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Dorpskalender  
 

 

Datum   Evenement    Organisatie 
22 april   Luciatoren open   Stinsels Archief  
26 april   Feestavond / uitslag Kwis  Stinselse Kwis 
2 mei    Samen eten KBO   KBO Steensel 
16 mei   De kookpot    Stinselse Kookpot 
22-23-24 mei Wandeldriedaagse   JVW Steensel 
25 mei   Dirigent wisseling concert  Muziekver. Kempengroen 
26 mei   Koffie Dansant    SiDanza 
 
 
 

In de zomermaanden draait er geen film in de Höllekes. 
We beginnen weer op de 2e donderdag in september. 
 

   
Een uitgave van: 
Gemeenschapshuis de Höllekes 
Korte Kerkstraat 7a 
5524 AX Steensel 
 
De redactie: 
Marcha Jansen-Bierhof  
 
Berichten voor in de Pierenbode?  
Inleveren tot 18.00 uur op elke 18e 
van de maand per mail aan:  

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

 

 
Bestuur de Höllekes: 
voorzitter: Geert Coppens  
secretaris: Gonnie Wouters 
Penningmeester: Monique Zelissen 
Bestuursleden: Toon van der Aa, 
Charles Hermans, Wilma Larmit, Wim 
Klomp, Mark Vrijsen. 
Raad van Toezicht: Jan Willems 
 
Beheerder de Höllekes:  
Coby van de Broek  
Lizette Cremers-van de Wijdeven 
0497-513033 
beheer@dehollekes.nl 
www.dehollekes.nl  
 
Openingstijden: 
Maandag, dinsdag, donderdag: 
8.45-12.00 en 13.00-01.00 uur 
Woensdag: 
8.45-12.00 en 18.30-01.00 uur 
 
Ruimte/zaal reserveren 
Dit kan via 0497-513033 of  
via de website www.dehollekes.nl   
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Tot u 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 
 
Dokterspost   
Te bereiken na kantooruren Cluster 
Eersel - Steensel  
tel. 0900 123 2020 

 
Bloedprikken 
In ‘De Höllekes’ 
Donderdag 08.30 - 09.30 uur 
 
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 
 
 
 
 
 
 

          Meimaand 2019 
 
 

De meimaand is traditioneel een Mariamaand. In veel kerken en kapellen 
wordt Maria dan speciaal vereerd. Dit is een mooie gelegenheid voor 
belangstellenden om op de woensdagen in de meimaand naar de kapel te 
komen om een Rozenhoedje te bidden. 
 

Uit het gastenboek in de kapel en het aantal kaarsen, dat wordt opgestoken, 
maken wij op, dat er veel belangstelling bestaat om de kapel een bezoek te 
brengen.  
 

Voor veel mensen is het een rustpunt; een moment van bezinning. 
 

U bent van harte welkom op de woensdagen 1, 8, 15, 22 en 29 mei 
om 19.00 uur in de kapel. 
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Koningsnacht ‘feest in Steensel’ 
 

 
 

Het is inmiddels een traditie geworden om op 
Koningsnacht een feestje te bouwen in Steensel. Op 
vrijdag 26 april 2019 is het weer de grote 
prijsuitreiking van de Stinselse Kwis. Het is de moeite 
waard om naar de Höllekes te komen, ook als je niet 
hebt meegedaan aan de Kwis. Gezellig buurten en 
elkaar ontmoeten is het doel van deze avond.  
 

De avond start om 20.00 uur en gedurende de avond zullen we enkele 
keren een tussenstand van de Stinselse Kwis presenteren. Het belooft een 
erg spannende strijd te worden. De Kwis is goed gemaakt en de onderlinge 
verschillen lijken erg klein te zijn. 
 

Om 21.30 uur zal de Dorpsraad bekend maken wie de Steenselnaar van 
2018 is geworden en zal de bijbehorende oorkonde uitgereikt worden. 
Tevens zal op deze avond het team zich presenteren dat uiteindelijk de 
buit van de diamantroof heeft gevonden. Van inspecteur de Cock hebben 
we informatie ontvangen, dat er ook al meer bekend is over de identiteit 
van Jet Les Nits. Wie meer te weten wil komen over Jet dient dus zeker 
present te zijn.  
 
 

Buurtbiljart 2018-2019 
 
 

Op 12 april is het buurtbiljarttoernooi afgesloten. Eerst werd de finale van het 
vierlandentoernooi gespeeld tussen Frans Groenen en Piet Huijbers. Na een 
spannende strijd werd Piet  winnaar. Hij won dus de Jo van Dooren wisselbeker. 
Daarna was een gezellig samenzijn en werden de prijzen uitgereikt. De 
Kerkenzwervers zijn de nieuwe kampioenen en kregen de Bert Huijbers 
wisseltrofee en Riethovenseweg 2 won de poedelprijs. Jac Peeters maakte de 
grootste partij en Paul Teeuwen de grootste serie.  
 
• Tot slot was er een puzzel en als antwoord kwam daaruit dat Lizette 

Creemers het buurtbiljart gaat regelen.  
• Het nieuwe seizoen begint op 2 september met de wedstrijd tussen 

Eindhovenseweg 1 en Eindhovenseweg 2. 
• Het opgeven voor het nieuwe pentatlontoernooi kan tot 9 september 2019 

aan de bar van De Höllekes. 
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Geef de pen door…… 
 

 

In deze rubriek krijgt een Stinselnaar ‘de pen’. De schrijver 
wordt vrijgelaten in het onderwerp en de inhoud van de tekst. 
Vorige keer gaf Margo Subnel de pen door aan Willem van der 
Aa.  
 

Hallo allemaal, 
 

Mij is gevraagd of ik het leuk zou vinden om een 
stukje te schrijven voor ik geef de pen door en ik 
dacht meteen, wat leuk! 
Wat schrijf je dan…  Ik kan heel simpel mezelf 
voorstellen en vertellen wat ik allemaal doe. 
Maar wat me nog veel beter lijkt is om de 
mensen die veel voor de Stinselse gemeenschap 
klaarstaan te bedanken.  

Neem bijvoorbeeld alle mensen van de redactie van de Pierenbode zelf, 
de mensen van de verschillende verenigingen van het voetbal, tennis, 
kbo, gilde, de stinselse quiz enz. Deze mensen zetten zich eindeloos in 
voor Stinsel en zorgen voor een zeer fijne omgeving om in te wonen en 
leven. Dus bij deze wil ik al deze mensen bedanken en in het zonnetje 
zetten!  
 
Toch nog even in het kort mezelf voorstellen. 
Ik ben Willem van der Aa, kom uit Steensel, geboren 
en getogen op de Bussereind (vlakbij de golfbaan) en 
ik ben Fysiotherapeut en eigenaar van Fysiowillem te 
Eersel. Vader van drie kinderen en getrouwd met 
Nienke van den Akker.  
 
In mijn optiek is het leven wat je overkomt, terwijl je 
andere plannen aan het maken bent. Dus geniet van iedere dag.  
 
 
Op naar een gezonde toekomst! 
Groeten, 
Willem 
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Basisschool Sinte Lucij zoekt ‘Talenten’ 
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Harrie Huijbers Cronieck 
 

 
 

Terwijl een groot gedeelte van de Steenselse bevolking op zoek is gegaan 
naar een verborgen schat van Jet (voor de Stinselse Kwis), heeft het 
Stinsels Archief een echte waardevolle schat in handen gekregen. Tijdens 
werkzaamheden in de tuin achter zijn huis (Eindhovenseweg 16) heeft 
Ruud Coppens een plaquette gevonden die bijna honderd jaar oud is. 
Tijdens de graafwerkzaamheden zijn diverse afwateringsputjes gevonden. 
Op de meeste putten lag een betonnen deksel, maar bij het verwijderen 
van een deel van de gresbuizen en de bijbehorende put, werd een ander 
soort afdekplaat aangetroffen. Nadat deze plaat voorzichtig naar boven 
was gehaald, bleek er een inscriptie op te staan. Na grondig schoonmaken 
met water is de tekst nog goed leesbaar: “Gemeenteschool Steensel, 
gesticht in het jaar O.H. (Onzes Heren) 1921, geopend den 1 juli 1922, 
P.G.A.G. Panken burgemeester en F. van Nunen, wethouder”. 
 

De plaquette blijkt dus van de oude lagere 
school te zijn die op de hoek van de 
Knegselseweg en de Eindhovenseweg heeft 
gestaan. Op dezelfde plek is momenteel een 
autoveilinghuis gevestigd. Dit schoolge-
bouw is in 1921 gebouwd samen met een 
onderwijzerswoning. De school werd ge-

bouwd omdat het oude schoolhuis (dat nog steeds gelegen is aan de 
Joseph Schulteweg 12) te klein was geworden. In 1928 wordt de lagere 
school omgevormd van een openbare school naar een katholieke school. 
Het gemeentebestuur vormt niet langer het bevoegd gezag. Ook in andere 
dorpen neemt het kerkbestuur de rol van schoolbestuur op zich. In eerste 
instantie worden er maar twee klaslokalen gebouwd. Door de toename van 
het aantal leerlingen wordt er in 1929 een derde lokaal bijgebouwd. Eind 
jaren vijftig blijkt de school al weer te klein te zijn. Uiteindelijk wordt er in 
1959 op het huidige dorpsplein een nieuwe school gebouwd. De 
onderwijzerswoning wordt rond deze periode ook afgebroken omdat deze 
te dicht bij de nieuw aangelegde Eindhovenseweg komt te liggen. In deze 
periode zijn door de komst van de twee ventwegen wel meer mooie 
gebouwen afgebroken, zoals het patronaatsgebouw.  
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Een groot gedeelte van het oude schoolgebouw blijft wel bestaan. Dit 
gebouw wordt later gebruikt door enkele ondernemers, zoals de heer van 
Schagen uit Veldhoven die hier het bedrijf Simac vestigt. 
 

Hoe de plaquette uiteindelijk honderden 
meters verderop terecht is gekomen is 
vooralsnog een raadsel. De woning van de 
familie Coppens stamt uit 1958, dus 
waarschijnlijk zijn stenen en materiaal van 
de afgebroken school hergebruikt bij het 
metselen van de afwateringsputten.  
 

Op bijgevoegde oude schoolfoto is de plaquette goed zichtbaar op de muur 
tussen de twee grote ramen. We zijn Ruud en zijn vriendin Mariska erg 
dankbaar dat wij de plaquette in bruikleen mogen hebben. De plaquette is 
te bezichtigen op begane vloer in de Luciatoren. De Luciatoren is open op 
Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag van 11.00 uur tot 14.00 uur.  
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Nieuws vanuit de dorpsraad…. 
 

 

Visieplan 
Het eerste concept van het visieplan is gereed. Dit visieplan wordt 
momenteel door de diverse werkgroepen doorgenomen en eventueel 
aangepast. Tevens zal nog een activiteitenlijst per werkgroep toegevoegd 
worden. Dit betreffen concrete acties uit het visieplan die de komende 
maanden opgepakt kunnen worden. 
 
Steensel weer één dorp 
De gemeente is volop bezig met het opzetten van de organisatiestructuur 
voor het project ‘Steensel weer één dorp’. Hiervoor vindt veelvuldig overleg 
plaats met de Dorpsraad. Op 6 mei 2019 wil de gemeente Eersel een 
toelichting geven over de projectaanpak. Projectleider Frank van Meurs 
gaat dan aangeven hoe de projectorganisatie eruit komt te zien en op 
welke wijze de Steenselse bevolking kan participeren binnen dit project. 
Het betreft voornamelijk een informatieavond over het proces en niet zo 
zeer over het bepalen van de eisen en wensen die de inwoners stellen aan 
de uiteindelijke inrichting van hun straat. Hier zullen nog aanvullende 
bijeenkomsten voor gepland worden. De inwoners van Steensel zullen via 
een brief uitgenodigd worden door de gemeente. In deze uitnodiging staan 
de details vermeld zoals tijd en plaats waar de bijeenkomst wordt 
gehouden. Bij het drukken van de Pierenbode waren deze nog niet bekend. 
Wanneer deze bekend zijn, zullen deze op de site van de Dorpsraad 
gepubliceerd worden. U wordt van harte uitgenodigd om de start van dit 
grote project voor Steensel bij te wonen. 
 
Buurtschouw 
Op 1 april jongstleden hebben enkele leden van de Dorpsraad samen met 
medewerkers van de gemeente Eersel en vrijwilligers van het platform voor 
mensen met een beperking (PMB) een buurtschouw gehouden. Er zijn een 
vijftigtal verbeterpunten naar voren gekomen. De actielijst met deze 
punten wordt de komende weken opgepakt door de gemeente. De eerste 
veranderingen zoals het verbeteren van een plantsoen, het planten van 
een boom en het vervangen van stoeptegels, zijn inmiddels al uitgevoerd.  
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Dodenherdenking 4 mei 
De jaarlijkse dodenherdenking van de gemeente Eersel vindt dit jaar plaats 
in Knegsel. Om 19.00 uur vangt de herdenkingsplechtigheid rond het 
thema ‘Kiezen in Vrijheid’ aan in MFA de Leenhoef, waar aansluitend om 
19.30 uur de stille tocht naar de Kapel zal beginnen. Om 20.00 uur zal hier 
2 minuten stilte in acht worden genomen en zullen er verschillende kransen 
worden gelegd. 
 
Proefcasus Eindhoven Airport 
Op donderdag 25 april presenteert Onafhankelijk Verkenner Proefcasus 
Eindhoven Airport, Pieter van Geel, zijn advies aan minister van 
Infrastructuur & Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. Diezelfde avond 
licht hij het advies toe tijdens de vierde publieke bijeenkomst in het 
Evoluon. U bent van harte uitgenodigd bij de toelichting aanwezig te zijn 
en daarna vragen te stellen. De avond duurt van 19.00 tot 20.30 uur. 
Inschrijven kan via www.proefcasus-eindhovenairport.nl.  
 
Website 
Alle informatie is terug te vinden op onze website: www.dorpsraadsteensel.nl. 
Naast informatie over de verschillende werkgroepen van de Dorpsraad, zijn 
ook alle documenten zoals presentaties en plannen op deze site te vinden. 
Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk ook altijd gesteld worden via 
dorpsraadsteensel@outlook.com. 
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De Goede Doelen Week 2019 
 

 

Van 8 tot 13 april vond voor de eerste keer in de gemeente Eersel –en dus 
ook in Steensel- de Goede doelenweek plaats. De landelijke Goede Doelen 
komen niet meer ieder afzonderlijk bij U aan de deur, maar slechts één 
keer en dan voor alle doelen tegelijkertijd, terwijl U nog steeds kunt 
aangeven aan welke goede doelen U iets wilt geven en hoeveel. 

Er wordt momenteel in de verschillende plaatsen nog druk gerekend wat 
elk goed doel heeft opgehaald. Het totale resultaat van de gemeente 
kunnen wij U nu nog niet melden. Voor Steensel weten we dat wel. 
Steensel gaf de volgende bedragen:  
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We vinden dit een bijzonder mooi resultaat. Voorheen kwamen er in 
Steensel 7 goede doelen met de collectebus bij U aan de deur. Die haalden 
jaarlijks samen ongeveer € 5.000,-- op. Dat betekent dus dat we dit jaar 
ongeveer 28% meer hebben opgehaald. Dat is heel mooi. Doordat er nu 
18 goede doelen meedoen betekent het over het algemeen wel dat de 
goede doelen die eerder ieder afzonderlijk langs kwamen behoorlijk wat 
inleveren. Er waren dit jaar verschillende mensen die nog niet doorhadden 
wat precies de bedoeling is van de Goede Doelen week. Nu weet hopelijk 
iedereen wat een Goede Doelen week inhoudt. 
 
Wij danken U voor Uw bijdrage en ook een groot woord van dank aan de 
40 collectanten die in Steensel meehielpen. In de volgende Pierenbode 
doen wij U verslag van het resultaat voor de gehele gemeente.  
 
Namens het Steenselse organisatiecomité, Toon v.d. Ven tel. 516614,  
toon.vandeven@outlook.com 
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Informatieavond ‘Steensel weer één dorp’ 
 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de informatieavond voor inwoners en 
ondernemers van het project ‘Steensel weer één dorp’. De informatie-
avond vindt plaats op maandag 6 mei 2019 om 20.30 uur in 
Gemeenschapshuis De Höllekes, Korte Kerkstraat 7a te Steensel. 
 
