
De Höl lekes Het  cul ture le  hart  van Steensel

                                       ACTIE VRIENDEN VAN DE HÖLLEKES

Aan de inwoners van Steensel en buurtschap “De Hees”

Gemeenschapshuis “De Höllekes” is de laatste jaren sterk veranderd en uitgegroeid tot
een middelgroot bedrijf. In de afgelopen 50 jaar is het steeds aangepast aan de eisen die
de gebruikers er aan stelden. Deze bezoekers zijn mensen uit Steensel maar ook ver
daarbuiten.  Het  is  voor  Steensel  van groot  belang dat  er  een centrum bestaat  waar
verenigingen en inwoners gebruik  van kunnen maken.  Het  gemeenschapshuis  wordt
meer  en  meer  een  multifunctionele  accommodatie.  Steeds  meer  voorzieningen  en
activiteiten concentreren zich hierin.  Als bestuur en Raad van Toezicht  willen we de
Höllekes nadrukkelijk blijven verbeteren en we hebben onze plannen voor de toekomst
al voor een groot gedeelte kunnen realiseren. We hebben nu een bij deze tijd passende
accommodatie en kunnen we de gebruikers nog beter van dienst zijn.
Zonder zo’n moderne voorziening als het culturele hart zou Steensel voor veel mensen
minder aantrekkelijk zijn. De leefbaarheid van een kleine kern heeft er veel baat bij en
krijgt een extra impuls door de functie van het gemeenschapshuis te verruimen. 

Dankzij  uw steun in  de afgelopen jaren hebben Steenselse verenigingen
gratis gebruik kunnen maken van “ het culturele hart” van ons dorp.
Dit is uniek in de Kempen !!!!

Vandaar dat wij onze actie "Vrienden van de Höllekes" nogmaals onder uw aandacht
willen brengen. Wij willen u vragen om onze doelstellingen, zoals boven geschetst, eens
op u te laten inwerken, te ondersteunen en uw jaarlijks vrijwillige bijdrage in te vullen.
Een gemiddelde vriendenkaart bijdrage schommelde de afgelopen jaren rond de € 25 per
jaar per gezin. Op de "Vrienden van de Höllekes " machtigingskaart kunt u aangeven op
welk bedrag wij de komende jaren mogen rekenen. Dit bedrag kan via de bank worden
voldaan.  De keuze is aan u!  Deze kaart is verkrijgbaar bij  de Höllekes of wordt op
verzoek bij u thuisbezorgd.

De  gebruikers  en  het  bestuur  van  gemeenschapshuis  “De  Höllekes”  danken  u  bij
voorbaat hartelijk voor uw bijdrage.

Namens Gemeenschapshuis de Höllekes,

Het bestuur

De Raad van Toezicht. 
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