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Dorpskalender  
 

 

Datum   Evenement    Organisatie 
23 maart   Landelijke opschoondag  Werkgroep Natuur en  
          Buitengebied 
24 maart    Koffie Dansant    Sidanza 
4 april    Samen eten KBO   KBO Steensel 
6 april Culturele dag Hapert   KBO Steensel 
7 april Vlooienmarkt    Korfbalvereniging F.S.C. 
8-13 april Collecte Goede Doelenweek 
10 april Pierentocht    Grenslopers 
11 april Film in de Höllekes   de Höllekes 
14 april Jaarmarkt Steensel   Gilde St. Lucia Steensel 
18 april De Kookpot    Stinselse Kookpot 

   
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 
 

 

 
 

OPROEP: 
 
 

Wij zoeken 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 21-04-2019. 
 

Opbouw:  Vrijdag 20-04-2019 tussen 9.00 – 13.00u 
Afbreken: Maandag 22-04-2019 tussen 9.00 – 13.00u 

 
Deze vrijwilligers worden beloont met een 

vrijkaart en 10 consumptiebonnen per persoon. 
 
Aanmelden via beheerders in de Höllekes of via  
gcoppens@dehollekes.nl of telefonisch 0653210973 
 
Op voorhand alvast bedankt namens,  
Bestuur de Höllekes en Jam 
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Nieuwe levenskracht Steensel  
 

 

Terugblik op 2018. 
Zoals gebruikelijk geven wij u een overzicht van de activiteiten van het 
afgelopen jaar. Nieuwe Levenskracht wil aandacht schenken aan droevige maar 
zeker ook aan blijde gebeurtenissen in onze dorpsgemeenschap. 
Heel vaak bestaat die aandacht uit een kaartje, een bloemetje, een fruitdoos, 
een fruitschaal of in een incidenteel geval een geldelijke bijdrage. De middelen 
hiervoor komen in hoofdzaak van onze vele donateurs, in 2018 waren er dat 
327, die jaarlijks  € 5 ,- doneren en de bekende kermisloterij. De drukkosten 
van de loten worden gedragen door een aantal bedrijven, die ook op de loten 
vermeld staan. Door stemming van leden van de Rabobank mochten we nog 
eens een bedrag van € 235,00 ontvangen. Dank aan de Rabobank voor het 
beschikbaar stellen. 

 59 80 plussers werden verblijdt met een kaartje, 28 inwoners ontvingen 
een plantje omdat zij 80, 85, 90 of meer werden! 

 19 Boeketjes/plantjes gingen naar mensen die in het ziekenhuis gelegen 
hadden. 

 43 Plantjes gingen er naar mantelzorgers, ouders van kinderen met extra 
zorg,  vrijwilligers van de Kookpot en De Stern en de comité leden van 
deze stichting. 

 19 Boeketjes gingen er naar gezinnen waar een geboorte was. 
 28 Fruitdozen gingen er naar langdurig zieken rond de Kerst. 
 6 Fruitschalen gingen er naar gouden huwelijksparen en 1 naar een 60 

jarig jubileum. 
 H. Mis of vergelijkbaar geldbedrag ging naar 8 families bij overlijden. 
 Daarnaast ontving de KBO € 135,- voor het uitje van de alleroudsten en € 

165,-  voor de Kerstviering. 
 De Ziekendag ondersteunden we met een bedrag van € 300,-. 
 Jeugdvakantiewerk met € 75,00.  

Om dit alles te realiseren kan het bestuur, vooral bij de donateuractie en de 
lotenverkoop, een beroep doen op een zeer actief comité.  
 

Van 1 tot 6 april 2019 is er vergunning verleend voor de jaarlijkse 
donateuractie. De comitéleden komen dan in die week aan om de donatie voor 
2019 te innen. 
 

Mocht u nog geen donateur zijn of zou u ons willen helpen, neem dan contact 
op met anja.visschers@gmail.com. 
 
Dank aan het comité, maar vooral aan u, Steenselnaren. 
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Jaarmarkt Steensel zondag 14 april 2019 
 

 

Op zondag 14 april a.s. vindt de traditionele jaarmarkt in Steensel plaats. 
In de Frans van Nunenstraat en de Korte Kerkstraat worden weer diverse 
marktkramen geplaatst waar de marktkooplieden hun artikelen aanbieden. 
Ook de schoolkinderen zijn van harte welkom om hun spulletjes te 
verkopen. Naast de markt zorgt het gilde er altijd voor dat er entertainment 
is. Op het terras bij de Höllekes speelt een orkest gezellige muziek. Dit jaar 
komt een circus naar Steensel met veel speciale acts.  

