavond.
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Gezocht:

Voor het dansjaar 2021-2022 zijn wij met hoge urgentie
op zoek naar minimaal 3 nieuwe bestuursleden.
Om ervoor te zorgen dat Sidanza kan blijven bestaan heeft het huidige bestuur wat
na september uit hooguit 2 bestuursleden bestaat dringend ondersteuning nodig.
Het zou immers jammer zijn als Steensel zo'n mooie vereniging
met ruim 150 leden zal moeten gaan verliezen.
Daarom doen wij een oproep aan iedereen die het leuk vindt om zich bezig te
houden met bestuurstaken en het organiseren van activiteiten
binnen onze vereniging.
Wil je meer informatie of je aanmelden stuur dan een berichtje aan
bestuur@sidanza.nl wij nemen dan contact met je op.
We hopen op jullie steun en inzet!
Het bestuur van Sidanza
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Nieuws vanuit de dorpsraad…
Corona
Er lijkt eindelijk wat schot in de zaak te komen. De vaccinatiegraad stijgt en het
aantal opnames in de ziekenhuizen lijkt nu echt te gaan zakken. De eerste
versoepelingen zijn al doorgevoerd en de verwachting is dat dat de komende
periode nog verder zal uitbreiden. Het is weer mogelijk om elkaar wat meer te
ontmoeten op een terras en ook thuis mogen we weer meer bezoek ontvangen.
In Steensel zijn er de afgelopen weken toch nog behoorlijk veel inwoners
positief op corona getest. Voorzichtigheid is dus nog steeds het devies. Volg
goed de basisregels op zoals 1,5 meter afstand houden, veelvuldig handen
wassen en thuisblijven bij ziekteverschijnselen. Alleen samen krijgen we corona
er onder en krijgen we onze vrijheid weer terug. Hou vol en let een beetje op
elkaar.
Steensel weer één dorp
Fase 1 van ‘Steensel weer één dorp’ is steeds beter zichtbaar in het straatbeeld.
Een groot gedeelte van de Frans van Nunenstraat is al opnieuw bestraat en op
het Heuveleind is de riolering reeds vervangen. Ook daar zal snel de nieuwe
bestrating zichtbaar zijn. De komende weken zal de rest van de Frans van
Nunenstraat gerealiseerd worden, waarna in de zomer de Joseph Schulteweg
en de Korte Kerkstraat aan de beurt zullen komen. Het dorp krijgt een krachtige
impuls met deze ontwikkelingen en de reacties op het nieuwe straatbeeld zijn
erg positief. Het ontwerp van fase 2 (Steensel-Noord) is niet alleen digitaal te
zien. Het ontwerp hangt op het raam in de tuinkamer van de Höllekes, zodat
deze vanaf het dorpsplein is te zien. Ook hangt het ontwerp in het halletje van
het kerkgebouw. De kerk is dagelijks geopend. Mocht u naar aanleiding van dit
ontwerp nog vragen, opmerkingen hebben of een reactie willen geven, dan kan
dat altijd via het mailadres van de Dorpsraad:
dorpsraadsteensel@outlook.com.
Wij zorgen er dan voor dat het bij de betreffende betrokkenen van het project
terecht komt. Je kunt de nieuwsbrief over dit project ontvangen door jezelf te
abonneren. Aanmelden kan op de site van de gemeente:
www.eersel.nl/steenselweereendorp.
Huttenbos
Het huttenbos aan het Kerkdijkje krijgt steeds meer vorm. Vorig jaar zijn een
aantal bomen gekapt om meer ruimte te creëren en zijn er een groot aantal
vogelkastjes opgehangen. De afgelopen periode is er eveneens hard gewerkt
TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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om het bos aantrekkelijk te maken om er te gaan spelen. Er is een picknickbank
geplaatst in het midden van het bos en er zijn al enkele hutten aangebracht.
Het is de bedoeling om ook nog een waterpomp aan te sluiten, zoals dat ook is
gerealiseerd in het speeltuintje in Steensel-Noord. Bij de ingang van het bos is
inmiddels een toegangsbord geplaatst. Neem dus gerust eens een kijkje tijdens
uw dagelijks wandeling en maak eens een ommetje via het Kerkdijkje.
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.