Bij de inwoners van Steensel leeft de wens om de kern van Steensel te 
herinrichten met als doel Steensel weer één dorp te maken. Op 19 
november 2018 heeft een eerste presentatie plaatsgevonden van de 
Dorpsraad Steensel samen met de Gemeente Eersel. Deze presentatie is 
te vinden op www.eersel.nl/steenselweereendorp. 
 
Nu zijn we zover om volgende stappen te maken. Het project wordt 
gezamenlijk met de inwoners en ondernemers van Steensel vorm gegeven. 
Een eerste stap in dit proces is iedereen te informeren door middel van een 
informatieavond. Tijdens deze avond gaan we in op het proces, de planning 
en de mogelijkheden van deelname aan het project ‘Steensel weer één 
dorp’. Het doel van deze avond is u een beeld te geven van wat u de 
komende tijd van de gemeente mag verwachten. 
 
Het is belangrijk om te weten dat deze avond niet in het teken staat van 
de inhoudelijke uitwerking van de straten. Pas na deze informatieavond 
gaan we samen met u het thema ‘Steensel weer één dorp’ verder 
uitwerken. Met een werkgroep bestaande uit een vertegenwoordiging van 
heel Steensel gaan we in meerdere sessies een leidraad voor ‘Steensel 
weer één dorp’ opstellen. In deze leidraad komen de ambities, wensen en 
kansen voor Steensel die de basis vormen voor de verdere uitwerking per 
straat. En de leidraad kan worden gebruikt om later de eindresultaten te 
toetsen aan het thema ‘Steensel weer één dorp’. 
 
Met de leidraad wordt per straat in een werkgroep een Programma van 
Eisen en een Inrichtingsplan opgesteld. Deze werkgroepen worden 
gevormd door een vertegenwoordiging van bewoners en ondernemers van 
de desbetreffende straat. Uiteindelijk wordt elke bewoners en ondernemer 
in de gelegenheid gesteld om tijdens een inloopavond het Voorlopig 
Ontwerp van de straat te bekijken en laatste wensen aan te geven. 
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Bent u een geïnteresseerde inwoner of ondernemer en wilt u deelnemen 
in de herinrichting van de kern Steensel of gewoon meer weten? Dan 
hopen we u op 6 mei a.s. te mogen verwelkomen bij de informatieavond 
‘Steensel weer één dorp’. Tijdens de informatieavond en tot en met 13 mei 
a.s. kunt u zich aanmelden om deel te nemen aan het project ‘Steensel 
weer één dorp’. 
 

De avond ziet er als volg uit: 

U kunt zich tot en met 2 mei a.s. aanmelden voor de informatie-
avond via www.eersel.nl/steenselweereendorp.  
 
Namens de gemeente Eersel is Frank van Meurs projectleider en het 
aanspreekpunt van dit project. Voor meer informatie kunt u tijdens 
kantooruren telefonisch 
contact opnemen met Frank van Meurs. Hij is bereikbaar via het algemene 
telefoonnummer van de gemeente Eersel (0497-531300) of via het 
emailadres steenselweereendorp@eersel.nl.  
 
Wij verwelkomen u graag tijdens de informatieavond. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
van Eersel 
 
 de heer  F. van Meurs 
 Projectleider 
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MijnGezondheid.Net 
 

 

Per oktober 2018 bieden wij MijnGezondheid.net (MGN) aan. Via deze site 
kunt u eenvoudig en snel allerlei zaken regelen met uw huisarts of 
assistente. Dankzij MGN is de praktijk 7 dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar. U kunt online een e-consult aanvragen, maar ook een afspraak 
maken. Daarnaast is het mogelijk om uw medicatie te herhalen. Zo heeft 
u altijd en overal de mogelijk om een afspraak in te plannen. Om ervoor te 
zorgen dat uw gegevens goed beveiligd zijn, logt u in op 
MijnGezondheid.net met uw DigiD met sms-verificatie. Mocht u nog geen 
DigiD hebben, dan kunt u deze aanvragen op www.digid.nl 
 
MedGemak 
Daarnaast is MGN sinds kort ook beschikbaar via de app op uw telefoon. 
Deze kunt u gratis downloaden in uw Apple- of Playstore en heet 
“MedGemak”. MedGemak is een aanvulling op het patiëntenportaal 
MijnGezondheid.Net. Daarom dient u zich eerst aan te melden voor MGN 
voordat u de app kunt registreren.  
 
De voordelen MijnGezondheid.Net & MedGemak app 
Goed beveiligd, praktijk is 24/7 bereikbaar, online afspraken maken en 
medicatie herhalen, vraag stellen via het E-consult en medicatiepaspoort 
inzien en afdrukken, inneemwekker en het instellen van pushberichten. 
 
Wilt u hier gebruik van maken geef dit dan aan bij de huisarts of assistente 
of klik op de link "Aanmeldformulier Mijngezondheid.net" op onze website 
en vul het formulier in. Hierna moeten wij uw account activeren; dit kan 
ongeveer twee werkdagen duren. Daarna kunt u ook de app MedGemak 
installeren. Voor vragen kunt u altijd bellen naar de assistente. Zij legt het 
u graag uit. 
 
Wij zijn zeer enthousiast over deze nieuwe mogelijkheden en 
hopen dat u er met plezier gebruik van gaat maken! 
 
Vriendelijke groet, 
Huisartspraktijk Steensel 
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Afscheidsconcert Dirigent Hans Broes 
 

 

Na een periode van 8 jaar, neemt Hans Broes afscheid van onze 
muziekvereniging. Natuurlijk willen wij , bestuur en leden, dit niet zomaar 
voorbij laten gaan. Middels een concert willen wij hem bedanken voor al 
deze mooie, muzikale jaren. Een aantal muziekvrienden en gastspelers 
zullen ons versterken om zo een prachtig “ wensconcert “  uit te voeren. 
Wij willen u hiervoor hartelijk uitnodigen. De avond zal in het teken staan 
van lichte muziek,  samen met een andere vereniging, die na afloop van 
het concert nog wat “feestmuziek / dansmuziek zal spelen. 
 

Zaterdag 25 mei   
Wij hopen op een grote belangstelling. 

 

In september starten wij met een nieuwe dirigent. Nieuwe start, nieuwe 
uitdagingen.  Kempengroen 2.0. Wij zullen u er verder over informeren, 
maar wil wel alvast aan oudleden en andere muzikanten vragen of ze zich 
weer willen aansluiten bij onze vereniging. Ons clubje is klein, maar zeer 
gezellig. Zonder jullie hulp, zal het niet gaan. Kom gerust eens kijken op 
woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur. Tjeu Sijbers en Gerard van 
Maasakkers zongen al: “Een dorp zonder fanfare, is een dorp zonder ziel” 
 

Tot ziens op 25 mei. 
Bestuur en leden  Kempengroen 
 
Donateursaktie    
 
In de week van maandag 20 / vrijdag 24 mei  
zullen de leden van Muziekver. Kempengroen  
bij u aanbellen voor de jaarlijkse donateursaktie. 
Wij hopen , net als alle andere jaren, op een gift  
van u. Deze wordt gebruikt voor de opleiding van  
de jeugdige muzikanten, het onderhoud van het  
instrumentarium. 
 
Dank u voor uw steun. 
Bestuur en leden Muziekver. Kempengroen 
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TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES 

 
 

Introductie voetbalavond KSC 
 

 

Hallo jongens en meisjes uit Steensel en Knegsel, 

Onze voetbalverenigingen organiseren op woensdag 15 mei onze 
jaarlijkse introductie voetbalavond voor alle kinderen die graag een keer 
willen komen meetrainen. We zetten allerlei leuke oefeningen uit en gaan 
ook nog met z’n allen een lekker potje voetballen. Voor iedereen die komt 
hebben we een leuke verrassing en er zal genoeg ranja zijn zodat er 
niemand dorst hoeft te krijgen. Je kunt je eens lekker uitleven en 
misschien krijg je er wel zo veel zin in dat je volgend jaar bij ons wilt 
komen voetballen. 

Waar: Sportpark Knegsel 

Wanneer:  woensdag  15 mei van 18:30u tot 19.30u 

Hopelijk tot dan! 

 

Jeugdbestuur VV Steensel & Knegselse Boys 

 
Willen jullie dit strookje invullen en die avond meebrengen? 