Als er iemand interesse heeft om een marktkraam te willen huren, kun je 
contact opnemen met Wouter Hompes tel. 06-10327549 of  
deken-schrijver@gildestluciasteensel.nl 
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Beste liefhebber van de Steenselse Avond. 
 

 

Zoals jullie weten hebben we in het weekend van de 22e februari onze 
fantastische Steenselse Avonden weer gehouden. De avonden waren 
absoluut weer van grote klasse en iedereen die de avonden bezocht heeft 
zal ook met plezier terugkijken op een avond vol vertier. Daarvoor willen 
wij allereerst al onze vrijwilligers, van de decorbouw, grime, geluid, licht of 
op welke wijze dan ook geholpen, hartelijk bedanken voor hun vele 
inspanningen. En natuurlijk niet te vergeten onze fantastische artiesten 
jullie waren weer geweldig, hartelijk dank voor al jullie talenten. 

Dit jaar zijn er ook diverse bezoekers teleurgesteld naar huis gegaan tijdens 
de kaartverkoop omdat er geen kaartje meer beschikbaar was voor de 
zaterdag (want ondanks dat we 2 identieke avonden hebben blijft de 
zaterdag toch de favoriet). Omdat we begrijpen dat dit onvrede geeft 
hebben we als organisatie getracht daar voor het komende jaar wat 
verandering in te brengen. 

Wat we voor het komende jaar aan gaan passen tijdens de kaartverkoop 
is het volgende: 

 De kaartverkoop zal pas om 21.00 zijn ipv om 19.00. De Hollekes 
gaat dan ook pas open om 19.00 om zo iedereen dezelfde kansen te 
geven om vooraan in de rij te kunnen staan. 

 het aantal kaartjes wat iedereen maximaal mag kopen wordt 
teruggebracht naar 4 stuks per persoon.  Ook de organisatie mag 
zelf maar 4 kaartjes per persoon bijkopen voordat de kaartverkoop 
begint.  

 Wat we zeker niet aan gaan passen is dat iedereen die op enige wijze 
meedoet met de Steenselse avond, als artiest, vrijwilliger of 
organisatie 1 vrijkaartje krijgt voor zichzelf en 1 vrijkaartje voor hun 
partner op de avond van hun keuze. 

Wij zijn er trots dat we ieder jaar opnieuw weer een mooie avond mogen 
organiseren en hopen jullie volgend jaar allemaal te zien tijdens de 
kaartverkoop 

Mieke Habraken, penningmeester 
Namens de organisatie van de Steenselse Avond, 
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Wat gebeurt er met de kleding in de 
Vekemanscontainers….. 
 
 

 

Misschien weet u niet goed wat er met de  kleding 
gebeurt die u aan het Vekemansfonds schenkt? 
Misschien denkt u dat de kleren allemaal hetzelfde 
worden gerecycled. Niets is minder waar. 
De container aan de Joseph Schulteweg (op de hoek 
bij het PNEM-huisje) wordt minstens 3x per week 
geleegd door een zeer soliede bedrijf. De inhoud 
wordt zorgvuldig per kledingstuk beoordeeld en 
opgedeeld in diverse groepen. Goed draagbare, 
nette kleding wordt voor hergebruik bestemd en 
wordt dus opnieuw gedragen. Veel kleding wordt 

gesorteerd op het klimaat van hulpbehoevende landen, b.v. zomerkleren 
naar warme landen, winterkleren voor Oostbloklanden. Het zou immers 
jammer zijn om goed draagbare kleding geen tweede leven te bieden.  
Alleen kapotte, onbruikbare kleren, gordijnen, dekens die niet meer te 
gebruiken zijn worden uit gesorteerd en omgevormd voor geluidsisolatie, 
vilten tassen, poetslappen e.d. 
 

Van het totale gewicht uit de container ontvangt het Vekemansfonds een 
vast bedrag per kilo. De opbrengst bedraagt de 
helft van de vaste inkomsten van ons fonds. Het 
geld zetten wij in om de aller armste kinderen uit 
het oude kastenstelsel in Noordoost India een kans 
te geven om naar school te gaan. Wij zijn alle 
mensen uit Steensel die ons blijven steunen door 
middel van de inzameling in onze container 
ontzettend dankbaar. Kijk eens op onze website, ook voor meer informatie 
over de kledinginzameling: www.vekemansfonds.nl  
 
Riet van de Ven 
Lid van het bestuur Vekemansfonds 
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Film “The Curious Case of Benjamin Button”  
donderdag 11 april 2019 om 14.00 uur in de Höllekes 
 

50e film in de Höllekes 
Het verhaal gaat over een man genaamd Benjamin Button,  
die "van achteren naar voren" leeft; hij wordt geboren in  
het lichaam van een stokoude man, en naarmate hij in  
kalenderjaren ouder wordt hij lichamelijk juist steeds jonger,  
zodat hij uiteindelijk sterft als een pasgeboren baby. 
 

 
 
 

KORFBALVERENIGING ORGANISEERT VLOOIENMARKT IN STEENSEL 
 

 

Op zondag 7 April 2019 organiseert korfbalvereniging onder nieuwe naam 
FSC weer haar jaarlijkse grote vlooienmarkt in gemeenschapshuis de 
Höllekes, Korte Kerkstraat 7, in Steensel. Alle beschikbare ruimtes van het 
gemeenschapshuis zullen weer tot de nok gevuld zijn met allerlei mooie 
spullen, die netjes gesorteerd zijn. Er zijn aparte ruimtes met speelgoed en 
boeken en vooral de audiohoek is altijd zeer in trek. 
 

Onze vaste bezoekers weten waar we over praten! 
 

Vanaf het podium in de grote zaal worden mooie of aparte artikelen per 
opbod verkocht; dus sla je slag. Behalve in de Höllekes worden ook op het 
bijbehorende plein zeer bruikbare spullen te koop aangeboden. 
 

De markt duurt van 10.30 tot 14.30 uur. 
De toegang is gratis! 

 
 

GEVONDEN/VERLOREN IN STEENSEL 
 
 

- Er is een sleutelbos in de Höllekes blijven liggen met carnaval.  
Het gaat om een automatische sleutel voor een poort/garage 
en huissleutel. Wil de eigenaar deze z.s.m. in de Höllekes komen 
afhalen. 

- Belangrijk voorwerp  verloren  tijdens mijn verblijf  in Steensel. Mijn 
hart is gebroken.  Als je dit gevonden hebt dan weet JIJ wel waarom 
ik het heel graag terug wil. Mail me aub zodat we iets af kunnen 
spreken. Henriëtte (Jet) Lesnits.  Jet.Lesnits@hotmail.com  
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Harrie Huijbers Cronieck 
 

 
 

De Engelbewaarder 
Onlangs kreeg ik deze foto in handen met daarop zuster Pauline en een 

kleuterklas uit het begin van de jaren 
’50. Veel dorpsgenoten die nu tussen 
60 en 70 jaar oud zijn, herinneren zich 
de zusters nog als hun eerste ervaring 
met het onderwijs. De kleuterschool, 
lang ook wel de bewaarschool 
genoemd, heeft in Steensel niet zo’n 
lange geschiedenis. Het onderwijs in 

lezen, schrijven, rekenen, etc. natuurlijk wel. Dat bestaat al heel lang. Uit 
onze archieven weten we dat er rond 1700 al een onderwijzer in Steensel 
was en er hebben op verschillende plekken schoolgebouwen gestaan. In 
ons boek  Stinselse Croniecken is er een heel hoofdstuk aan gewijd. Het 
duurde tot 1950 voordat, onder pastoor Verbunt - het kerkbestuur was 
toen tevens schoolbestuur - kleuterschool De Engelbewaarder tot stand 
kwam. Het uit 1931 daterende opslag-, brandweer en arrestantenlokaal 
aan de Knegselseweg (beter bekend als het  ‘spinnenkot’)  werd verbouwd 
tot kleuterschool. De leiding van de kleuterschool was in de eerste jaren 
na het ontstaan in handen van de zusters van het kindertehuis De Sprankel 

tussen Steensel en Veldhoven (nu 
de Buitenjan). De eerste leidsters 
waren zr. Pauline, zr. Leontine, zr. 
Philotea en zr. Matthia. Hun orde 
was genaamd de Dochters van 
O.L. Vrouw van het H. Hart. Kijk 
naar de hartvorm van de kap om 
hun hoofd. In 1948 openden de 
zusters op de Locht in een nieuw 
gebouw het kindertehuis Sint 

Josef voor de verzorging van kinderen, het geven van onderwijs, de 
wijkverpleging en parochiewerk. Het kindertehuis viel onder de parochie 
Steensel. Pastoor Verbunt heeft het gebouw ingezegend. Op de andere  
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foto zijn de zusters op bezoek bij de pastoor  tijdens zijn 25-jarig 
priesterfeest. Jongens uit het dorp waren er misdienaar. In 1963 nam een 
lekenstichting het bestuur over van de zusters en veranderde de naam in 
De Sprankel. Het klooster is gesloopt in 1975. De laatste zusters die nog in 
het kindertehuis werkten, trokken zich in 1982 terug. Toen Jantje Beton 
het voormalige kleutertehuis betrok, kreeg het de naam De Buitenjan. 
Stichting De Combinatie Jeugdzorg Zuidoost-Brabant gebruikt een gedeelte 
van het terrein nu nog voor jeugdopvang. 
 

De kleuterschool in Steensel heeft slechts 35 jaar zelfstandig bestaan, want 
in 1985 gaat het kleuteronderwijs samen met de lagere school op in de 
basisschool. Maar al eerder is de kleuterschool verhuisd. Vanaf 1971 kon 
de kleuterschool aan de Korte Kerkstraat onder één dak gebracht worden 
met de lagere school. Het pand aan de Knegselseweg kreeg een nieuwe 
bestemming als jeugdsoos. Veel jongelui uit Steensel en ook uit 
omliggende dorpen kijken daar met veel plezier en genoegen op terug. 
Overigens op de foto met de kleuterklas herkennen wij vooraan Theo 
Dankers, Henk Wintermans, Frans van de Krieken (Jzn), Cor Keeris, Jan 
van Gompel, achteraan Leo van Herwijnen, Jacky Smetsers, Bert van de 
Krieken (Kzn), Peter Smits, Jan Smets, van wie we de foto kregen, en Jan 
Pijs, en in het midden de meisjes Jo Pijs, Mien Bierens (van Maanen), Thea 
Huijbers (Haans), en iemand van Moors en Liebregts. 
 

Reageren? Email naar stinselsarchief@outlook.com 
 

 
Sfeerdagen 
 
Ieder jaar organiseert Oogenlust in het voor- en najaar en voorafgaand 
aan kerst haar Sfeerdagen. De winkel wordt in zijn geheel omgebouwd 
en ondergedompeld in geuren en kleuren om zo de sfeer van buiten naar 
binnen te halen. De inrichting voor het voorjaar is een combinatie van 
frisse pastellen die de lente verwelkomen!  
Openingstijden: 
 
Vrijdag 22 maart van 10:00 uur tot 17:30 uur Zaterdag 23 maart en 
zondag 24 maart van 10:00 uur tot 17:00 uur  
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Nieuws vanuit de dorpsraad…. 
 

 

Wonen 
De gemeente Eersel gaat starten met de uitgifte van de laatste kavels in 
het woningbouwplan Boterbocht II in Steensel. In totaal is er in het plan 
nog ruimte voor 14 woningen, 5 woningen hiervan worden huurwoningen. 
Voor de overige 9 woningen is na overleg met de dorpsraad gekozen voor 
een ontwikkeling middels Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). 
CPO is een vorm van ontwikkeling waarbij toekomstige bewoners 
gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouw-project en 
zodoende de volledige zeggenschap hebben. De kopers zullen zich 
verenigen in een stichting of vereniging die als opdrachtgever zal gaan 
optreden. Kortom: woningen voor en door Steenselnaren! De uit te geven 
kavels variëren qua oppervlakte tussen ±150 m2 en ±365 m2 en bestaan 
uit vier hoekwoningen, drie tussenwoningen en twee woningen type 
tweekapper. 
 
Op 10 april 2019 organiseert de dorpsraad Steensel in samenwerking met 
de gemeente Eersel een informatieavond waarin meer uitgelegd wordt over 
CPO en de uit te geven kavels. De avond wordt georganiseerd in Congres- 
en Partycentrum Hotel Steensel en start om 20:00 uur. Na deze 
bijeenkomst zal de inschrijvingstermijn aanvangen. 
 
Voor meer informatie over de kavels en de wijze van uitgifte kunt u contact 
opnemen met team vastgoed van de gemeente Eersel, telefonisch 
bereikbaar via telefoonnummer 0497-531300. 
 
Steensel weer één dorp 
De gemeente heeft inmiddels de projectleider aangesteld voor het project 
‘Steensel weer 1 dorp’. Op maandag 25 maart gaan de leden van de 
Dorpsraad kennis maken met Frank van Meurs. Op deze avond komt de 
gemeente ook haar plannen toelichten met betrekking tot het 
participatieprogramma ‘Dorpen maken het verschil’. Het college van B&W 
wil de inwoners van de dorpskernen actiever gaan betrekken bij het 
ontwikkelen van beleid en nieuwe plannen voor hun dorpen. Dorpsraden 
mogen daarbij meer de regie gaan pakken. Op dit moment mag een 
dorpsraad alleen nog maar advies aan het college geven, wanneer de  
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gemeente beleid ontwikkelt voor ‘hun’ dorp. Het college wil dit takenpakket 
van de dorpsraden gaan uitbreiden. De dorpsraden zouden ook zelf actief 
plannen moeten gaan ontwikkelen voor hun eigen gemeenschap. 
Daarnaast dienen zij keuzes te maken welke initiatieven zij willen gaan 
uitvoeren die door mensen uit hun eigen dorpsgemeenschap worden 
aangedragen. In de volgende Pierenbode volgt meer informatie over dit 
participatieprogramma.  
 

Landelijke opschoondag 
We horen/lezen steeds meer hoeveel plastic en ander zwerfafval er ligt in 
de natuur en op de straten. En ook hoe slecht dit is voor die natuur. 
Daarom doen we ook dit jaar weer mee met de Landelijke opschoondag 
waarbij we met knijper en vuilniszak in en rondom Steensel het zwerfafval 
willen opruimen. De gemeente zorgt voor knijpers, vuilniszakken en 
handschoenen. Deze dag vindt plaats op zaterdag 23 maart om 9.30 uur. 
We verzamelen voor bij de Hollekes. Aanmelden hoeft niet. We hopen dat 
er veel mensen komen meehelpen. We zijn uiterlijk om 12.00 klaar. Als je 
vragen hebt kun je contact opnemen met Ruud Kox, telefoon 0497-516896, 
e-mail Ruud.kox@hotmail.com Werkgroep Natuur en Buitengebied.  
 

Website 
Op onze website www.dorpsraadsteensel.nl vind u alle informatie terug. 
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.  
 
 

 

NIEUWKOMERS 
 
 

Laat ons even weten, als u pas in Steensel woont. 
U ontvangt dan een welkomstattentie en wij weten wie er nieuw zijn in 

ons dorp. Geef het even door aan: 
 

Gonny Wouters 
Schulteweg 6 

Tel: 0497-517139 
gwouters@dehollekes.nl 

of bij de Höllekes: tel 0497-513033 
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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 gaven Evi Subnel & Demi Teeuwen de pen door aan 
Margo Subnel.  
 

Mijn naam is Margo Subnel en woon sinds 1999 in 
Steensel. Ik ben moeder van 4 kinderen en getrouwd 
met Peter. Onze kinderen Paolo (24), Evi (22), Marco 
(20) en Milan (16) wonen (nog) thuis, hetgeen een 
gezellige drukte met zich mee brengt. 
 

Sinds een aantal jaren echter heb ik ook meer tijd kunnen nemen om me 
te verdiepen in de fotografie. Ik merkte al snel dat ik het leuk vond om 
opdrachten te mogen doen. 
 

Dit is klein begonnen in familie- en vriendenkring, maar groeide via 
opdrachten voor de Kempenaer vanaf 2013 (met dank aan Piet Hakkens) 
uit tot een aanzienlijke tijdsbesteding. Naast mijn opdrachten voor 
bedrijven en verenigingen (voetbalclub Rood-Wit Veldhoven oa) maak ik 
ook graag foto’s voor families, pasgeboren baby,  gezellige 
vriendinnenshoots, romantische bruiloften en ook de Steenselse avond is 
bijzonder om foto’s van te maken (lachen en dan ook nog foto’s maken…)!  
Als vrijwilliger maak ik foto’s voor Team King (kanker in gezinnen) en 
Earlybirds (te vroeg geboren baby’s die in het ziekenhuis verblijven). 
Fotografie is enorm afwisselend en brengt me in contact met heel veel 
verschillende mensen. Ik kan echt genieten van een foto die “klopt” en de 
juiste emotie weergeeft, maar het allerleukste van deze passie is het feit 
dat je er mensen enorm blij mee kan maken. Ik vind het leuk te constateren 
dat onze jongste zoon Milan dezelfde passie heeft; hij heeft ondertussen 
ook leuke opdrachten mogen doen voor onder andere Porsche. Milan en ik 
hebben allebei veel foto’s gemaakt van de natuur rondom Steensel, maar 
daar komen we na het overlijden van onze Collie Pepper nu minder aan 
toe. We verwachten echter “gezinsuitbreiding” op dit vlak en we hopen 
derhalve binnenkort ook weer vaker in de bossen en op de paden buiten 
ons dorp onze hobby te kunnen uitoefenen! Voor de mensen die het leuk 
vinden om onze fotografie hobby te volgen; kijk eens op facebook bij 
Milan’s Fotografie en Margo’s Fotografie. 