FSC Korfbal start nieuw jeugdteam voor jongens en meiden (5 t/m 7 jaar)!
Het is tijd voor een nieuw beginnend korfbalteam bij FSC, de
korfbalvereniging van Knegsel en Steensel! We hebben al een aantal
kinderen die staan te popelen om echt wedstrijden te gaan korfballen,
misschien wel samen met jou? Bij FSC hebben we enthousiaste trainers die
jou heel graag leren korfballen, samen met je teamgenootjes die ook je
nieuwe vriendjes en vriendinnetjes gaan worden! Naast trainingen en
wedstrijden organiseren we bij FSC thematrainingen en supergave
activiteiten, omdat we gezelligheid ook erg belangrijk vinden. Denk aan
een bingo, halloweenactiviteit en pietentraining. Wedstrijden vinden
zaterdagochtend plaats, trainingen zijn waarschijnlijk maandagavond. Doel
is om in seizoen 2021-2022 wedstrijden te gaan spelen. We kunnen ons
voorstellen dat je graag wat meer informatie hebt, of dat je een paar keer
mee wilt trainen. Neem dan een kijkje op www.fsckorfbal.nl en/of neem
contact op met info@fsckorfbal.nl
Nog niet klaar om wedstrijden te gaan korfballen? Of eerst de zwemles nog
afmaken? Geen probleem, je kunt ook alleen komen trainen en kinderen
van 3 t/m 7 jaar kunnen spelenderwijs leren sporten en bewegen bij de
Kangoeroe Klup! Ben je al wat ouder (8 t/m 12)? Misschien is ons D-team
iets voor je!
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Nieuws van de Luciatoren
Pastoriepark
De afgelopen weken is er weer veel werk verzet in het pastoriepark. De
borders aan de kerkzijde zijn aangeplant en met dit groeizaam weer zijn
de eerste kleuren al zichtbaar. Aan de andere zijde van het pad is een vak
ingezaaid als bloemenweide. Ook hier hopen we snel een kleurrijk resultaat
te zien. De twee zijpaden zijn ondertussen ook aangelegd. Deze sluiten
goed aan op het hoofdpad. Op het einde van de twee paden zijn
drainagebakken aangebracht om het overtollige water adequaat af te
kunnen voeren wanneer dat nodig is. Twee klassieke parkbankjes zijn
opgeknapt en geplaatst op het plateau van het middenpad. Het is de
bedoeling dat bij de bankjes nog een dakplataan komt te staan, maar deze
wordt pas in het najaar geplant. Bij de notenboom aan de Eindhovenseweg
is een picknickbank neergezet die we van een betrokken inwoner uit
Steensel hebben gekregen. Ook de komende weken gaan we volop aan de
slag om het park een mooi aanzicht te geven. Iedere dinsdagmorgen is er
een werkploeg druk in de weer om het park tiptop in orde te maken.
Wanneer je interesse hebt om hier een bijdrage aan te leveren, kom dan
gerust eens op dinsdagmorgen efkes buurten en kijken of je aan wilt
sluiten.
Noveenkaarsen
Vanwege haar 500-jarige verjaardag hebben we
gemeend om onze Lucia in het zonnetje te moeten
zetten. We hebben nieuwe noveenkaarsen laten maken
met haar afbeelding. Deze noveenkaarsen zijn al te
bewonderen op het altaar van de Luciatoren en
vanzelfsprekend in de Luciakapel in de kerk. We krijgen
steeds meer vragen waar deze kaarsen te koop zijn.
Net als de kaarsen met de afbeelding van de Luciatoren
geldt dat deze noveenkaars gekocht kan worden bij ons
vast verkooppunt: Ger en Leny Gasseling (Boterbocht 4,
tel. 515381). Een mail sturen naar Stinsels Archief kan
natuurlijk ook altijd (info@stinselsarchief.nl). De kaarsen
branden 9 dagen (en nachten) en kosten 5 Euro per stuk.
De opbrengst gaat volledig naar de Luciatoren en het
Pastoriepark.
TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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Boeken
Vanwege de publicatie van ons tweede boek ‘Goeien aord op Stinsels Zand’
kregen we veel vragen of het eerste boek nog verkrijgbaar was. Op dat
moment waren er echter nog maar enkele exemplaren beschikbaar en
vandaar dat we hebben besloten om een tweede druk uit te brengen.
Degenen die het een boek besteld hebben, hebben dit inmiddels op kunnen
halen. Van zowel ons eerste boek ‘Stinselse Croniecken’ als ons tweede
boek ‘Goeien aord op Stinsels Zand’ zijn nog enkele exemplaren op
voorraad. Mocht je nog interesse hebben stuur dan een mail naar
info@stinselsarchief.nl. Beide boeken kosten € 17,50 per stuk.
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Juni is vrienden- en vriendinnentrainingen
maand bij FSC Korfbal, ook voor niet-leden!
Kom jij samen met je vriendjes en vriendinnetjes
meetrainen bij FSC Korfbal?
Bij FSC organiseren we de hele maand juni vriendjes en vriendinnetjes
trainingen op het korfbalveld in Knegsel. Deze trainingen zijn speciaal ook
voor kinderen die (nog) niet bij FSC korfballen in de leeftijd van 3 t/m 12
jaar. Kom jij ook? Dan maken we er een feestje van! Deelname aan de
trainingen is helemaal gratis en vrijblijvend!
Kijk voor onze actuele trainingstijden op:
https://fsckorfbal.nl/competitie/trainingen/
Hopelijk tot dan!

We houden ons vanzelfsprekend aan de maatregelen tegen de verspreiding
van coronavirus. Bij slecht weer communiceren we op onze website
www.fsckorfbal.nl en social media als de trainingen niet doorgaan. Helaas
mogen ouders niet blijven kijken tijdens de trainingen. We vragen verder
om uw kind thuis te houden wanneer hij/zij klachten heeft.

TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES

